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 2017-2021الخطة االستراتيجية لجامعة البلقاء التطبيقية 

 مـقـدمـة

 في الفقري العمود التعليم ويعتبر واجتماعي، اقتصادي ونماء تطور ألي األساسية الركيزة التعليم يعتبر - 

  وتطورها، بقاءها، أن األمم من الكثير وأدركت .االقتصادي وازدهارها القومي، أمنها وحماية الدول، تقدم

 .والفكرية العلمية، البشرية مواردها قدرة في يكمن

 

 بشكل والنهضة واالقتصادية العسكرية القوة في األهم العامل الدول، من لكثير العلمية، القوة اعتبرت كما - 

 لإلنتاج فعالة استراتيجية وجود :أهمها من والتي العلمية قوتها لقياس عناصر الدول وضعت حيث عام،

 للتحديات الحلول إيجاد وفي االبتكار على والقدرة العلوم نقل في والمساهمة المعرفي، اإلنتاج وحجم العلمي،

 الوطني المستوى على ،وتشاركية بفاعلية للموارد األمثل االستغالل في واإلبداع الفرص، وصناعة الوطنية،

 .والعالمي

 

 وألمانيا، األمريكية، المتحدة الواليات مثل دول لدى العلمي، والتقدم العالي، التعليم نظام تطور إن - 

 نظامها تطوير على وغيرها، وماليزيا الجنوبية، وكوريا الصين، :مثل الدول من الكثير شجع واليابان،

 الدولة مصاف إلى واالنتقال الشاملة، التنمية أهداف لتحقيق واضحة؛ خطط ووضع العلوم، ونقل التعليمي،

 .الصناعية
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 الحكومات طبقت األخيرة السنوات وفي الدولة، أولويات من األردن، في التعليمي النظام يعتبر -

 إليها تستند قوية، تعليمية قاعدة وتحقيق التعليم، لتطوير منها محاوالت في اإلصالحات من مجموعة

 .البشرية الموارد في واستثمارها التنموية، حركتها   في

 العالي، التعليم مؤسسات في ووفرة بشرية، طاقات من تمتلكه بما الهاشمية، األردنية والمملكة -

 تحقيق في النامية الدول مقدمة في تكون أن يجب كان الهاشمية، القيادة لدى الكبير االهتمام ووجود

 .المستدامة التنمية أهداف
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 المتعاقبة الحكومات نّبه قد المعظم، الحسين ابن الثاني هللا عبد الملك ةجالل أن بالذكر الجدير ومن -  

 شدد فقد .المستقبل ضمان هو وتدريباً، تعليماً، المواطن في الحقيقي االستثمار أن إلى ،2001 عام منذ

  أول شرين25  بتاريخ الراغب أبو علي المهندس دولة إلى الموجهة الملكية الرسالة في جاللته

 العالي، التعليم على التركيز ضرورة على وكذلك واالقتصادي، االجتماعي، التحول برنامج على2001

 :جاللته رسالة في ورد حيث

 إعداد أردنا إذا ونحن مستقبلنا، ضمان هو فاإلنسان وتدريباً، تعليماً  المواطن في نستثمر أن من بد ال..."

 العربية، بهويته متمسك وواجباته، لحقوقه واع   والتحليل، التفكير، على قادر   الذهن، متوقد جيل

 بشكل المعلمين، وتدريب التدريس، وطرق التعليم، مناهج تطوير إلى ملحة حاجة هناك فإن واإلسالمية،

 التربوية، العملية عناصر كافة الحسبان في تأخذ المعالم، واضحة استراتيجية ضمن إليه، نهدف ما يحقق

 ."والتعليمية

 

 االهتمام الملكي بالتعليم 
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 :2003أيار 14كما جاء في رسالة جاللته حول تطوير قطاع التعليم العالي بتاريخ 

 العلمي والبحث العالي، التعليم قطاع أهمية من وانطالقاً  ..."

 العمل يجري التي والتحديث، اإلصالح، بعملية اإلسراع في

 خريجين من القادمة المرحلة تتطلبه وما حثيث، بشكل عليها

 مختلف مع للتعامل الالزمة والقدرات المهارات، يمتلكون

 وسلوكيات بقيم، متسلحين والتقنية، التكنولوجية، التطورات

 تم ما على واعتماداً  والتميز، واإلنجاز، واإلنتاج، العمل،

 التعليم، حوسبة من الماضية، أعوام الثالثة خالل تأسيسه

 المناهج، وتطوير األجنبية، اللغات مهارات على والتركيز

 إجراء إلى بحاجة فإننا المدرسة، مرحلة في التعليم ونظم

 العالي، التعليم تواجه التي التحديات حول شاملة دراسة

 رؤيتنا لتنفيذ واضحة زمنية وبرامج عمل، خطط وإعداد

 ." القطاع هذا لتطوير
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  بتاريخ الهاشمية الجامعة في ألقاه الذي المعظم، الحسين ابن الثاني عبدهللا الملك جاللة خطاب وفي

 التعليم على والتركيز والتكنولوجي، الفني، التقدم مواكبة ضرورة على جاللته أكد ،2006 أيار15

 :التطبيقي

  

 الذي األساس هو التعليم من النوع هذا ألن التطبيقي، التعليم وخاصة التعليم على جهودكم تركيز..."

 متطلباً  واإلدارية التكنولوجية والمهارات القدرات صارت تعرفون مثلما منكم، واحد كل إنتاجية يزيد

 شباب كل لتزويد كبير لجهد وتحتاج مشتركة، مسؤولية وهذه المستقبل، تحديات لمواجهة أساسياً 

 التميز على وقدرة عالية، بكفاءة العمل سوق دخول من تمكنهم التي والقدرات، المهارات بهذه الوطن

 ."واإلبداع
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 الحسين ابن الثاني عبدهللا الملك جاللة أكد ،2016/12/11 في الرسمية الجامعات برؤساء لقائه وفي- 

 ضرورة على مشددا " لدينا ثروة أهم عن مسؤولين" كونهم الجامعات أساتذة على الملقى الدور أهمية على

 على العمل خالل من الجامعات، داخل إيجابية بيئة بناء إلى جاللته ودعا .للشباب يحتذى نموذجا يمثلوا أن

 .الطلبة لدى الفاعلة والمواطنة والريادة، واإلبداع، ،المبادرة قيم غرس
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 :الوطنية االستراتيجية إطالق حفل أثناء ،2016/9/5 في الملكة جاللة خطاب في ورد كما-

   التكنولوجيا .. االبتكار ... المعرفة ... عالمنا في سلعة أغلى هي اآلن الموهبة ،حظنا لحسن »

 .. اليوم التعليم في استثمرناها إن أردننا متناول في ذلك كل ،استثناء ولسنا ،دولة ألي النجاح مقومات هي

 .«أنفسنا إال إليه نطمح الذي والمستقبل حاضرنا بين يقف فال ..غدا ليس

 

 الحسين ابن الثاني هللا عبد الملك الجاللة صاحب ِقبل من السامية الملكية المبادرات من الكثير وهناك- 

 خطاب في ورد فقد مخرجاته، وجودة التعليم، نوعية لتحسين هللا، العبد رانيا الملكة وجاللة المعظم،

 في الجذري التغيير ضرورة ،2016 الثاني تشرين15 بتاريخ األمة مجلس افتتاح في السامي، العرش

 .العالي التعليم

 العلمي والبحث للتعليم، وفعالة عملية، خطط وضع علينا تفرض السامية الملكية التوجهات هذه مثل إن- 

 االقتصادية المجاالت في واإلبداعية ،االبتكارية الحلول إيجاد خالل من بالمملكة للنهوض وتطبيقاته،

 طريق عن التنافسية القدرة وزيادة ،(اإلنتاج وزيادة واالستثمار والزراعة والبيئة والمياه الطاقة) المختلفة

 وحاضنة خصبة، جامعية بيئة في تهيئتها يتم والتي بالمعرفة، والمزودة تقنياً  المدربة البشرية القوى إعداد

 .االقتصادية الدورة في االنخراط على قادرة لتكون لإلبداع،
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 جامعة البلقاء التطبيقية

 التقني بالتعليم تهتم التي المؤسسات كإحدى مهماً  دوراً  تأسيسها منذ التطبيقية، البلقاء جامعة لعبت -

 في والمتخصصة وعملياً، علمياً، المؤهلة بالكوادر والعالم األردن، ورفد المجتمع، وخدمة التطبيقي،

 وضع على الجامعة عملت الدور هذا ولتحقيق .والمنطقة األردن، احتياجات تلبي التي المعرفة، ميادين

 التخصصات تقديم خالل من األردني، مجتمعها خدمة في واإلدارية والفنية، األكاديمية، إمكانياتها كافة

 الجامعة مخططات شملت وقد المهرة، الفنيين من العمل سوق احتياجات لسد والمطلوبة؛ المتنوعة

 المجتمع قطاعات مختلف مع المشتركة العمل وورش والمحاضرات، والدورات البرامج، من العديد

 .االقتصادية التنمية في والمساهمة المختلفة، اإلنتاج قطاعات وتنمية تكامل في للمساهمة المحلي،

 يمكن التي اإلنتاج، أدوات جانب إلى واألكاديمية، والفنية، العلمية، الخبرات من الكثير الجامعة تمتلك -

 أدركت وقد .المختلفة التنمية مجاالت في الوطني الجهد إلى تضاف إنتاج مراكز إلى تتحول أن

 مختلف مع التعاون جسور مد طريق عن وتطويره، ترسيخه إلى جاهدة فسعت الدور، هذا الجامعة

 .والخاصة العامة القطاعات

 ،1996 عام من آب 22 بتاريخ التطبيقية البلقاء جامعة بتأسيس السامية الملكية اإلرادة صدرت -

  بتاريخ (1997 لسنة13  رقم قانون) قانونها على بالموافقة السامية الملكية اإلرادة وصدرت

 .1998/1997 الجامعي العام من اعتباراً  فيها الفعلي التدريس وبدأ ،1997/3/25
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 الكوادر إعداد في لإلسهام ؛النوعي والتقني ،التطبيقي الجامعي التعليم فرص تهيئة على الجامعة وتعمل- 

 في التطبيقي البعد وتكريس العليا، والدراسات والجامعي، ،المتوسط الجامعي اتالمستوي على البشرية

 في العلمي البحث أنشطة لتوجيه الجامعة تسعى كما .تطرحها التي األكاديمية والمستويات ،البرامج مختلف

 في الكفؤة العاملة القوى إعداد من العصر تحديات علينا تفرضه لما وفقاً  األردني، المجتمع وتنمية ،تطوير

 المرحلة متطلبات مواجهة على قادراً  ليكون والتطوير، التحديث من مجتمعنا نيمكّ  بما المجاالت مختلف

 .بثقة المستقبلية
 

 عمادة لها يضاف) السلط في الجامعة بمركز كليات سبع منها كلية، (19) التطبيقية البلقاء جامعة تضم- 

 تحت التقنية السلط كلية  ًأيضا وهناك ،العليا الدراسات وكلية ،الطلبة شؤون وعمادة ،العلمي البحث

 .جنوبها لىإ شمالها من المملكة محافظات معظم على تتوزع ،أخرى كلية عشرة واثنا ،اإلنشاء

  المملكة في المجتمع كليات جميع على والفني ،األكاديمي اإلشراف مسؤولية الجامعة تتحمل لككذ-  

 متنوعة أكاديمية برامج تطرح ،كلية (29) عددها والبالغ ،(والدولية والخاصة والعسكرية الحكومية)

 . المتوسط الجامعي الدبلوم لدرجات

 البكالوريوس درجات تمنح جامعية ككليات عشر التاسع عامها التطبيقية البلقاء جامعة أتمت لقد- 

    الدراسي العام من األول الفصل في طالبها عدد ليصل ،التقني الدبلوم إلى إضافة ،والماجستير

   طالب 32866و ،(المتوسطة الجامعية الدرجة) التقني الدبلوم مستوى على ا  طالب7650 لىإ 2017/2016
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 في طالباً  (343) الى إضافة ،العليا الدراسات مستوى على اً طالب 940و البكالوريوس، مستوى على

  :مثل الفريدة التخصصات بعض احتواء شرف الجامعة نالت المسيرة هذه وخالل .الفني الدبلوم برامج

 والمعادن، المواد وهندسة ،المهنية والتربية ،والتبريد التكييف وهندسة ،والبرمجيات االتصاالت هندسة

 نوعية نقلـه إحداث إلى اليوم الجامعة وتتطلع  .التخصصات من يرهاوغ ،والجيوماتيكس المساحة وهندسة

 .والمخرجات ،والمحتوى ،األهداف ناحية من البرامج هذه لتميز ،وغيرها التخصصات هذه في

 مستوى البكالوريوس

 مستوى الدبلوم التقني

 مستوى الدراسات العليا

 برنامج الدبلوم الفني

 2017/2016توزيع طلبة الجامعة على المراحل الدراسية المختلفة في العام الدراسي 
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 (3) الى إضافة) تخصصاً  (18)الماجستير برنامج مستوى على الجامعة في التخصصات عدد يبلغ -

  مستوى علىو ،((2018/2017) األول الدراسي الفصل بداية من اعتبارا طرحها سيتم برامج،

  إلى إضافة برنامجاً، (73) المتوسطة الجامعية الشهادة مستوى وعلى برنامجاً، (59) البكالوريوس

 .الفني الدبلوم شهادة مستوى على برنامجاً  (16)
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والعماداتالكليات    

السلط/ التي تقع في مركز الجامعة    

الطب كلية. 

