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 رًادة في التعلٌم الجامعي والبحث العلمي وخدمة المجتمع

 َظعً نهتًُش نالرتمبء ثبنجبيعخ انً يظبف انجبيعبد انًزيىلخ الهًُُبً وعبنًُبً 

 كًبل اندٍَ ثٍُ هبٍَ. د.أ

http://staff.hu.edu.jo/kbanihani 



 ادارتها وتنميتها:محور الموارد البشرية 1.

 محور االعتماد و ضمان الجودة2.

 (احصائيات وحقائق وتوجهات)محور الطلبة 3.

 محور التحليل الرباعي4.

 محور التحديات التي تواجه الجامعة5.

 محور الطريق الى المستقبل6.

 التوجهات االستراتيجية العامة7.

 

 

 :محاور العرض
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 رائدة جامعة عالمٌةنحو  
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انذاتُنخ َعتًند عهنً انًمندرح تدرَظنٍ خهنك َمنبو  وتجذَز حمبفخ انتًُش وانتعهى انًنُمى •

 .واالطتكشبف واإلثداعوانتفكُز انُمدٌ 

 .ثُبء يُمىيخ يٍ انكهُبد انظحُخ انًتكبيهخ فٍ انجبيعخ•

 .يٍ انمطبعبد االَتبجُخثُبء انشزاكخ انذكُخ يع انظُبعخ وغُزهب •

 .ثُبء شجكخ عاللبد دونُخ ثحخُخ واكبدًَُخ•

 .ورواد فٍ انًعزفخ ٍُيىهىث, ٍَاطتمطبة أعؼبء هُئخ تدرَض يتًُش•

وانتطننىَز وتًكننٍُ اننننزجٍُ  انجحننج لبئًننخ عهننً ثُننبء طننًعخ ويظنندالُخ ًَى جُننخ •

 .ألطبتذحوا

 .نتًُُخ يىارد انجبيعختخًبراد خهك اطوانحدَخخ انًظبدر انًبنُخ وانتجهُشاد تىفُز •

انمندراد ويهنبراد ينٍ يُنج  اطنتمطبة انطنالة انًتًُنشٍَوخهك ثُئخ جبيعُنخ جب ثنخ •

 .واألَشطخ انالطفُخوانتىاطم انمُبدح 
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 إيظبئُخ عددَخ ثبنتعُُُبد واالطتمبالد نكم يٍ انهُئخ األكبدًَُخ  
 2006-2011 
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 شهد قفزة نوعٌة من حٌث زٌادة عدد المعٌنٌن وقلة عدد المستقٌلٌن 2011ٌالحظ ان العام 

 الموارد البشرًة

 43:  1طالب     لكل الدكتوراةحملة نسبة •

(BA + MS) 

 1.8:  1 ٌن موظفال الى تدرٌسالهٌئة  اعضاءنسبة •

 توزٌع الرتب األكادٌمٌة
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3% 

51% 
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 استكطاب الك فاءات: الموارد البشرًة

 التبادل العلمً والتواصل

 مع الجامعات المرموقة فً العالم

 نشر ثقافة التمٌز فً

 البحث والتطوٌر والتدرٌس
 االسكان

 المرونة

 إنشاء مراكز 

 البحث المتخصصة 

 الحوافز

 استقطاب علماء

 ذوي مستوى علمً عال

Brain Drain 
 هجرة الكفاءات

 عضو 275

 هٌئة تدرٌس 

 داخلً

 خارجً
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Brain Gain 
 استقطاب الكفاءات

Forum  of Intellects 
واننجزاء انعهًبءيجهض   

 عقد المؤتمرات

 العلمٌة العالمٌة المتخصصة
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 توفٌر مستشفى جامعً

 االبتعاث
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     إيظبئُخ تىسَع انًىفدٍَ انًهتحمٍُ ثبندراطخ يظت انكهُبد
 (2011و 2010)نعبيٍ 