الهندسة كلية. 

األعمال كلية. 

التكنولوجية الزراعة كلية. 

المعلومات لتكنولوجيا غازي بن عبدهللا األمير كلية. 

العلوم كلية. 

اإلنسانية للعلوم السلط كلية. 

العليا الدراسات كلية.   

العلمي البحث عمادة. 

الطلبة شؤون عمادة. 

(اإلنشاء تحت ) التقنية السلط كلية . 
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 الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة 

 

  ربدإ/الجامعيةإربد كلية. 

الحصن/كلية الحصن الجامعية. 

عجلون/كلية عجلون الجامعية. 

عمان/كلية الهندسة التكنولوجية. 

عمان/كلية األميرة عالية الجامعية. 

 كلية عمان الجامعية للعلوم المالية

 .عمان/واإلدارية

عالن/كلية األميرة رحمة الجامعية. 

الزرقاء/كلية الزرقاء الجامعية. 

  الكرك/كلية الكرك الجامعية. 

 معان/معانكلية. 

 الشوبك/الجامعية  الشوبككلية   

العقبة/كلية العقبة الجامعية  . 
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 1999-2016ألعوام لالدبلوم التقني والبكالوريوس والماجستير في الجامعة : تطور أعداد الطلبة لبرامج( 1)جدول رقم 

 الدبلوم البكالوريوس الماجستير

 العام الجامعي

 

 لنمو السنويا معدل

 

 المجموع

 

 لنمو السنويا معدل

 

 المجموع
لنمو ا معدل

 السنوي
 المجموع

- 12 - 3467 - 11720 2000/1999 

158% 31 46% 5075 -9% 10687 2001/2000 

158% 80 32% 6712 3% 11019 2002/2001 

161% 209 47% 9884 10% 10555 2003/2002 

13% 237 27% 12577 -11% 9395 2004/2003 

13% 268 25% 15677 6% 9922 2005/2004 

-4% 257 16% 18174 5% 10464 2006/2005 

24% 319 6% 19297 2% 10708 2007/2006 

50% 477 12% 21652 11% 11895 2008/2007 

-65% 167 20% 26020 18% 14034 2009/2008 

377% 797 16% 30264 1% 14162 2010/2009 

-18% 653 15% 34776 -12% 12479 2001/2010 

23% 800 -10% 31329 -5% 11888 2012/2011 

-5% 760 -3% 30342 -7% 11064 2013/2012 

33% 1008 -1,5% 29862 7% 10973 2014/2013 

-13% 876 2% 30402 -19% 8853 2015/2014 

7% 940 7% 32534 -10% 7963 2016/2015 

-99% 12 1% 32866 -3% 7650 2017/2016 
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 2016لعام الطلبة الوافدين في برامج الماجستير أعداد ( 2)جدول رقم 

 المجموع
 الجنس

 التخصص الجنسية
 ذكر أنثى

 إدارة األعمال الكويتية 1 0 1

 إدارة المشاريع العمانية 0 1 1

 إدارة الموارد البشرية الفلسطينية 2 0 2

 علم الحاسوب الكويتية 0 1 1

 العراقية 0 1 1

 الكيمياء التطبيقية
 الفلسطينية 1 1 2

 الليبية 1 0 1

 اليمنية 0 1 1

 العراقية 1 0 1
 اإلدارة التربوية

 الليبية 1 1 2

 السعودية 5 7 12
 الموهبة واإلبداع

 الكويتية 2 6 8

 اإلسرائيلية 1 0 1

 السورية 0 1 1 علم النفس التربوي

 الليبية 0 1 1

 مسار األعمال االلكترونية/ إدارة األعمال  اليمنية 1 0 1

 مسار التمويل/ إدارة األعمال  السودانية 0 2 2

 مسار المحاسبة/ إدارة األعمال  اليمنية 1 0 1

 المجــمـــوع 17 23 40
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 2016أعداد الطلبة الوافدين في برامج البكالوريوس للعام ( 3)جدول رقم 

 اسم الكلية سورية سودانية سعودية مغربية عراقية عمانية فلسطينية باكستانية الكويتية المصرية لبنانية القطرية اليمنية ليبية بحرينية امريكية كندية يونانية نيجيرية هندية رومانية المجموع

 كلية األعمال 0 0 6 0 2 1 19 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 36

19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 9 1 0 0 0 6 

بن  عبدهللاكلية األمير 

غازي لتكنولوجيا 

 المعلومات

24 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 14 0 1 0 4 0 0 
كلية الزراعة 

 التكنولوجية

 كلية الطب 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 8

 كلية العلوم 2 0 1 0 2 0 6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

 كلية الهندسة 4 0 1 0 1 1 21 0 2 3 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 38

49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27 0 3 0 0 0 18 
كلية األميرة رحمة 

 الجامعية

55 0 0 0 0 0 0 
0 

 
1 0 0 0 1 3 0 13 0 5 0 25 0 7 

كلية األميرة عالية 

 الجامعية

53 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 0 24 0 1 0 8 0 2 

كلية عمان الجامعية 

للعلوم المالية 

 والمصرفية

635 0 0 0 1 0 0 0 0 4 3 1 11 428 0 155 0 3 1 17 0 11 
كلية الهندسة 

 التكنولوجية

 كلية الزرقاء الجامعية 6 0 2 0 0 0 10 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

 كلية عجلون الجامعية 0 5 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

 كلية العقبة الجامعية 1 1 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9

66 0 1 0 0 0 0 0 
0 

 
 كلية الحصن الجامعية 4 10 0 0 0 1 8 0 40 1 0 0 1

 المجموع 73 11 69 1 18 3 296 2 512 38 4 4 14 3 1 1 1 1 1 1 1 1028
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 2017-2021الخطة االستراتيجية لجامعة البلقاء التطبيقية 

 2016الكلية لعام المتوسط حسب الدبلوم أعداد الطلبة الوافدين في برامج ( 4)جدول رقم 

 المجموع الكلي المصرية الموريتانية الكويتية الباكستانية سطينيةفلال العمانية العراقية المغربية السعودية السورية اسم الكليـــــــــــــة الرقم

 18 2 0 0 0 3 0 1 0 0 12 الجامعيةربد إ 1

 15 1 0 2 0 4 1 0 0 0 7 الحصن الجامعية 2

 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 عجلون الجامعية 3

4 
الســــــــلط للعلوم 

 نسانيةاإل
4 0 0 0 0 3 1 0 0 2 10 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رحمة الجامعيةميرة األ 5

 22 2 0 0 0 10 0 0 0 1 9 الزرقاء الجامعية 6

 62 10 1 2 0 39 0 3 0 0 10 الهندسة التكنولوجية 7

 12 0 0 0 0 6 0 1 1 2 2 عالية الجامعيةميرة األ 8

 11 2 0 0 0 5 0 0 0 0 4 الكرك الجامعية 9

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الجامعية الشوبك 10

 5 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 معان 11

 24 3 0 0 0 19 0 1 0 0 1 العقبة الجامعية 12

 184 24 1 4 1 92 1 6 1 4 50 المجموع الكلي
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 2017-2021الخطة االستراتيجية لجامعة البلقاء التطبيقية 

 ةعدد أعضاء هيئة التدريس في الرتب األكاديمية المختلف( 5)جدول رقم 

 الرتبة المجموع

 أستاذ 125

 أستاذ مشارك 385

 أستاذ مساعد 426

 مدرس 419

 مدرس مساعد 113

 عقد إجمالي 3

 المجموع 1471

 :يضاف إلى ذلك* 

 2017/2016في الفصل األول محاضراً متفرغاً  *314 

 2017/2016غير متفرغ في الفصل األول محاضراً  65* 
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 2017-2021الخطة االستراتيجية لجامعة البلقاء التطبيقية 

 الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية حسب الرتبة األكاديمية ( 6)جدول رقم 

 2017/2016لعام الجامعي  امن  في الفصل األول

 

 الكلية

 الرتبة األكاديمية
 المجموع

 مدرس مساعد مدرس أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ

بن غازي للعلوم وتكنولوجيا عبدهللا األمير كلية 

 المعلومات
5 10 15 10 - 40 

 اجماليعقد 98+2 12 28 36 18 4 كلية السلط للعلوم االنسانية

 75 - 13 24 26 12 عمالاألكلية 

 38 1 4 9 10 14 كلية الزراعة التكنولوجية

 47 1 12 16 11 7 كلية العلوم

 عقد اجمالي58+2 1 11 20 14 14 كلية الهندسة

 9 - 1 2 2 4 كلية الطب

 53 - 14 14 26 - الجامعيةرحمة األميرة كلية 

 127 13 51 31 25 8 الجامعيةإربد كلية 

 140 11 32 47 41 9 الجامعيةعالية األميرة كلية 

 137 5 37 44 34 8 كلية الحصن الجامعية

 81 17 32 21 10 1 كلية الزرقاء الجامعية

 28 9 9 5 5 - كلية الشوبك الجامعية

 اجماليعقد 1+43 1 23 16 2 1 كلية العقبة الجامعية

 60 9 28 10 13 - كلية الكرك الجامعية

 209 19 49 48 62 31 كلية الهندسة التكنولوجية

 107 6 27 33 39 2 كلية عجلون الجامعية

 84 2 21 30 27 4 واإلداريةكلية عمان الجامعية للعلوم المالية 

 32 6 17 7 1 1 كلية معان

 1471 115 49 426 385 125 إجماليعقد  4+المجموع 
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 2017-2021الخطة االستراتيجية لجامعة البلقاء التطبيقية 

 أعضاء الهيئة التدريسية حسب بلد التخرج (7)جدول رقم 

 النسبة المجموع المنطقة \الدولة

  %59 871 األردن

 ≈ %3 44 العراق

 ≈%0 4 فرنسا

 ≈%0 1 الفلبين

 ≈ %0 1 فلسطين

  ≈%0 1 كرواتيا

 ≈ %1 8 كندا

 ≈ %0 1 الكويت

 ≈ %1 10 لبنان

 ≈ %2 27 ماليزيا

 ≈ %3 46 مصر

 ≈ %0 1 المغرب

 ≈ %0 2 نيجيريا

 ≈ %3 47 الهند

 ≈ %0 2 اليابان

 ≈ %0 1 يوغسالفيا

  ≈%0 4 اليونان

 ≈ %1 10 باكستان

 ≈ %0 4 تشيكوسلوفاكيا

 ≈ %1 8 مولدافيا

 ≈ %0 1 هولندا
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 2017-2021الخطة االستراتيجية لجامعة البلقاء التطبيقية 

 أعضاء الهيئة التدريسية حسب بلد التخرج (7)جدول رقم تابع 

 النسبة عالمجمو ةالمنطق \دولةال

  %2 33 ألمانيا

 ≈ %0 1 إيران

  %1 18 أستراليا

  %3 50 أمريكا

 ≈ %0 2 أوزباكستان

  %4 60 أوكرانيا

 ≈ %0 3 إسبانيا

 ≈ %0 3 إيطاليا

  %5 74 بريطانيا

 ≈ %0 4 بلغاريا

  %1 8 بولندا

 ≈ %0 5 تركيا

 ≈ %0 2 تونس

 ≈ %0 2 الجزائر

  %4 64 روسيا

  %1 14 رومانيا

 ≈ %0 4 السعودية

  %1 17 السودان

 ≈ %0 6 سوريا

 ≈ %0 2 الصين
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 2017-2021الخطة االستراتيجية لجامعة البلقاء التطبيقية 