 العــــام
 2010 2011 المعهد/ الكمية 

 كمية العموم الطبية المساندة 6 6

 كمية الهندسة 11 12

 كمية اآلداب 2 2

 معهد الممكة رانيا لمسياحة والتراث 0 1

 كمية األمير الحسين بن عبداهلل الثاني لتكنولوجيا المعمومات 5 7

 كمية العموم 2 2

 كمية التمريض 1 3

 كمية الممكة رانيا لمطفولة 3 3

 كمية الطب البشري 5 22

 كمية االقتصاد والعموم اإلدارية 5 9

 المجموع الكمي 40 67

 استكطاب الك فاءات: الموارد البشرًة



 االعتماد وضمان الجودة

 .حصول الجامعة على االعتماد العام•

 2011حصول كلٌة الطب على االعتماد الخاص بالمرتبة االولى •

    حصول كلٌات الهندسة والعلووم والتمورٌو والملكوة رانٌوا للطفولوة علوى االعتمواد•

2011 

 اعداد التخصصات الهندسٌة لتحقٌق معاٌٌر االعتماد الدولٌة•

  (ABET) Accreditation Board for Engineering and Technology 

 .بناء قدرات أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً مجالً االعتماد وضمان الجودة•

 .تعزٌز مفاهٌم ضمان الجودة•

Copyright © 2011, All Rights Reserved 
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 عدد اننزَجٍُ
 33270 يُذ َشأح انجبيعخ

 يعهد - عًبدتبٌ - كهُخ 12

 عدد انطهجخ

بكالورٌوس 

23629 
 تخصصا  ( 51) 

 الدراسات العلٌا 
737 

 تنظظبً (31)    

 (%60)إَبث 

 (%40) كىر 

  1018جنسٌة  24وافدون 

 5012 (%21)الموازي 

 طلبة الجامعة وموفدٌها 
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 احصائٌات وحكائق وتوجهات: الطلبة
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 توزٌع الطلبة وفقا  للكلٌات
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 احصائٌات وحكائق وتوجهات: الطلبة
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 اعداد الطلبة السنة الدراسٌة

1995 / 1996 630 

1996 / 1997 1283 

1997 / 1998 1996 

1998 / 1999 2970 

1999 / 2000 5085 

2000 / 2001 7578 

2001 / 2002 10150 

2002 / 2003 13101 

2003 /2004 13819 

2004 / 2005 15714 

2005 / 2006 17133 

2006 / 2007 17201 

2007 / 2008 17075 

2008 / 2009 17544 

2009 / 2010 18484 

2010 / 2011 19465 

2011 / 2012 23629 

 على مقاعد الدراسة باعداد الطالب الكلًاحصائٌة 
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 احصائٌات وحكائق وتوجهات: الطلبة



 للبرنامج الدولً ثبعداد انطالةايظبئُخ 

 السنة الدراسٌةعهً يمبعد اندراطخ يظت  

 السنة الدراسٌة

/  بكالورٌوس

 دولً

/  ماجستٌر 

 المجموع دولً

1995 / 1996 0 0 0 

1996 / 1997 0 0 0 

1997 / 1998 97 0 97 

1998 / 1999 68 0 68 

1999 / 2000 68 0 68 

2000 / 2001 72 0 72 

2001 / 2002 37 0 37 

2002 / 2003 59 0 59 

2003 /2004 147 1 148 

2004 / 2005 288 2 290 

2005 / 2006 414 2 416 

2006 / 2007 1016 7 1023 

2007 / 2008 1916 10 1926 

2008 / 2009 2812 14 2826 

2009 / 2010 3486 18 3504 

2010 / 2011 3418 24 3442 

2011 / 2012 4982 30 5012 
-200 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

 مستوى الفرق بٌن القبوالت بالسنوات المختلفة

 الفرق
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 احصائٌات وحكائق وتوجهات: الطلبة
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 الطلبة غٌر االردنٌٌن المسجلٌن فً الجامعة حسب السنة
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 احصائٌات وحكائق وتوجهات: الطلبة
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 َمبؽ انمىح انزلى
درجخ 

 انتأحُز

درجخ 

 انتأكد
 األونىَخ

1 

 شعىراً  فُهب انعبيهٍُ َعطٍ انذٌ انهبشًُخ انجبيعخ اطى

 ثبنًظؤونُخ إيظبطهى وَعشس وانفنز ثبالعتشاس

 .واالَتًبء

5 5 5 

2 
 إَشبئهب يُذ انجبيعخ يممتهب ويتًُشح أكبدًَُخ طًعخ

 .وإلهًُُب يحهُبً 
5 5 5 

3 
 دًَىيخ َؼًٍ انذٌ األيز نالثتعبث لىَخ طُبطخ تجٍُ

 .انًؤههخ انشبثخ ثبنكفبءاد انجبيعخ رفد
5 5 5 

4 

 انكفبءح يٍ عبنُخ درجخ عهً شبة تدرَظٍ كبدر جىدو

 كبدر وهى انًزيىلخ، انعبنًُخ انجبيعبد خزَجٍ يٍ

 وانفهظفبد انعهًُخ وانًدارص انتنظظبد فٍ يتُىع

 .انجًبعٍ وانعًم انفزَك روح ندَه تتىفز انتعهًُُخ،

5 5 5 

5 
 وانعهًُخ انطجُخ انكهُبد يٍ يتكبيهخ يُمىيخ وجىد

 .والهًُُخ يحهُخ اونىَخ تشكم وانتٍ
5 5 5 

6 
 االعتًبد َتبئج فٍ االول انًزكش عهً انطت كهُخ يظىل

   االردَُخ انجبيعبد يٍ ثبلزاَهب يمبرَخ اننبص
5 5 5 

7 

 نهتىطع ولبثم يدَج جبيعٍ يزو ووجىد انجبيعخ يىلع

ٌ   جُدح تحتُخ ثُُخ  ٌ  يجهشح، وينتجزاد يدَخخ، ويجب

 ولىاعد واندورَبد انًزاجع تىفز يتًُشح ويكتجخ

 .انجُبَبد

4 4 4 

8 
 تطىر الطتًزار ػًبَبً  َىفز نهجبيعخ يظتمز يبنٍ وػع

 انًظتمجهُخ وخططهب يشبرَعهب وتُفُذ انجبيعخ،
4 4 4 

9 
 يٍ وثبنعدَد وإدارَخ يبنُخ ثبطتمالنُخ انجبيعخ تًتع

 .رطًُخ يكىيُخ جبيعخ كىَهب االيتُبساد
4 4 4 

10 

 فٍ انعبيهٍُ كبفخ ثٍُ اإلنكتزوَُخ انخمبفخ اَتشبر

 انتعهُى ويىارد انحبطىة، ينتجزاد وتىفز انجبيعخ،

 .اطتندايه فٍ وانتىطع اإلنكتزوٍَ

4 4 4 

 4 4 4 .يحىطجخ أَمًخ تىفز 11

12 

 ػًبٌ ثشؤوٌ تعًُ يتنظظخ يزاكش وجىد

 وانحىطجخ، اإلنكتزوٍَ، وانتعهُى انجىدح،

 انًجتًع وخديخ واندراطبد، وانهغبد،

 .يتًُشح ثحخُخ واختظبطبد

4 4 4 

13 

 انعبيهٍُ يع انجبيعخ الدارح انًتكزرح انهمبءاد

 انىايد انفزَك حمبفخ أشبعخ و انطهجخ و فُهب

 انعهُب نالدارح  هٍُ عظف جهظبد عمد و وانتًُش

 .تًُشهب و انجبيعخ تمدو َحى نهظعٍ دورٌ ثشكم

4 4 4 

14 

 تكُىنىجُب و انحدَخخ انتعهًُُخ انىطبئم اطتنداو

 و انظفُخ انغزف فٍ انتمُُخ عبنُخ انتعهُى

 .انتعهًُُخ انتجهُشاد

4 4 4 

15 
 انحبنُخ االيتُبجبد تهجٍ يتًُشح دراطُخ ثزايج

 .نهًجتًع وانًظتمجهُخ
4 4 4 

16 

 ويشبركخ نهجحىث وخبرجٍ داخهٍ دعى تىفز