 1999-2016لألعوام  تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية (8)جدول رقم 

 معدل النمو السنوي المجموع العام الجامعي

2000/ 1999 182 - 

2001/2000 228 25% 

2002/20001 316 39% 

2003/2002 418 32% 

2004/2003 473 13% 

2004/2005 573 21% 

2006/2005 675 18% 

2007/2006 942 40% 

2008/2007 1133 20% 

2009/2008 1253 11% 

2010/2009 1356 8% 

2011/2010 1408 4% 

2012/2011 1385 -2% 

2013/2012 1396 1% 

2014/2013 1407 1% 

2015/2014 1461 4% 

2016/2015 1399 -4% 

2017/2016 1467 5% 
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 2017-2021الخطة االستراتيجية لجامعة البلقاء التطبيقية 

عام الجامعي في الفصل األول في ال  أعضاء الهيئة اإلدارية حسب نوع التعيين( 9)جدول رقم 

2017/2016 

 الوصف العدد

 عقد 126

 مصنف 2067

 عقد إجمالي 22

 مقطوع 734

 مكافأة 17

 المجموع 2966
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 2017-2021الخطة االستراتيجية لجامعة البلقاء التطبيقية 

 1999-2016لألعوام  تطور أعداد اإلداريين في الجامعة (10)جدول رقم 

 السنويمعدل النمو   المجموع  العام الجامعي

2000/1999 826 - 

2001/2000 1031 20% 

2002/2001 1172 12% 

2003/2002 1429 18% 

2004/2003 1552 8% 

2005/2004 1663 7% 

2006/2005 2002 17% 

2007/2006 2366 15% 

2008/2007 2605 9% 

2009/2008 2798 7% 

2010/2009 2810 0% 

2011/2010 2815 0% 

2012/2011 2819 0% 

2013/2012 2826 0% 

2014/2013 2847 1% 

2015/2014 2898 2% 

2016/2015 2966 2% 
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 2017-2021الخطة االستراتيجية لجامعة البلقاء التطبيقية 

 االتفاقيات األكاديمية والثقافية

 
 :المحلية االتفاقيات-أ

من عددبـ الجامعة ترتبط حيث ،المحلية الهيئات مختلف مع العالقة تفعيل في الجامعة استمرت  

 عددها والبالغ ،والشركات ،والمؤسسات ،الوزارات بعض مع محليةال تفاهمال اتومذكر ،اتتفاقيالا

 .المتبادلة الخدمات تقديم بهدف ؛والثقافية ،األكاديمية الجوانب حول معظمها تتركز ،اتفاقية (25)

 :الدولية االتفاقيات -ج

كاديميةاأل تفاقياتالا من عدد لها الجامعة فإن الدولية الهيئات مختلف مع التعاون مبدأ من انطالقا 

 الجهات تلك من واالستفادة ،البناءة اإليجابية العالقات وتوثيق ،خلق بهدف دولية، جهات عدة مع

 من وتقوم .اتفاقية (44) االتفاقيات هذه عدد بلغ وقد .فيها المتواجدة والكفاءات ،الخبرات تطوير في

 لعكس ،الجامعات تلك مع مختلفة بحوث عمل على التدريس هيئة أعضاء بتشجيع الجامعة خاللها

 على والبرامج ،الفعاليات من بالعديد المشاركة إلى باإلضافة ،للجامعة المميزة اإليجابية الصورة

 .الدولي المستوى

 

 :االتفاقيات اإلقليمية-ب

من عدد بتوقيع  الجامعة قامت ،اإلقليمية الهيئات مختلف مع لتعاونا على الجامعة من حرصا  

  ،الخبرات بتطوير منها واالستفادة ،العالقات وتوثيق ،خلق بهدف ،إقليمية جهات عدة مع اتتفاقيالا

 .اتفاقية (23) االتفاقيات هذه عدد بلغ وقد ،فيها المتواجدة والكفاءات
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 2017-2021الخطة االستراتيجية لجامعة البلقاء التطبيقية 

 

 البحث العلمي وخدمة المجتمع

 
 :المنشورة العلمية األبحاث

تقديم أو ،الترقية خالل من التدريس هيئة ألعضاء الحوافز تقديم على دائم بشكل الجامعة سعت 

 .بحثاً 792  (2008-2010) الفترة في رصدها تم التي األبحاث عدد بلغ حيث ،المادي الدعم

 العام في الدكتوراه حملة من التدريس هيئة عضو لكل بحثاً   0,39 المنشورة األبحاث نسبة وبلغت

 حملة من تدريس هيئة عضو لكل بحثاً  0,53 النسبة هذه بلغت  2015 العام وفي ،(2009)

 .الدكتوراه
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 2017-2021الخطة االستراتيجية لجامعة البلقاء التطبيقية 

28 

إحصائية بمشاريع البحث العلمي المدعومة من الجامعة ألعضاء الهيئة التدريسية لألعوام  :(11)جدول رقم 

(2015-1999) 
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 2017-2021الخطة االستراتيجية لجامعة البلقاء التطبيقية 

 (1999-2013)المشاريع المدعومة من جهات محلية لألعوام  :(12)جدول رقم 



 2017-2021الخطة االستراتيجية لجامعة البلقاء التطبيقية 

 المشاريع المدعومة من جهات دولية(: 13)جدول 

 الرقم اسم المشروع اسم الباحث قيمة الدعم

 SMART 1 1 الزعبيعبدهللا .د .أ يورو 305000

 SMART 11 2 الزعبي عبدهللا.د .أ يورو 155600

 3 الحفر االنهدامية   NATO الزعبيعبدهللا .د .أ يورو 120000

 4 الدراسات الجيوفيزيائية لخليج العقبة الزعبيعبدهللا .د .أ دوالر 208230

 5 المجلس االعلى/ الحفر االنهدامية  الزعبيعبدهللا .د .أ دوالر 123967

 6 استشارات البحر الميت كارلسرو الزعبيعبدهللا .د .أ دينار 38180

 7 استشارات دراسة قاع البحر الميت جامعة نيوهامشر الزعبي عبدهللا.د .أ دوالر 20000

 8 جينا/ حوض البحر الميت  الزعبي عبدهللا.د .أ يورو 44000

 9 حفر االنهدام/ الدراسات الجيوفيزيائية  الزعبي عبدهللا.د .أ دوالر 351000

 10 النظائر المشعة الزعبيعبدهللا .د .أ دوالر 166750

 11 ريحاأحوض / المراقبة الزلزالية الدقيقة  الزعبي عبدهللا.د .أ دوالر  190377

 12 الميتبحر الالدراسات الزلزالية الدقيقة لمثلث  الزعبي عبدهللا.د .أ دوالر 59476

 13 مخاطر الحفر الخسفية على ساحل البحر الميت الزعبيعبدهللا .د .أ دوالر 232202

 14 دراسة الفوالق النشطة زلزاليا في خليج العقبة الزعبي عبدهللا.د .أ دوالر 190962

 15 (سومر)اإلدارة المستدامة لنوعية مصادر المياه  الزعبي عبدهللا.د .أ يورو 65460

 16 نباتات بندورة مقاومة للجفاف والملوحةنتاج إ انفوقةغاندي .د .أ دينار 98145

 17 الكوسا معدلة وراثيانتاج نباتات إ انفوقةغاندي .د .أ دينار 78045

 18 محلية مقاومة للملوحةنتاج بطاطا إ انفوقةغاندي .د .أ دينار 117244

 19 فيروسات القرعيات انفوقةغاندي .د .أ دينار 139833
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 2017-2021الخطة االستراتيجية لجامعة البلقاء التطبيقية 

 المشاريع المدعومة من جهات دولية(: 13)تابع جدول 

 الرقم اسم المشروع اسم الباحث قيمة الدعم

 20 فيروسات الحبوب انفوقةغاندي .د .أ دينار 99686

 21 البندورةوراق أصفرار إ انفوقةغاندي .د .أ دينار 99169

 22 مقاومة نبات البندورةلية آثار آدراسة  انفوقةغاندي .د .أ دينار 33813

 23 تاثير ارتفاع درجات الحرارة والجفاف الفيروسية انفوقةغاندي .د .أ دينار 75399

 24 اإلدارة المتكاملة لمياه مناجم الفوسفات الريماويعمر .د .أ دينار 164047

 25 الفحيص والرشادية/ دراسة اثار غبار االسمنت  الزعبيياسين  .د .أ دينار 689192

 26 السياحة واالستدامة الممول من االتحاد األوروبي العوراننضال . د يورو 520286

 SMART 1 27 باسم عباسي .د .أ يورو 218116

 SMART 11 28 باسم عباسي .د .أ يورو150500

 29 هيلمهولتز باسم عباسي .د .أ يورو 242326

 30 وزارة المياه  SMART باسم عباسي .د .أ يورو 55900

 SWIM 31 باسم عباسي .د .أ يورو 600000

 SMART MOVIE 32 عباسيباسم  .د .أ يورو 62500

 33 الطاقة الشمسية محمد ابو دية .د .أ يورو 487899

 34 تطوير موانئ حول البحر االبيض المتوسط الربيديأمين  .د .أ يورو 54486

تطبيقات واستعمال وحدات الطاقة الشمسية الحرارية  دعامسةربحي  .د .أ يورو 290837

 صغيرة الحجم

35 

 36 المراقبة البيئية البحرية في العقبة العوراننضال . د يورو 28239

 Tempus 2008 37 دعامسةربحي  .د .أ يورو 319951

 38 بناء قدرات العاملين في صناعة الزيتون (وليد الروسان. د)  عجورضوان . د يورو 48573

 39 ماجستير السالمة المرورية (ابراهيم خليفات. د) عوضوائل . د يورو  73425
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 2017-2021الخطة االستراتيجية لجامعة البلقاء التطبيقية 

 الفعالة المشاريع البحثية (: 14)تابع جدول 

 الجهة الداعمة قيمة الدعم اسم الباحث الرئيس اسم المشروع

 التي التحديات وأبرز األردن، في األسمدة صناعة واقع

 .تواجهه
 صندوق دعم البحث العلمي دينار 19900 عبد الناصر طلب الزيودالدكتور 

 التفاف لمرض ومقاومة وراثياً، معدلة كوسا نباتات إنتاج 

 .الجيني اإلسكات تقنية باستعمال الفيروسي، الكوسا أوراق
 صندوق دعم البحث العلمي دينار 78045 أنفوقةالدكتور غاندي 

  المعدية، واألمراض السكري، مرض لعالج جديدة أساليب

 للسكري، المضادة االصطناعية، البيبتيدات بواسطة

 .والميكروبات

 صندوق دعم البحث العلمي دينار 105450 الجرادات دعسانالدكتور 

 دبنار 29215 المومنيالدكتور مفضي  .الحديثة السيارات والكترونيات كهرباء -األوتوترونيكس
صندوق التشغيل والتدريب 

 والتعليم المهني والتقني

 .المكتب السكرتارية وأعمال
 المومنيالدكتور مفضي 

 
 دينار  48775 

صندوق التشغيل والتدريب 

 والتعليم المهني والتقني

  

Incidence and contamination levels of 

carcinogenic Mycotoxins in infant and 

child formula in Jordan. 

 مؤسسة عبد الحميد شومان دينار 15000 العوايشةالدكتور صدام 

Molecular Cloning and Gene Expression 

Analysis of Super oxide Dismutase 

Gene Vicia sativa. 

 مؤسسة عبد الحميد شومان دينار 14000 أبورمانالدكتور سعيد 
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 2016للعام من الجامعة بدعم العلمية حضور المؤتمرات (: 15)جدول 

 مقدار الدعم الدولة اسم عضو هيئة التدريس عنوان المؤتمر

. في اللغة العربيةوتطوره  ،طفالدب األأنشأة   1800 الهند حسين محمد حسين بطاينه 

. والحضارة ،واألدب ،اللغةالكتابة وآفاق التلقي في مسالك   1200 المغرب مريم جبر محمود فريحات 

. والحضارة  ،دبواأل ،اللغةالتلقي في فاق آوالكتابة مسالك   1200 المغرب امل شفيق عقله العمري 

Ajman 4th International Environment 

Conference 2016. 
 900 اإلمارات العربية طالب راتب موسى ابوزهره

fifth International Conference on Advances in 

Computing, Electronics and Electrical 

Technology -CEET 2016. 

 1800 ماليزيا عمار خضر محمد المصري

Nano World Conference.  ابوشقيرخليل ناصر صالح  
الواليات المتحدة 

 االمريكية
1800 

.والتطوير ،التحديات-العربيوالعالم  ر،مصالتعليم العالي النوعي في   900 مصر عوده سليمان عوده مراد 

.وآفاقواقع  ،التعلمصعوبات   1200 الجزائر حسين عمر لطفي الخزاعي 

.وآفاقواقع  ،التعلمصعوبات  ملحمعايد محمد احمد    1200 الجزائر 

Studies in Politics ,Education, 

Health,Engineering and Sociology Izmir2016. 
الكفارنه ارحيلاحمد عارف   1500 تركيا 

.المياإلسالعالمي السابع للتسويق المؤتمر  خضيراتعمر ياسين محمود    1200 المغرب 

النيفكاسب  الفيخالد  .سالمياإلالمؤتمر العالمي للتسويق   1200 المغرب 

6th International Conference on Sustainable 

Energy Information Technology (SEIT-2016). 
الشرمانعلي خالد  عبدهللا  1500 اسبانيا 

19th EBES Conference.  النسور حمدهللابالل هاشم  1200 تركيا 

3rd International Conference on Agriculture 

&Foresty(ICQAF). 
زيتون عبدالرزاقشاهره طلعت   1800 الفلبين 
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 مقدار الدعم الدولة اسم عضو هيئة التدريس عنوان المؤتمر

International Conference on Measurement 

Instrumentation and Electronics 2016. 
طاهاتمنتصر سليمان محمود   1500 ألمانيا 

The 3rd International Conference on 

Democratic Governance in the Developing 

World. 

حسن عطياتحمد أفاطمة   
الواليات المتحدة 

 األمريكية
1500 

The 9th 2016 IEEE International 

Conference on Development in E-Systems 

Engineering (DESE 2016). 

احمد عوده الحديدي محمدرسول  1200 بريطانيا 

International Conference Education, 

Research and Development. 
الكلوب عبدهللاناصر يوسف   1500 بلغاريا 

The 6th World Congress on Psychology and 

Behavioral Sciences (Management , 

Psychology , Political and Social Science) 

WCPBS2016. 

العدوانحمد أعاطف صالح  سبانياإ   1200 

IFIP I3E Conference 1500 بريطانيا محمد عبدهللا علي الرياالت 

15TH IFIP Conference on e-Business ,E-

Services and E-Society (I3E2016) On Social 

Media :The Mood The Bad The Ugly. 

 1200 بريطانيا علي عبدهللا عبدالجليل العلوان

The IEEE International Conference on 

Software Engineering and Knowledge 

Discovery (ICSEKD). 

الرشايدهحمد أحسن حسين   1000 المغرب 

2n International Convention on Islam 

,Science & Education (KONGSI'16). 
 1500 ماليزيا عمر موسى خليف محاسنه

The 3rd International Conference on 

Chemical Engineering. 
 1200 رومانيا كامل خليف جابر الزبون

 دينار  33700   مجموع الدعم

 2016للعام من الجامعة بدعم العلمية المشاركة في المؤتمرات (: 15)تابع جدول 
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 2016البحث العلمي للعام عمادة المشاريع البحثية المدعومة من (: 16)جدول 
 

 اسم الباحث عنوان المشروع
 

  مقدار الدعم
 950 الربابعهحمد أحسين محمد  الحرمان من الميراث الشرعي وآثاره االجتماعية

للشقاق والنزاع في حل الخالفات الزوجية مفهومه وأثره دراسة تطبيقية  التحكيم

.على محكمة عجلون الشرعية  
الربابعهحمد أحسين محمد   1000 

ANTICANCER, ANTI-INFLAMMATORY AND 

ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF SOME 

PHYTOSOMES COMBINATIONS. 

 4950 صدام شحاده جميل عوايشه

لنبات الفسيولوجية لالستجابة  ،الجينيوالتعبير  ،الوراثيدراسة العالقة بين التنوع 

 .الملحي االجهادتحت ظروف  ،الشعير
عوداتعلي حمد أنضال   4950 

باستخدام .مركبات طبيعية من الطحالب الدقيقة التي تعيش في البحر الميت نتاج إ

 .الضوئيالحيوي األنبوبي المفاعل 
 9500 صادق عبد علي عميش

ROLE OF OXIDATIVE STRESS AND CHLAMYDIA 

TRACHOMATIS IN INFERTILE WOMEN WITH 

ANTI-ZONA PELLUCID AUTOANTIBODIES. 

 4325 عبدالوهاب رزوقي حمد السعيدي

.األردنفي  ،الدماغيةلدى مرضى السكتة  ،بهوالعوامل المرتبطة  ،االكتئابانتشار  عياصره راهيمإبمحمد  شهناز   2900 

PERFORMANCE OF 'RED GLOBE' GRAFTED ON 

140RU UNDER BRACKISH WATER IRRIGATION 

PRACTICES AND THE MOLECULAR BASIS OF THE 

PERFORMANCE. 

 7150 عصام مصطفى محمد قرنفله

للشعير سدة كاألعلى التعبير الوراثي لجينات مضادات  ،الصفصافتأثير حمض 

.مختلف  الوراثيالتنوع   
عوداتعلي حمد أنضال   4900 

الوعائي  البطانيالدماغية ونتائجها مع عامل النمو  الرضاتالعالقة بين شدة 

األفوعامل نخر الورم من نوع  وبروكاليستين  
اسماعيليزن قاسم محمد   4900 

دينار  المـجـمـوع 45525  
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 Google Scholarإنجازات الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية حسب قاعدة بيانات (: 17)جدول 

 اسم الباحث
 h-index i10-index اقتباسات

 2016/10حتى  2011حتى  2016/10حتى  2011حتى  2016/10حتى  2011حتى 

 43 28 26 19 1814 955 جمال جابر

 28 28 19 19 801 790 عمر ابو عرقوب

 24 21 18 16 896 585 عبدهللا الزعبي

 20 14 18 13 868 431 سائد دبابنة

 22 22 14 14 761 740 محمد عزمي البيطار

 23 18 14 12 631 448 محمد الشطناوي

 16 9 13 9 594 294 غاندي انفوقة

 14 6 12 9 431 240 محمد معتوق

 13 13 11 11 436 434 محمد الصمادي

 13 12 11 11 381 340 خلف قاسم العمري

 12 12 11 11 254 251 احمد العجو

 11 9 11 9 481 439 سليمان بني احمد

 11 9 11 9 438 297 سعد ابو قديس

 11 7 10 8 274 186 عبدالمطلب خضراوي

 10 9 10 9 529 442 بسام العسود

 10 6 10 8 278 221 مازن عطيات

 8 8 9 9 221 221 عمار المومني

 8 7 8 8 233 223 كامل الزبون

 7 7 8 8 225 219 هيثم قرالة

 7 6 8 8 189 183 نجاد النجداوي

 6 5 8 8 214 181 طارق عماري

 5 4 7 7 163 118 زياد عليمات

 4 4 7 7 161 161 هال الجابر

 6 5 6 5 131 111 عبدهللا العيسى

 اء التطبيقية، بالرغم من حصولهم بلقهناك عدد من الباحثين لم تظهر أبحاثهم في القائمة بسبب عدم تسجيلهم في قاعدة البيانات باستخدام بريدهم اإللكتروني الخاص بجامعة ال*
 . 3أكثر من ( h-index)على 
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 Google Scholarإنجازات الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية حسب قاعدة بيانات (: 17)تابع جدول 

 اسم الباحث
 h-index i10-index اقتباسات

 2016/10حتى  2011حتى  2016/10حتى  2011حتى  2016/10حتى  2011حتى 

 5 5 6 6 160 148 جعفر القضاة

 5 5 6 5 130 149 عمر العايد

 5 3 6 6 124 104 امجد صالح العموش

 5 3 6 5 116 90 عزالدين الرمامنة

 5 5 6 6 368 277 معن حسن

 4 4 6 6 104 97 ايهاب الغبيش

 4 4 6 6 126 118 طالب ابو زهرة

 4 4 6 6 234 162 نضال عودات

 3 3 6 6 128 128 خليل الحياري

 3 3 6 5 91 82 خالد شبراوي

 2 2 6 6 80 78 اسعد فريحات

 4 3 5 5 157 116 رضوان دويري

 4 3 5 4 107 100 خزيمة حماشة

 4 3 5 4 105 96 صالح العقيلي

 3 3 5 5 115 114 محمد النسور

 1 1 5 4 125 98 حسن المعيدي

 1 1 5 5 69 68 كفى النوايسة

 3 2 4 4 332 274 زكريا شتيوي

 2 2 4 3 83 68 يحيى خريسات

 2 1 4 4 67 45 خلف ختاتنة

 2 2 4 4 66 66 عمر الزعبي

 2 2 4 3 51 49 مجدي بسيسو

 2 2 4 3 46 40 احمد حسني الغبيش

 1 1 4 3 52 44 اسامة ضرغام

 3 3 3 3 85 65 عبدالرحمن ابو ملحم

 3 3 3 3 51 50 ميالد عليمات

 1 1 3 3 50 27 حسن رشايدة

 1 1 3 3 53 44 احمد شموط

 1 1 3 3 130 124 محمد الوشاح

 1 0 3 3 102 26 صالح شخاترة
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  الثانية االستراتيجيةخطوات إعداد الخطة 

 
 وعمليات ،السابقة ستراتيجيةاال للخطط ممارستها خالل من ،الجامعة في المتراكمة الخبرات ضوء في

 حرصت الجيدة، الممارسات عن معارف من الجامعة اكتسـبته مـا إلـى وإضافة ومتابعتها، ،تنفيذها

 إلى ،والجودة ،الحرفية من عالية بدرجة الخطة هذه إعـداد يتم أن على بالجامعة العليا اإلدارة

 في تساهمو ،المرجوة واألهداف ،للطموحات محقِّقـة تخـرج حتـى والتكامـل ،الشـمولية جانب

 أكثر أدوار لعب مع ،وبحثياً  أكاديمياً  بالعمل االرتقاء خالل من متطورة، مرحلة إلى الجامعة انتقال

 .الجامعة هوية على والتأكيد ،المجتمع خدمة في وتأثيراً  ،عمقاً 

 
 :للجامعة الثانية ستراتيجيةاال الخطة إلعـداد ؛التالية الخطوات اتباع على الجامعة حرصت فقد وعليه

 .ومراجعتها ،للجامعة سابقةال ستراتيجيةاال الخطة إطار في المحققة النتائج على التعرف -

 الجامعــة داخـل المعنيــة األطـراف فئـات لكافة ،الخطة إعداد في المشاركة مبدأ تأصيل -      

 .وخارجها

 وذلك الفترة، هذه في العالي التعليم مؤسسات على المؤثرة والعوامل ،المتغيرات على التعرف -      

 ،العالميـة التنافسية ضوء في ،المؤسسات تلك في والتحديث ،التطوير اتتوجه إطار في

   .المعرفة عصر إلـى والـدخول
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 في الجيدة المكانة ذات ،المرموقة العالمية الجامعات في والناجحة ،الجيدة الممارسات على التعرف -

 العـالي؛ التعلـيم فـي المتخصصـة والمجالس ،الهيئات من عدد جانب إلى العالمية، التصنيفات

 ومراعاتها ،هـاب واالسترشـاد ،لالقتـداء ؛األساسـية والمسلمات ،التطوير توجهات الستخالص

 .للجامعة ستراتيجيةاال بالخطة التطوير مسارات في

 SWOT) والتهديدات ،والفرص ،والضعف ،القوة لنقاط الرباعي االستراتيجي التحليل -

ANALYSIS) القوة عناصر دراسة يتضمن والذي عالمياً  عليه المتعارف (Strengths)، 

 ،(Opportunities) المتاحة والفرص الداخلية، البيئة في ،(Weaknesses) والضعف

 هذا من المنشودة الغاية إلى لوصوللو .الخارجية البيئة في ،(Threats) والتهديدات والمخاطر