 انًحهُخ انًؤتًزاد فٍ انتدرَض هُئخ أعؼبء

 .واندونُخ

4 3 4 

 4 4 4 .وخديبتهب يمتُُبتهب ثحداحخ يتًُشح يكتجخ وجىد 17

 3 4 4 .االختظبطبد يتُىعخ عهُب دراطبد ثزايج وجىد 18

19 
 انًجتًع يؤطظبد يع انجُبء انجبيعخ تىاطم

 .انًنتهفخ
4 4 4 

 انعًم طىق فٍ انجبيعخ ننزَجٍ انعبنُخ انكفبءح 20

 .واإللهًٍُ انًحهٍ

4 4 4 

21 

 فٍ انتدرَض هُئخ ألعؼبء انًتًُش انجحخٍ انُشبؽ

 نهجحج انًبنُخ انًىارد وتىفز انتنظظبد، ثعغ

 أعؼبء ويشبركخ انجحىث دعى وطُبطخ انعهًٍ،

 واندونُخ انًحهُخ انًؤتًزاد فٍ انتدرَض هُئخ

4 4 4 

22 
 انً وطىال انتدرَض فٍ انحدَخخ انطزق تجٍُ

 نهتهمٍُ وإثطبال االثداعٍ و انُبلد انتفكُز
4 4 4 

 كخبفخ  اد طكبَُخ تجًعبد يٍ انجبيعخ لزة 23

 .عًبٌ وشزق انشرلبء يحبفمتٍ فٍ عبنُخ

3 3 3 

 (Strengths)نكاط الكوة : التحلٌل الرباعي
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 َمبؽ انؼعف انزلى
درجخ 

 انتأحُز

درجخ 

 انتأكد
 األونىَخ

 5 5 5 .ػعف شجكخ انًىاطالد انًؤدَخ نهجبيعخ 1

عدو اكتًبل انجُُخ انتحتُخ نهجبيعخ وعدو وجىد يظتشفً  2

 .جبيعٍ

5 5 5 

اَنفبع يظتىي اندخم ألعؼبء انهُئخ انتدرَظُخ ولهخ  3

 .انحىافش

5 5 5 

وجىد انجبيعخ فٍ يىلع ثعُد َظجُبً عٍ يزاكش انُشبؽ  4

 .واننديبد

5 5 5 

َمض أعداد أعؼبء هُئخ انتدرَض فٍ انعدَد يٍ  5

 .انتنظظبد وعدو تُبطجهب يع أعداد انطهجخ انًمجىنٍُ

4 4 4 

 4 4 4 .عدو تحمُك يعبَُز االعتًبد اندونُخ 6

سَبدح أعداد انطهجخ فٍ ثعغ انشعت انظفُخ يًب َؤحز  7

 .عهً انُىعُخ

4 5 4 

االتجبهبد انظهجُخ واألًَبؽ انظهىكُخ اننبؽئخ نجعغ  8

 .انطهجخ

4 4 4 

عدو وجىد عدد كبف يٍ يظبعدٌ انجحج وانتدرَض ويُم  9

 .انكىادر انفُُخ نتزن انعًم

4 4 4 

 4 4 4 .عدو وجىد اطكبٌ نهطهجخ واطكبٌ نهًىظفٍُ 10

 3 4 3 .عدو كفبَخ انُشبؽبد اناليُهجُخ وعدو تُىعهب 11

ػعف انتعبوٌ يع انجبيعبد وانًؤطظبد انعزثُخ  12

 .واندونُخ

3 3 3 

 نكاط الضعف: التحلٌل الرباعي
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 (Opportunities)الفرص : التحلٌل الرباعي

 انفزص انزلى
درجخ 

 انتأحُز

درجخ 

 انتأكد
 األونىَخ

 5 5 5 .انمطبعبد كبفخ فٍ وانًظتدايخ انشبيهخ انتًُُخ نتحمُك انعهُب انظُبطُخ اإلرادح تىافز 1

 5 5 5 .نهًًهكخ واالجتًبعٍ وااللتظبدٌ األيٍُ االطتمزار 2

 5 5 5 .انشبيهخ انىؽُُخ انُهؼخ تحمُك فٍ انجبيعبد دور أهًُخ عهً انعهُب انمُبدح تأكُد 3

 5 5 5 والهًُُب يحهُب انظحُخ انتنظظبد عهً انًتشاَد انطهت 4

 5 5 5 (اندونُخ) انعبدَخ غُز نهجزَبيج وانًًُهج انًدروص انًُى 5

 وطحُخ ويبئُخ ثُئُخ يشبكم يٍ تعبٍَ َبيُخ طُبعُخ يُطمخ فٍ انجبيعخ وجىد 6

 وانتدرَت انعًم يجبل فٍ نهطهجخ انفزص يٍ كجُزاً  يمالً  َىفز يًب تطجُمُخ وطُبعُخ

 .انتدرَجُخ اندوراد وعمد وانتدرَض انجحج يجبل فٍ انتدرَظُخ ونههُئخ

4 4 4 

 4 4 4 .انًًهكخ فٍ انعبنٍ انتعهُى نًؤطظبد انطُجخ انظًعخ 7

 ويؤطظبد يتعددح يكىيُخ جهبد يٍ وانتطىَز انعهًٍ انجحج دعى فزص تىافز 8

 .اندونُخ انًبَحخ وانجهبد اننبص انمطبع

4 4 4 

 4 4 4 .وانتطىَز نهجحج يجبالد وظهىر انًتظبرع وانتكُىنىجٍ انعهًٍ انتطىر

 4 4 4 .انعبنٍ انتعهُى ثأهًُخ انًجتًعٍ وانىعٍ انًتظبرع انظكبٍَ انًُى 9

 4 4 4 .وانعبنًٍ واإللهًٍُ انًحهٍ انظىق فٍ اننزَجٍُ يٍ كجُز نعدد عًم فزص تىفز 10

 واالهتًبو انعبنٍ، انتعهُى لطبع فٍ واالعتًبد وانُىعُخ انجىدح ثأهًُخ انىعٍ ًَى 11

 .وانًعزفخ انجىدح حمبفخ ثُشز انىؽٍُ

4 4 3 

 3 4 4 .االنكتزوَُخ انخمبفخ اَتشبر 12
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 انتهدَداد انزلى
درجخ 

 انتأحُز

درجخ 

 انتأكد
 األونىَخ

 5 5 5 تزاجع اندعى انًبنٍ انحكىيٍ  1

 5 5 5 ظبهزح انعُف انطالثٍ فٍ انجبيعبد  2

تىافز فزص عًم يجشَخ يبدَبً ثحىافش يًُشح ألعؼبء هُئخ  3

 .انتدرَض داخهُبً وخبرجُبً 

5 5 5 

انتىطع فٍ إَشبء انجبيعبد وخظنظخ انتعهُى انجبيعٍ فٍ  4

 .اندول انًجبورح

4 4 4 

 4 4 4 .ارتفبع كهف انًىاطالد ثبنُظجخ نهطهجخ وانعبيهٍُ 5

انًُبفظخ انمىَخ يٍ انجبيعبد األخزي انتٍ تطزح ثزايج  6

 .يشبثهخ

4 4 3 

اشتداد انًُبفظخ عهً يظبدر انتًىَم يٍ انمطبع اننبص  7

 .وانجهبد انًبَحخ وانًُمًبد اندونُخ

3 4 3 

 (Threats)التهدًدات : التحلٌل الرباعي
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 التحدًات التي تواجه الجامعة
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 تسرب حملة الدكتوراة 

 تنافسٌة الرواتب 

 عدم وجود سكن للطلبة والعاملٌن

 التوسع فً إنشاء الجامعات

 المنافسة على مصادر التموٌل داخلٌا وخارجٌا

 للجامعةتالشً الدعم المالً الحكومً 

 عدم استكمال مبانً الجامعة الطلبة والعاملون: المناطقٌة

 العلمٌةعدم كفاٌة االجهزة 
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 إكمال البنٌة 