 والبيئة الطالبي والمحور العلمي، والبحث األكاديمية، المحاور اتخاذ تم فقد التحليل؛ من النوع

 التعليم في المعلومات تكنولوجيا وتوظيف استخدام ومحور المجتمع، خدمة ومحور الجامعية،

 كمحاور اإلداري، والمحور النفقات، وضبط (االستثمار) الذاتي التمويل ومحور واإلدارة،

 .االستراتيجية في رئيسة

 .القادمة للمرحلة الرئيسية الغايات لىإ إضافة ،الجامعة ورسالة ،رؤية تحديد -

 مؤشرات ووضع ،التنفيذ زمان تحديد مع ،ستراتيجيةاال نفيذتل عملال لخطط الرئيسية المحاور تحديد -

 .العمل محاور من محور لكلو ،تنفيذه سيتم نشاط لكل أداء
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 الرؤية
 

جامعة تطبيقية رائدة علمياً، ومنافسة عالمياً، ومتميزة في التدريس والبحث العلمي التطبيقي، واإلبداع، 

 .واالبتكار والريادة لبناء اقتصاد، ومجتمع المعرفة
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 ةـالرسال

والبحث لإلبداع واالبتكار ومحفزة حاضنة وتوفير بيئة منافسة الجودة وتقني عالي تطبيقي تقديم تعليم 

 .المعرفة واالقتصاد القائم علىوالتطوير والريادة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة 
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 الغايات الرئيسة

 . واالنتماء الوالء ترسيخ-

 .الواحد الفريق بروح والعمل الجامعة، ورؤية رسالة على القائمة المؤسسية الثقافة بناء-

 .والخاص العام القطاعين مؤسسات مع الشراكة-

 .الجامعة مع المتعاملة األطراف لكافة الرضا وتحقيق المحلي، المجتمع خدمة-

 .الخارجية البيئة معطيات مع والتكيف المرونة-

 البرامج جميع على والدولي المحلي والخاص العام االعتماد معايير وتطبيق الجودة، نظام تفعيل-

 . الجامعة في المطروحة

 .واإلقليمي المحلي، العمل سوق بحاجات والماجستير والبكالوريوس الدبلوم برامج ربط-

 . عالمية أكاديمية معايير وفق تطبيقية، تقنية وتخصصات برامج تطوير-

 التعليمية، العملية يخدم بما الجامعي الحرم وتطوير والتميز، لإلبداع المناسبة الجامعية البيئة تهيئة-

 .واإلبداع المبادرة روح وإكسابه قدراته، وتنمية الطالب، شخصية وصقل
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 .المتوفرة للموارد األمثل واالستغالل النفقات، ضبط•

 في واالجتماعية االقتصادية التنمية في وتوظيفه ،متقدمة معايير وفق التطبيقي العلمي البحث دعم•

 .األردن

 استمرار ضمان على والعمل ،الجامعة في العاملة الكفاءات قدرات ورفع ،المتميزة الكفاءات استقطاب•

 .الجامعة خدمة في  الكفاءات هذه

 .ورسالتها الجامعة رؤية يحقق متميز؛ أكاديمي مناخ توفير•

 مع تتواءم عالية، علمية وبمؤهالت متميزين، بخريجين والدولي، واإلقليمي المحلي العمل، سوق رفد•

 .وتقنياً  معرفياً، المتغيرة العمل سوق احتياجات

 متطلبات ومواكبة والتغيير، للحداثة عنوانا «التطبيقية» سمة لتبقى التطبيقي التعليم على التركيز•

 .كافة واالجتماعية االقتصادية الحياة ميادين تشهدها التي والتكنولوجيا العصر،

 األداء مستوى ضبط على والعمل ،والخاصة العامـة المـجـتمع كلـيات على المـباشر اإلشراف•

 .فيها والتطبيقي والمهني األكاديمي،
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 .والدولي الوطني، المستويين ألهدافه،على التقني التعليم بتحقيق  المعنية األطراف مع الشراكة•

 وعمليات ،مدخالت نوعية تحسين باستمرارية االلتزام خالل من ؛الجودة ضمان أهمية على التأكيد•

 بما الجامعة، في والمرافق ،الخدمات لنوعية المستمر التحسين وكذلك ،التعلمية التعليمية العملية

 فرص ويحقق ،(المجتمع وخدمة ،العلمي البحثو الخريجين) مخرجاتها جودة على ينعكس

 .المناظرة التعليمية المؤسسات مع المنافسة

 وتجسر تربط ،ومتطورة مرنة وهياكل صيغ توفير عبر المستمر التعليم مفهوم وتطبيق ،تحقيق•

 ،التخصصات في والجامعي ،المتوسط الجامعي وبخاصة المختلفة، التعليم مستويات بين

 .عليها العمل سوق طلب يتزايد التي ،والتكنولوجية التطبيقية والمجاالت

 كافة قبل من والرسالة بالرؤية لتزاماإل لضمان ؛والتقويم والتقييم للمتابعة فعال إداري نظام تطبيق•

 .للجامعة التابعة الجامعية الكلياتو المتوسطة الجامعية والكليات الكليات

 .المستدامة التنمية في ورهاد تعميقو ؛للموارد األمثل االستثمار•
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 الجامعةفي والمبادئ التي تحكم العمل القيم 

 
األكاديمية الحرية. 

القانون وسيادة والنزاهة العدالة. 

الفرص تكافؤ. 

الحيادية. 

المجتمعات خدمة. 

المشترك االهتمام ذات الفعاليات كل مع التشاركية. 

الفريق بروح العمل. 

االستجابة وسرعة والتميز الحوار. 
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 ةالقونقاط 

 التقنية البرامج بطرح الجامعة نفرادإ.   

الدبلوم مرحلة في وخصوصاً  ،وتطبيقية ،وتقنية ،متنوعة دراسية برامج. 

هندسة  والبرمجيات، االتصاالت هندسة :مثل األردن في الجامعة بها تتميز تخصصات وجود  

   .والجيوماتيكس المساحة وهندسة ،والتبريد التكييف هندسة المهنية، التربية البيئة،

واضحة ومعايير أسس ضمن للجامعة شفافة إدارة. 

خاص بشكل التقني والتعليم عام، بشكل التعليم مجال في الخبرة. 

(التخصصات بعض في) متطورة وتجهيزات مختبرات. 

التخصصات بعض في للخريجين متوفرة عمل وفرص ،للجامعة جيدة سمعة. 
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المملكة محافظات معظم يشمل واسع جامعي حرم. 

التعليم في المعلومات تكنولوجيا استخدام. 

المؤهلة البشرية الموارد توفر. 

ودولية إقليمية جهات  مع بالتشاركية تطبيقية، بحوث لتنفيذ المالي الدعم توفر. 

المتاحة البشرية والقوى المالية للموارد كفء استخدام. 

والتميز واإلبداع االبتكار لدعم الجامعة إدارة لدى قوية  رغبة توفر.   

كترونيلاإل لتعليمل التحتية البنية توفر. 

 

 

 ةالقونقاط تابع ...
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مجاورة أخرى جامعات في الموجودة تلك مع الكلية تطرحها والتي ،الدراسية البرامج بعض تكرار. 

العالية التدريسية باألعباء الجامعة في التدريس هيئة أعضاء معظم إشغال. 

والريادة واإلبداع االبتكار ثقافة وغياب العلمي، البحث ثقافة انتشار ضعف. 

البحثية التحتية البنية في ضعف. 

التشريعات تطبيق وضعف الواضحة، السياسة غياب بسبب المستقرة، غير الحوكمة. 

والخاص العام القطاعين في والتطوير البحث في المعنية الجهات مع والتعاون التنسيق، في ضعف. 

التشاركية وغياب المحلية، المستفيدة الجهات قبل من العلمية البحوث بنتائج اإلهتمام ضعف. 

الترقية لغايات البحوث على التركيز. 

واإلبداع لالبتكار والمخصص الترقية، نظام في النسبي الوزن وغياب للباحثين، فعال تقييم نظام ضعف 

 .الوطنية المشاكل حل في والمساهمة واالختراع

الدولية المؤسسات مع الشراكة فرص استغالل وعدم الدولية، البحوث مراكز مع االتصال ضعف  

 .الداعمة

 

 ضعفالنقاط 
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 الدولية الساحة على العلمي البحث تأثير مدى ضعف. 

 الجامعة في الباحثين هيئة نظام تفعيل عدم . 

 الجامعة تطرحها التي للبرامج والترويج التسويق برامج ضعف. 

 والخاص العام القطاعين مع التنسيق ضعف. 

 التخصصات بعض في حديثة وحواسيب وتجهيزات مختبرات توفر عدم. 

 كافية وترفيهية رياضية مرافق وجود عدم. 

 االستماع ومهارة ،التقارير وكتابة االتصال مهارات :الخريجين لدى المهارات في ضعف،  

 .االنجليزية واللغة

واإلبداعية االبتكارية األفكار طرح في والمخاطرة بالمغامرة التردد. 

 

 

 ضعفالنقاط تابع ... 
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القائم االقتصاد إلى واالنتقال العلمي، والبحث العالي التعليم بقطاع للنهوض عليا سياسية رغبة 

 .المعرفة على

واإلبداع واالبتكار للبحث الداعمة السياسية واإلرادة المملكة، في والسياسي األمني االستقرار. 

الفني والدبلوم التقني والدبلوم الجامعي التعليم على اإلقبال تزايد. 

والباحثين المدرسين تخصصات تنوع. 

التطبيقي البحثي الجانب على تركز الجامعة، في عليا، دراسات برامج. 

العلمي والبحث العالي التعليم على كبير إقبال. 

والدولي اإلقليمي المستويين على البحثي للتعاون قاعدة توفر. 

والمنطقة األردن في العالي التعليم على كبير إقبال. 

ومتحضرة محافظة المحلي المجتمع بيئة. 

 

 الفرص
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 التحديات

 
 .المنطقة في الجامعات عدد تزايد•

 طبيعة بسبب الهندسية، البرامج مثل ،طرحها الجامعة تنوي التي الدراسية البرامج بعض تكاليف ارتفاع•

   .والعملية العلمية البرامج تلك

   .الحكومي المالي الدعم تراجع•

 .مختلفة تخصصات من بحثية فرق ضمن العمل ثقافة ضعف•

 .المجتمع لدى والنزاهة الشفافية منظومة في اإليمان ضعف•

 .التعليم منظومة مخرجات ضعف•

 .العمل سوق تقلبات•
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 محاور االستراتيجية

 .األكاديميالمحور  -1

 .العلميمحور البحث  -2

 .الجامعيةالمحور الطالبي والبيئة  -3

 .المجتمعمحور خدمة  -4

 
 .واإلدارةمحور استخدام وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم  -5

 
 .النفقاتوضبط ( االستثمار)محور التمويل الذاتي  -6

 .اإلداريالمحور  -7
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  المحور األكاديمي-1

 :  األهداف

، وزيادة الطاقة االستيعابية  العملالالزمة في سوق  ،والمعارف النظرية والتطبيقية المهاراتتزويد الخريجين بأحدث 

طالب في برامج الدبلوم   20.000 طالب في برامج الدبلوم التقني و 25.000في برامج الدبلوم ليصل العدد إلى 

 :ويتضمن هذا المحور المحاور الفرعية التاليةالفني، 

 .العليا الدراسات -أ

 .البكالوريوس برامج -ب
 

 
 

 

 

 .التقنيالتعليم  -جـ 
  
 .الفنيالدبلوم  -د
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 العلياالدراسات  -أ

 مؤشرات التنفيذ اإلجراء الرقم
وقت اكتمال 

 التنفيذ
 التكلفة

1.  
  ،والخاص العام االعتماد معايير تحقيق

 على والحصول ة،الجود معايير وتطبيق

 .دولية اعتمادات

اً وخاص اً عام ااعتماد والمقترحة المطروحة البرامج اعتماد. 

األكاديمي الذاتي التقييم عملية مأسسة. 

دولية جهات من والمقترحة المطروحة البرامج اعتماد. 

2019 200,000 

 - 2017 .وتطبيقها المعايير إقرار الماجستير رسائل جودة لضمان معايير وضع  .2

3.  
 واألجانب ردنيينألا الطلبة عدد زيادة

 .العليا الدراسات ببرامج الملتحقين

األردنيين الطلبة أعداد في الزيادة. 

الوافدين الطلبة أعداد في الزيادة. 
2019 100,000 

4.  
 في واإلقليمية الوطنية القضايا على التركيز

 .العليا الدراسات رسائل

اجتماعية محلية قضايا تعالج التي العليا الدراسات رسائل عدد 

 .الوطنية التنمية في وتساهم ،صناعية وأ اقتصادية وأ
2019 100,000 

5.  
 خالل من ؛الرسالة مسار على الطلبة تشجيع

  العليا الدراسات لطالب بحثية منح قرارإ

 .مالية مكافآت تتضمن

500,000 2021 .العليا الدراسات منح تعليمات قرارإ 

6.  
 يعرض ،سنوية علمية ورشة وأ /مؤتمر عقد

 .العليا الدراسات طلبة أبحاث نتائج خاللها
100,000 2017 .الورشة أو المؤتمر عقد 

 .عليا دراسات طروحةأ ألفضل جوائز تطوير  .7
الجائزة تعليمات قرارإ. 

الجائزة بمنح البدء. 
2017 10,000 

8.  
 والخاصة ،الحكومية القطاعات مع الشراكة

  ،العليا الدراسات رسائل مواضيع اختيار في

 .إلجرائها الدعم وتوفير

الشراكات خالل من المنجزة العليا الدراسات رسائل عدد. 

الرسائل بحوث إلجراء توفيره تم الذي المادي الدعم قيمة.   
2017 10,000 
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 برامج البكالوريوس -ب

 التكلفة وقت اكتمال التنفيذ مؤشرات التنفيذ اإلجراء الرقم

.1  

 وتطبيق ،والخاص العام االعتماد معايير تحقيق

 على بالحصول والشروع ة،الجود معايير

 .دولية اعتمادات

اً وخاص اً عام ااعتماد والمقترحة المطروحة البرامج اعتماد.   

األكاديمي الذاتي التقييم عملية مأسسة. 

دولية جهات من والمقترحة المطروحة البرامج اعتماد. 
2020 1,000,000 

2.  
 والتقنيات ،المعلومات تكنولوجيا استخدام

 .المختلفة التدريسية البرامج في الحديثة

على الجامعة موقع على الدراسية بالمساقات الخاصة المادة نشر 

  .نترنتإلا شبكة

المجاالت في المختصة البرامج باستخدام ،الحاسوب على التطبيق 

 .المختلفة

(تعليمية وسائل قسم) التدريس في الحديثة التقنيات استخدام. 

2018 1,000,000 

3.  
  ،والمناهج الدراسية الخطط وتطوير مراجعة

 .وميدانية عملية مساقات وإدراج

في المطروحة البرامج لجميع الدراسية الخطط تعديل دراسة  

 .الجامعة

خطة كل في  التطبيقية المساقات عدد .  

2018 150,000 

4.  
 تحاكي واقعية بمشاكل التخرج مشاريع ربط

 .والتنمية ،العمل سوق ومتطلبات حاجات
200,000 2017  .واقعية مشاكل تحاكي التي التخرج مشاريع عدد 

 .الميداني التدريب تطوير  .5

الطلبة تدريب لمتابعة فاعلة آلية إيجاد.   

تدريبهم بتقارير الطلبة مناقشة.   

النظرية المعلومات ربط ىإل تهدف التي الميدانية الزيارات عدد 

 .العملية بالناحية

الميداني التدريب بمواقع المرتبطة التخرج مشاريع عدد.  

2018 

 

500,000 
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 التعليم التقني -جـ 

 (دينار)التكلفة  وقت اكتمال التنفيذ التنفيذ مؤشرات جراءاإل الرقم

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 واســتحداث ،الحاليــة التخصصــات مراجعــة

 مسوحات علــى بنــاء ،مطلوبــة جديدة تخصصــات

 ومراجعة .العمل سوق احتياجات ودراسات

  ،المناهج حيث من الدراسية والخطط ،البرامج

 علـى والتركيـز ،التـدريس وطرق ،الساعات وعدد

  المهارات وتقوية  ،والتطبيقية ،العملية الجوانب

 األسـواق مـع للتعامل والضرورية األساسية

   .العالميـة

 .الميداني التدريب تطوير من االنتهاء -

 .التقني التعليم في المقبولين الطلبة أعداد في الزيادة -

 .وتطويرها مراجعتها تم التي البرامج عدد -

 للحصول العمل؛ أصحاب مع واللقاءات الورش عدد -

 .الراجعة التغذية على

    .الخاص القطاع مع الشراكات عدد -

 بناء المصممة، التقنية والتخصصات البرامج عدد -

 .المطلوبة والمهارات الكفايات على

  العملية للتطبيقات المخصصة الساعات في الزيادة -

 .المعاصرة التكنولوجيا أساس على المبنية

 .التقني التعليم برامج العتماد معدلة معايير اعتماد -

  المنح وحجم واالتفاقيات العقود عدد زيادة -

  والدول التطبيقية البلقاء جامعة بين الفنية والمساعادات

 .التقني التعليم مجال في الرائدة والمؤسسات

 قبل من التقنية التخصصات من مجموعة اعتماد -

 .عالقة ذات عالمية مؤسسات

 .العمل سوق حاجة لرصد آلية إقرار -

 
2019 

 
10,500,000 
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 التعليم التقني... تابع 

 (دينار)التكلفة  وقت اكتمال التنفيذ التنفيذمؤشرات  جراءاإل الرقم

 على المعتمدة التقنية البرامج عدد -

 .العالمي المستوى

 المؤهلة الفنية الكوادر عدد في الزيادة -

 وخبراء فنيين ومشاركة والمدربة،

 .الخاص القطاع من

 لبناء التدريبية البرامج عدد في الزيادة -

 عدد وزيادة الفنية، الكوادر قدرات

 التدريب لتوفير بها، الملتحقين

 التدريس هيئات ألعضاء المستمر

 المصادر وتأمين والفنيين،

 .التدريس أساليب وتطوير التعليمية،

 

2 

 المؤهالت، معادلة نظام وتطبيق إقرار

 التعليم منظومة مراحل كافة في والخبرات

  أسس وضع خالل من والجامعي، التقني

 في والخبرات المؤهالت، ومعادلة لتصنيف،

  التقني التعليم منظومة مراحل كافة

   .والجامعي

 .للمؤهالت الوطني اإلطار إقرار -

 الطلبة أعداد في السنوية الزيادة -

 .التقني بالتعليم الملتحقين

2019 
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 التعليم التقني ...تابع

 (دينار)التكلفة  وقت اكتمال التنفيذ التنفيذ مؤشرات جراءاإل الرقم

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 التخصصات الختيار وإرشادهم الطالب توجيه

 إطار تطوير خالل من التقني، التعليم في المناسبة

 الصورة وتحسين التقني، واإلرشاد للتوجيه عام

 قواعد وخلق التقني، التعليم عن النمطية االجتماعية

 والوظائف السوق في المتوفرة العمل لفرص بيانات

 وتوجيه التقني، التعليم خريجو بها يعمل التي

 في للعمل الفنية التقنية المهن نحو الشباب

 بما الخاص، القطاع في والعمل الخاصة مشاريعهم

 وتقديم العمل، لسوق التوازن إعادة على يساعد

 .التقنية األعمال حاضنات لمبادرات الدعم

 .العام اإلطار إقرار-

 .العام اإلطار مع يتناسب بما التقني اإلرشاد دور تفعيل-

 .التقني بالتعليم الملتحقين الطالب أعداد زيادة-

 التعليم لخريجي العمل فرص حول دقيقة بيانات توفير-

 .العمل سوق لمعلومات جديد نظام خالل من ، التقني

 بالتعليم للملتحقين مالي ودعم منح من الحوافز تقديم-

 .التقني

 .المهني واإلرشاد للتوجيه دليل إصدار-

 .التقنيين وحوافز لرواتب الناظمة التشريعات تعديل-

 المشروعات تأسيس لمبادري الفني الدعم نظام إنشاء-

 .الصغيرة الخاصة

 .التقنيين مستويات وتحديد تصنيف أسس اعتماد-

 لتحسين تنفيذها تم التي اإلعالنية الحمالت عدد-

 .التقني للتعليم االجتماعية الصورة

 
2018 

 
2.000.000 
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 التنفيذمؤشرات  جراءاإل الرقم
وقت اكتمال 

 التنفيذ
 (دينار)التكلفة 

 تعليميـة وتخصصـات بـرامج إنشـاء -

 علـى الخـريجين تشـجع ،جديـدة وتدريبيـة

  .جديدة وخدمية إنتاجيـة أنشـطة إلـى الـدخول

 التعليم خريجي لتوظيف التسهيالت وتوفير

 .التقني
 .التقني بالتعليم الملتحقين الطلبة عدد ازدياد -
 التعليم تخصصات في للدراسة الطلبة ابتعاث -

 للطلبة المالي الدعم في وزيادة التقني،

 الصناديق من التقنية البرامج في للملتحقين

 .الطلبة بدعم المعنية
  إلجراء الالزمة المالية المخصصات توفير -

 .والمسوحات الدراسات
  العمل وأصحاب الخريجين تجاوب مدى -

 المطلوبة بالبيانات البيانات قاعدة لتزويد
 .التقنيين الفنيين دليل إصدار -
 .المجتمع تخدم التي األنشطة عدد -
 .األعمال حاضنات عدد -

 تؤهل التي الجديدة التقنية البرامج عدد -

 .وخدمية إنتاجية أنشطة لعمل الخريجين

 التعليم التقني... تابع 
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 مؤشرات التنفيذ اإلجراء الرقم
وقت اكتمال 

 التنفيذ
 التكلفة

4 

 

  التقني، للتعليم المالي الدعم زيادة

 التقنية الكليات بين شراكات وبناء

 خطة وإعداد .الخاص والقطاع

  العرب الطلبة الستقطاب تسويقية

  لىإ نسبهم تصل بحيث ؛واألجانب

 .التقني التعليم طلبة من 10%

المستمر الحكومي للدعم آلية إقرار. 

التقني للتعليم الحكومي الدعم مقدار. 

التعليم في الخاص القطاع استثمار حجم في الزيادة 

 .التقني

التقني التعليم إلى المحولة المجتمع كليات عدد. 

التقني التعليم برامج في واألجانب العرب الطلبة نسبة. 

2020 

 

2,500,000 

 

 

 

 

 

5 

 

 أعضاء وقدرات مهارات مستوى رفع

 وتوفير والمدربين، التدريس هيئة

 البشرية والموارد التقنية التجهيزات

 البرامج في والمشاغل للمختبرات

 .التقنية

وخارجية محلية تدريبية دورات. 
هيئة أعضاء من الكفاءات أفضل الختيار نظام تطوير  

 .صارمة معايير وفق الجامعة في بالتدريس لاللتحاق التدريس؛
للوازم واإلتالف الصيانة إجراءات لتسهيل تعليمات إقرار  

 .الفنية

التعليم برامج ومدربي لمدرسي ومواصفات أسس اعتماد 

 المستمر والتدريب العملية الخبرة أساس على المبنية التقني
 .العلمي المؤهل إلى إضافة

خالل من تأهليهم إعادة تم الذين والمعلمين المدربين عدد 

 .تدريبية برامج
استقطابهم تم الذين المدربين عدد. 
األجهزة إنتاج في (والمدربين الطلبة) الكليات مساهمة زيادة  

 .الفنية التعليمية

 

   

2020 

 

22,000,000 

 

 التعليم التقني... تابع 

61 



 2017-2021الخطة االستراتيجية لجامعة البلقاء التطبيقية 

 التعليم التقني... تابع 

 مؤشرات التنفيذ اإلجراء الرقم
وقت اكتمال 

 التنفيذ
 التكلفة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 

 

 

  السعيو التقنية، البرامج جودة ضبط

 الدولية االعتمادية على للحصول

 التقني الدبلوم برنامج لتخصصات

 في المنافسة من الخريجين لتمكين

 العالقة تعزيزو .الخارجية العمل أسواق

 والمؤسسات التقنية الكليات بين

 .الصناعية

  

لبرامج والخاص العام االعتماد وأسس تعليمات إقرار 

 .التقني التعليم

دولية جهات من اعتمادها تم التي البرامج عدد. 

امتحان ليصبح الشامل لالمتحان جديدة إجراءات اعتماد 

 وكفاءات قدرات

التقني التعليم فعاليات في الخاص القطاع ممثلي عدد زيادة. 