 التحتٌة للجامعة

 توفٌر التجهٌزات

العلمٌة الكافٌة   
 توفٌر السكن للطلبة 

 و العاملٌن
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 الطرًق الى المستكبل

 البنٌة التحتٌة

 والتكنولوجٌا

 والتعلٌم االلكترونً
E-learning 

 استحداث برامج 

 دراسٌة فرٌدة 

 وضمان الجودة

التطوٌر 

 والتحدٌث

وتنمٌة الموارد 

 المالٌة

الهٌئة 

 التدرٌسٌة

 والطلبة

 البحث العلمً 

 ومراكز التمٌز

 ثقافة التمٌز

 والعمل بروح 

 لفرٌق الواحد
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 توفٌر مستشفى جامعً

 بٌئة جامعٌة آمنة
 تعزٌز السلوك االٌجابً

 خدمة المجتمع

 الشراكة

 حاضنات االعمال

 والطلبة المتمٌزون

 استقطاب المزٌد

 من الطلبة الوافدٌن
 توثٌق التعاون الدولً

 نسعى للتمٌز لالرتقاء بالجامعة الى مصاف الجامعات المرموقة اقلٌمٌا  وعالمٌا  
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تعشَش يهبراد 

انمُبدح ندي انطهجخ 

 وانعبيهٍُ

 رفد انجزايج االكبدًَُخ

 ثتنظظبد فزعُخ

 رفع يظتىي انتُبفظُخ

 يع انجبيعبد انًحهُخ واإللهًُُخ

 يمبَؼخ اعؼبء هُئخ انتدرَض ثٍُ انجبيعبد

 واالئتالف ثٍُ انجبيعبد

 الطرًق الى المستكبل

 انًظفىفخ انزلًُخ نهتنطُؾ االطتزاتُجٍ
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إنشاء استثمارات مستقلة وشراكات تدعم مسٌرة الجامعة التنموٌة وتخلق مصادر دخل 

 جدٌدة لها وصوال الستقاللها المالً

 الطرًق الى المستكبل

 انًُطمخ انحزح
 التجاري

 اننديٍ

 الصناعً

 الحواضن العلمية
Science Incubators 

 الحدائق العلمية
Science Parks 

 موقع الجامعة الجغرافً
 الواعد استثمارٌا  

 ربط البحث العلمً
 بالصناعات عبر مراكز التمٌز

 مراكز التمٌز

 الدراسات واالستشارات

الفرص االستثمارٌة الحالٌة 
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 التوجهات االستراتٌجٌة العامة

إلى مصاف الجامعوات بجامعاتنا التوجهات االستراتٌجٌة للتعلٌم العالً واالرتقاء 

 :العالمٌة لتتمكن من المنافسة وتحقٌق أهدافها

   .الحاكمٌة الرشٌدةوتعزٌز مفهوم استقاللٌة الجامعات  ضمان •

تتطلوب التحودٌث تجوٌد نوعٌة التعلٌم العالً ومخرجاته وفق معاٌٌر أكادٌمٌة عالمٌة •

 .الشامل للبرامج األكادٌمٌة وتوظٌف تقانة المعلومات واالتصاالت بفعالٌة 

وتعزٌووزا  ة البحثٌووة المنتجووة الجامعوواالرتقوواء بالبحووث العلمووً والتطوووٌر وصوووال  إلووى •

 .لمسٌرة العصرنة والحداثة

ضوومان الجووودة الشوواملة مرحلووة إتاحووة التعلووٌم العووالً للجمٌووع إلووى مرحلووة االرتقوواء ب•

 .لمنظومة التعلٌم العالً

رفد الجامعة بمووارد مالٌوة لتعزٌوز االسوتقاللٌة مون خوالل اسوتغالل عوامول االسوتثمار •

 .المتاحة
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 نكى  جزٌال  شكزاً 
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http://staff.hu.edu.jo/kbanihani 