قدرات تطوير خالل من عمل فرص على الحاصلين عدد 

 .وعالميا محليا المنافسة على الخريجين

الخاص القطاع مع الشراكات عدد. 

تقوية على تعمل التي الدراسية الخطط في الساعات عدد 

 األسـواق مـع للتعامل والضرورية األساسية المهارات

 مهارات في والمتمثلـة بعضـها علـى المنفتحـة العالميـة

  ،الوظيفي السلوك وتغيير ،وتطبيقاتها المعلومات تكنولوجيا

 إجادة حيث من المرونة وزيادة ،جليزيةاإلن باللغة التصواال

   .داريةاإلو الفنية المهارات من خليط

التمويل في العالمي األداء تستخدم التي التقنية البرامج عدد 

  ولوياتاأل مع والتماشي ،الجودة لتحسين محفز كعامل

  تتحقق لم اذا ،المالي الدعم سحب يتم بحيث الوطنية،

 .المطروح المشروع نجح حال في الدعم وزيادة ،األهداف

2020 1,750,000 

62 



63 

 2017-2021الخطة االستراتيجية لجامعة البلقاء التطبيقية 

 مؤشرات التنفيذ اإلجراء الرقم
وقت اكتمال 

 التنفيذ
 التكلفة

 

 

 
 

8 

 

 

 خالل من والمشاغل المختبرات تطوير

 وموازنة الخارجية، والمساعدات المنح

 المؤسسات مع العالقة وتعزيز الجامعة

 .والخدمات اإلنتاج وقطاعات الصناعية

 لتطوير الجامعة موازنة في المرصودة المخصصات زيادة-

 المنح زيادة الى إضافتة وإدامتها والمشاغل المختبرات

 .الغرض لهذا الخارجية والمساعدات

 .الغرض لهذا عليها الحصول تم التي المساعدات حجم-

 االستشارية اللجان في الخاص القطاع ممثلي عدد زيادة-

 .الكليات ومجالس الدراسية الخطط لتطوير

 التقني التعليم مؤسسات بين الموقعة االتفاقيات عدد زيادة-

 .والخدمات اإلنتاج وقطاعات

 .اإلنتاجية القطاعات في المعنيين الخريجين عدد زيادة-

 

2020 

 

 
 

9 

 

 في الرائدة الدول خبرات من اإلستفادة

 يتعلق فيما وخاصة التقني التعليم مجال

 والمناهج البرامج وبناء بتصميم

  .والتدريب التدريس وطرائق

 500,000 2018 .ناجحة عالمية تجارب من المنقولة البرامج عدد -

 التعليم التقني... تابع 
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 الدبلوم الفني –د 

 مؤشرات التنفيذ اإلجراء الرقم
وقت اكتمال 

 التنفيذ
 التكلفة

.1  
  خالل من وتطبيقية فنية برامج استحداث

 وربطها والمناهج الدراسية الخطط تطوير

 .والخارجية المحلية العمل سوق باحتياجات

عدد البرامج المطورة. 

عمل فرص على الحاصلين الخريجين عدد. 

2017 

 

5,000,000 

 

2.  
التركيز على استخدام التكنولوجيا المعاصرة 

 .في البرامج الفنية
  

 عدد المختبرات والمشاغل التي تركز على استخدام التكنولوجيا

 .الحديثة
ةعدد المساقات التي تركز على استخدام التكنولوجيا الحديث. 

2017 

 

5,000,000 

 

3.  

 في التكنولوجية والبنية التحتية البنية تطوير

 استيعاب على قادرة تصبح بحيث الكليات

 .الطلبة من المستهدفة األعداد
  

ستيعاب برامج الدبلوم عدد الكليات التي تم تطوير بنيتها التحتية ال -

 .الفني
 .عدد المختبرات والمشاغل التي تم تجهيزها لتدريب طلبة الدبلوم الفني  -

2018 

 

10,000,000 

 

4.  

 الدولية االعتمادية على للحصول السعي

 لتمكين الفني الدبلوم برنامج لتخصصات

 العمل أسواق في المنافسة من الخريجين

 .الخارجية

 .عدد البرامج التي تم اعتمادها من جهات دولية -
2018 

 

100,000 

 

5.  
مساهمة الحكومة في تحمل القسط األكبر من 

تكاليف الدراسة، وخاصة برنامج الدبلوم 

 .الفني
 .نسبة مساهمة الحكومة من تكلفة برامج الدبلوم الفني -

2017 

 
  ـــــــــ

6. 

 مجال في الرائدة الدول خبرات من االستفادة

 بتصميم يتعلق فيما وخاصة الفني، التعليم

 التدريس وطرائق والمناهج البرامج وبناء

 .والتدريب

 .عدد البرامج المنقولة من تجارب عالمية ناجحة -
2018 

 

500,000 
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 محور البحث العلمي -2

 : األهداف

 البيانات قواعد في المصنفة التجالم في المنشورة األبحاث عدد وزيادة التطبيقي العلمي البحث تنمية -

 .العالمية

   .األبحاث نوعية تحسين -

 .والمحلية الدولية الداعمة الجهات من لألبحاث دعم على الحصول -
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 مؤشرات التنفيذ اإلجراء الرقم
وقت اكتمال 

 التنفيذ
 التكلفة

.1  

 األبحاث لدعم المخصصة المبالغ زيادة

 دينار 2,500,000  إلى لتصل العلمية

 .سنوياً 

الجامعة من المدعومة األبحاث عدد. 

األبحاث لدعم المخصصة غالمبال مجموع.  

الباحثين لمكافآت المخصصة المبالغ.   

العلمي البحث لمشروعات للتقدم الالزمة واألدلة النماذج توفير. 

2021 

 

12,500,000 

 

2.  
 في للمشاركة التدريس هيئة أعضاء دعم

 .والدولية المحلية ،العلمية المؤتمرات

التدريس هيئة أعضاء حضرها التي المؤتمرات عدد. 

في التدريس هيئة أعضاء عرضها التي العلمية األوراق عدد 

 . المؤتمرات

2017 
1,500,000 

 

3.  

 البحثية المؤسسات مع ةفعلي ةشراك إقامة

 األردن داخل والخاص العام القطاعين في

 .وخارجه

ومحلية دولية جهات من المدعومة األبحاث وقيمة عدد. 

 
2018 

50,000 

 

4.  
 الدولية الجهات مع مستدامة عالقات تأسيس

   .لألبحاث الداعمة

دولية جهات من المدعومة األبحاث وقيمة عدد.   

تاجيةنواإل البحثية المؤسسات مع الشراكة اتفاقيات عدد. 
2018 50,000 

5.  
 بخبرات اأفراد تضم بحثية فرق تشكيل

 .مختلفة
2017 . مختلفة بخبرات بحثية فرق من أجريت التي األبحاث عدد 

في ميزانية مضمنة 

 (1)البند رقم 

6. 

  المميز والباحث للبحث سنوية جائزة تأسيس

 اإلبداعية واألفكار االبتكارات وأصحاب

 إلى للوصول االختراع براءات وأصحاب

 .العالمية

الجوائز تعليمات إصدار. 

سنوياً  وباحث بحث ألفضل الجائزة منح .   

المسجلة االختراع براءات عدد. 

2020 

 
250,000 

 محور البحث العلمي 
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 التكلفة وقت اكتمال التنفيذ مؤشرات التنفيذ اإلجراء الرقم

7.  
 والتركيز التطبيقي الجانب إلى األبحاث توجيه

 . الوطنية االحتياجات على
 2018 . محلية مشاكل تعالج التي التطبيقية األبحاث عدد 

مضمن في ميزانية 

 (1)البند رقم 

8. 

 الهيئة ألعضاء الترقية أسس تطوير

 بحيث العلمي، التفرغ وإجازات التدريسية

  التطبيقية الجوانب نحو األبحاث توجه

 في العلمي التفرغ إجازات قضاء وتوجيه

 . األبحاث ومراكز الصناعة قطاع

 2017   بذلك الخاصة التشريعات تعديل - 

 500,000 2018  .األعمال وحاضنات التكنولوجية الحاضنات عدد .أعمال وحاضنات تكنولوجية حاضنات إنشاء .9

10.  

 إلى تهدف عمل وورش تدريبية دورات عقد

 مقترحات كتابة في الباحثين كفاءة رفع

 على العملو العلمي، البحث ومشروعات

 التحديات لمواجهة الباحثين قدرات تطوير

 البحث وربط التنمية، في الفاعلة والمساهمة

 حلول إيجاد على للعمل وتوجيهه العلمي

 من اإلنتاج قطاعات تواجه التي للمشاكل

 والقطاع الغذاء في ونقص ومياه طاقة

 نقل على والعمل وغيرها، الصحي

 يتناسب بما وتطويرها وتوطينها التكنولوجيا

 اإلنسانية البحوث وتوجيه المحلية، البيئة مع

   .الطارئة التحديات لمواجهة واالجتماعية

التدريبية الدورات عدد. 

الدورات في المشاركين عدد. 

القدرات تطوير برامج في المشاركين الباحثين عدد. 

قطاعات تواجه التي المشاكل حل على تعمل التي األبحاث عدد 

 .الطارئة التحديات تواجه أو اإلنتاج

وتوظيفها التكنولوجيا نقل على تعمل التي المشاريع عدد. 

 

2019 

 

1,500,000 

 محور البحث العلمي.... تابع 
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 مؤشرات التنفيذ اإلجراء الرقم
وقت اكتمال 

 التنفيذ
 التكلفة

11. 

  

 المتخصصة العلمية المؤتمرات إقامة

 .والمحكمة

  

المؤتمرات عدد. 

المغطاة الحقول عدد. 

الوقائع ونشر التحكيم. 

  

  100,000 

12. 
 الساحة على المؤثر العلمي النشر زيادة

  العالمية
 2019 .عدد األبحاث المنشورة في مجالت مصنفة في قواعد البيانات العالمية -

مضمن في ميزانية 

 (1)البند رقم 

13. 

 ما وبرامج العلمي التفرغ إجازة قضاء دعم

 على واالطالع المعرفة لزيادة الدكتوراه بعد

 الدراسات طلبة وتشبيك اآلخرين، تجارب

 .عالمية وجامعات بحثية مراكز مع العليا

المدعومين الباحثين عدد. 

الدعم هذا نتيجة المنشورة العلمية األوراق عدد. 

  

2019 500,000 

14.  
 العلمي للبحث التحتية البنية تطوير

 .واإلبداع واالبتكار

مركزي بحثي مختبر إنشاء. 

في المتوفرة المتخصصة البحثية باألجهزة بيانات قاعدة إعداد 

 .اإللكتروني الجامعة موقع على وإعالنها الجامعة،

البحثية والمراكز المختبرات تطوير. 

2019 1,500,000 

15. 

 المتفوقين العليا الدراسات لطلبة منح تقديم

 ومكافآت مالية حوافز وتوفير الجامعة، في

 .البحوث مشاريع في العاملين للباحثين

سنوياً  المقدمة المنح عدد. 

المالية الحوافز من المستفيدين عدد. 
2019 500,000 

16. 
 ُمنتقاة بحثية لمشروعات مالي دعم توفير

 .تنافسية أسس على

المدعومة البحوث عدد. 

الدعم من النوع لهذا المخصصة المالية المبالغ. 
2018 1,000,000 

 محور البحث العلمي.... تابع 
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 المحور الطالبي والبيئة الجامعية -3

 :األهداف

 .الوطنية والتربية المواطنة دور تعزيز -

 .مريحة جامعية بيئة توفير -

 .والريادة بتكارواال بداعلإل حاضنة بيئة تحضير -

 .وثقافياً  تربوياً  الطالب تحصين -

   .المستدامة التنمية وتحقيق المعرفي االقتصاد بناء في لجامعةوا الطلبة دور تفعيل -
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 مؤشرات التنفيذ اإلجراء الرقم
وقت اكتمال 

 التنفيذ
 التكلفة

.1  

  

 شخصياتهم وصقل الطلبة ثقافة إثراء

 واحترام الجماعي العمل نحو وتوجيههم

 لديهم واالنتماء الوالء وترسيخ خراآل الرأي

 .واالعتدال الحوار ثقافة وتنمية

الشخصية المهارات لتنمية الدراسية الخطة في مساقات طرح 

   .(العرض مهارات الوقت، إدارة الحوار،)

التوعوية والمحاضرات الندوات عقد.  

الجامعة ورسالة برؤية الطلبة بتعريف تساهم التي النشرات توفير 

 والنشاطات التسجيل وإجراءات ومرافقها األكاديمية وبرامجها

 . المختلفة

2017 

 

50,000 

 

2.  
 تزويدهم خالل من العمل لسوق الطلبة إعداد

 .الالزمة بالمهارات

الذاتية السيرة وكتابة االتصال مهارات في تدريبية ورشات عقد 

  .التوظيف ومقابالت

الشركات عن ممثلون يحضرها لقاءاتو وظيفية أيام عقد 

 . لتوظيفهم تمهيداً  عاملينال غير الطلبة فيها يقابلون والمؤسسات

2018 

 

100,000 

 

3.  

 الخدمات لتقدم الجامعة مرافق تطوير

 .الالزمة الطالبية
رياضية قاعة طالبية، نشاطات قاعات :تتضمن طالبية مرافق توفير 

   .وساحات خارجية، ومالعب

النفسي اإلرشاد في مختصين توفير. 

2018 

 

6,500,000 

 

4.  

 بيئة وتوفير المتفوقين بالطلبة االهتمام

 .والريادة بتكارواال لإلبداع حاضنة

ةالمدعوم المتفوقين الطلبة تخرج مشاريع عدد. 

ابتعاثهم تم الذين المتفوقين الطلبة عدد. 

المتفوقين الطلبة تكريم احتفاالت عدد. 

2018 

 

200,000 

 

5.  
 من للطلبة المخصصة والقروض المنح زيادة

 .الطلبة عليها حصل التي والقروض المنح عدد .المختلفة الجهات
2018 

 

1,000,000 

 

 المحور الطالبي والبيئة الجامعية
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 مؤشرات التنفيذ اإلجراء الرقم
وقت اكتمال 

 التنفيذ
 التكلفة

   .الالمنهجية النشاطات إقامة .6

المختلفة المناسبات في االحتفاالت إقامة. 

الرياضية المسابقات في والمشاركة الرياضية النشاطات إقامة 

 .المختلفة

الثقافية النشاطات إقامة. 

اوغيره وغناء مسرح فرق تشكيل. 

الرحالت إقامة. 

2018 

 

500,000 

 

7.  
 ومشاركة الطالبية الجمعيات دور تفعيل

 .القرارات اتخاذ في الطلبة
المختلفة النشاطات في الطالبية الجمعيات مشاركة. 

2017 

 

500,000 

 

 .القرارات اتخاذ في الطلبة مشاركة .8
بالطلبة الخاصة القرارات اتخاذ جلسات  في الطلبة عن ممثل.   

والجامعة الكليات شؤون يخص فيما الطلبة مع حوار جلسات. 

2017 

 
- 

 

 المحور الطالبي والبيئة الجامعية ...تابع 
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 محور خدمة المجتمع -4

 .الشاملة والمستدامة التنميةاستراتيجياً في تحقيق شريكاً تكون الجامعة بحيث  ،المحليتقديم خدمات للمجتمع 

 :الهدف

 مؤشرات التنفيذ اإلجراء الرقم
وقت اكتمال 

 التنفيذ
 التكلفة

.1  

 للمؤسسات والدراسات االستشارات تقديم

 التي المشكالت لمعالجة واإلنتاجية الخدمية

 .منها تعاني

المجتمع لمؤسسات المقدمة االستشارات عدد.  

ومركز المدربين تدريب معهدو والتدريب االستشارات مركز تفعيل 

 الجهات مع االتصال في اللغات ومركز والطاقة والبيئة المياه

   .المراكز هذه عمل نم ستفادةلإل المرشحة

المحلي المجتمع تخدم التي المجاالت في ةوتوعوي ةفني ورش عقد. 

2017 

 

250,000 

 

2.  
 الستخدام المحلي للمجتمع الفرصة إتاحة

 .الجامعة مرافق

في المتوفرة للمرافق المحلي المجتمع وأفراد فعاليات استخدام 

   .الجامعة

الجامعة داخل المحلي للمجتمع مفتوحة أيام إقامة.   

2017 

 

100,000 

 

3.  

 تدريبية دورات وعقد ةتوعي ورش إقامة

 االحتفاالت في ومشاركته المحلي للمجتمع

 .والدينية الوطنية

المعقودة التوعوية الورش عدد. 

والدينية الوطنية بالمناسبات االحتفاالت عدد. 
2017 

 

100,000 
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 محور استخدام وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم واإلدارة -5

 :األهداف

 .دارةواإلتوظيف تكنولوجيا المعلومات في التعلم والتعليم 

 مؤشرات التنفيذ اإلجراء الرقم
وقت اكتمال 

 التنفيذ
 التكلفة

.1  
 اإللكترونية التعليمية الوسائل توفير

 .الحديثة والتكنولوجيا
 100,000 2018   .الحديثة اإللكترونية واألجهزة المختبرات عدد -

2.  
 التدريس هيئة ألعضاء ةتدريبي دورات عقد

 .والجودة المعلومات تكنولوجيا مجال في

   .المعقودة الدورات عدد -

   .منها المستفيدين عدد -
2017 50,000 

3.  
 االمتحانات نحو والتوجه بعد عن التعلم تفعيل

 .المحوسبة
 30,000 2017 .والتعليم االمتحانات من النوع هذا تستخدم التي المساقات عدد -

4. 

 الدراسية المساقات) التعليمية المادة نشر

 شبكة على الجامعة موقع على (ومحتواها

 .نترنتاإل

 - 2018 .جامعةال موقع على المنشورة  المساقات عدد -

5. 
 والعمليات للتسجيل بالكامل تقالناال

 .العالقة ذات اإللكترونية المحاسبية
 - 2017 .نترنتاإل شبكة باستخدام المسجلين الطلبة نسبة -
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 2017-2021الخطة االستراتيجية لجامعة البلقاء التطبيقية 

 مؤشرات التنفيذ اإلجراء الرقم
وقت اكتمال 

 التنفيذ
 التكلفة

6.  
 باستخدام األكاديمي اإلرشاد عمليات تطبيق

 .ترنتناإل وشبكة الحاسوب
 - 2017 .ترنتناإل شبكة  باستخدام إرشادهم يتم الذين الطلبة نسبة -

7. 

  أعمال فيها بما اإلدارية األعمال كافة حوسبة

 والمحاسبة الموظفين وشؤون الديوان

 .وغيرها والمكتبة

 30,000 2018 .المحسوبة اإلدارية الكلية أعمال عدد -

8.  

 Video) الفيديو مؤتمرات تقنية استخدام

Conferencing) الورشات عقد في 

 المساقات بعض وتدريس والمؤتمرات

 .األخرى والجامعات الجامعة بين المشتركة

 .التقنية هذه فيها استخدمت التي والمؤتمرات الورش عدد -

 .الغرض لهذا المجهزة القاعات عدد -

 .التقنية هذه باستخدام تدرس التي المساقات عدد -

2017 50,000 

9. 

 شبكة على الجامعة موقع وتطوير تحديث

 المعلومات كافة على يشتمل بحيث رنتنتاإل

 معلومات فيها بما والكليات الجامعة عن

 .التدريس هيئة عضاءأ عن كاملة

 2017 .اإللكتروني الجامعة موقع على المعلومات استكمال -

 

20,000 

  

 

 محور استخدام وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم واإلدارة ...تابع 
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 2017-2021الخطة االستراتيجية لجامعة البلقاء التطبيقية 

 

 وضبط النفقات( االستثمار)محور التمويل الذاتي  -6

 :األهداف

 .للجامعةنحو إيجاد فرص استثمارية السعي  -

   .التشغيليةالنفقات ضبط  -
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 2017-2021الخطة االستراتيجية لجامعة البلقاء التطبيقية 

3 . 

 في والكليات الجامعة داخل ستثماراال تشجيع

 والخدمات المطاعم  :المجاالت مختلف

 .الطالبية

وقيمتها المنفذة االستثمارية المشاريع عدد. 

 
2018 - 

4. 

 دراسات إعداد بعد استثمارية مشاريع تنفيذ

 الزراعة مجاالت في االقتصادية الجدوى

 .األستثمارية والمباني واالعالم والطاقة

10,000,000 2019 .وقيمتها المنفذة االستثمارية المشاريع عدد 

 مؤشرات التنفيذ اإلجراء الرقم
وقت اكتمال 

 التنفيذ
 التكلفة

.1  

 العرب الطلبة الستقطاب تسويقية خطة إعداد

 من %10 إلى نسبهم تصل بحيث واألجانب

 .الجامعة طلبة

100,000 2018 .بالجامعة الملتحقين واألجانب العرب الطلبة عدد 

2.  
 ستشاراتاإل من الجامعة إيرادات زيادة

   .المختلفة الجامعة مراكز خالل من والتدريب
50,000 2018 .وقيمتها المنفذة والتدريبية اإلستشارية المشاريع عدد 

 االستثمار.  أ

76 



 2017-2021الخطة االستراتيجية لجامعة البلقاء التطبيقية 

 

 ضبط النفقات.  ب

 مؤشرات التنفيذ اإلجراء الرقم
وقت اكتمال 

 التنفيذ
 التكلفة

.1  

 المستهلكة المواد على اإلنفاق من الحد

   -: طريق عن والتجهيزات

بدال لكترونياإل البريد ستخداما تفعيل 

 .الورقية المراسالت من

المتوفرة للموارد األمثل االستغالل. 

لألجهزة الصيانة عمل وتطوير تكثيف 

   .الجامعة ومرافق

المشتريات عمليات وتطوير حوسبة.   

 التوفير في النفقات التشغيلية. 

تشكيل فريق مختص في صيانة تجهيزات المختبرات. 
2018 75,000 

77 



 2017-2021الخطة االستراتيجية لجامعة البلقاء التطبيقية 

 المحور اإلداري -7

 :  ألهدافا

 .  تطوير النظام اإلداري في الجامعة ليصبح قادراً على تقديم خدمات تفاعلية -

 .إدارة فاعلة وملتزمة برؤية ورسالة الجامعة -

 مؤشرات التنفيذ اإلجراء الرقم
وقت اكتمال 

 التنفيذ
 التكلفة

 .رفع جودة األعمال اإلدارية  1.
المختلفة اإلدارية اإلجراءات تنفيذ كيفية تبين أدلة نجازإ. 

اإلدارية المعامالت إلنجاز الالزمة الزمنية الفترة انخفاض نسبة. 
2018 5,000 

2.  

 خالل من اإلداريين الموظفين مهارات تطوير

 الحاسوب، مهارات مجاالت في بهميتدر

 المكتباتو الملفات حفظو المحاسبةو اإلدارة

   .االتصال وسائلو

فيها المشاركين وعدد المختلفة المجاالت في المعقودة الدورات عدد   

ناحية من وناإلداري ونالموظف يقدمها التي الخدمة مستوى تطور. 

 .المعامالت إنجاز في والدقة السرعة

المراجعين لدى الرضى مستوى. 

2018 50,000 

3. 
  حوسبة جميع األعمال اإلدارية في الجامعة،

 .داري فنيا وإدارياإلوإعادة تأهيل الجهاز ا
50,000 2018 .بةسنسبة الخدمات اإلدارية المحو 
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 2017-2021الخطة االستراتيجية لجامعة البلقاء التطبيقية 

 مؤشرات التنفيذ اإلجراء الرقم
وقت اكتمال 

 التنفيذ
 التكلفة

4. 
 اإليجابي تنافسلل محفزة بيئة إيجاد

   .الموظفين بين

 سعععي المععوظفين إلععى تطععوير أدائهععم وطععرح أفكععار خالقععة

 .تطوير العملفي تساهم 

إقرار جائزة سنوية للموظف المثالي. 

2017 5,000 

5. 

 واالنتماء الوالء مفهوم تجذير

 العدالة مفهوم وتعميق والمؤسسية،

 .الفرص وتكافؤ والمساءلة

2018 .مستوى رضى متلقي الخدمة اإلدارية - 

 المحور اإلداري ....تابع 
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 وتوفير البيئة المناسبة ومتخصصة كوادر بشرية مؤهلة إعداد من خالل  ،بناء أردن حيوي ومنافساالستثمار في 

 

 .األردنالتنمية المستدامة االقتصادية واالجتماعية في على  حقيقيواالبتكار في مجاالت ذات تأثير لإلبداع 
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