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 المتعلقة باعمال دائرة العالقات والمشاريع الدولية تيجية االخطة التنفيذية للخطة اإلستر
 2025 - 2021 -  جامعة اليرموك 

 والعالقات الخارجية  المسؤولية المجتمعيه

تعزيز المسؤولية المجتمعيه من اجل االسهام في التنميه المستدامه، واالستثمار االمثل  : الهدف االستراتيجي

 . ات داخليا وخارجيااون والشراك للتع
 

 ( PI'sمؤشرات األداء )مؤشر /  الفرعية األهداف اإلستراتيجيةالهدف / 

 تعزيز العالقات االيجابيه مع المجتمع المحلي ومؤسساته المدنية 

 .الجامعه او تشارك فيها عدد النشاطات والفعاليات المجتمعيه التي تنظمها .1

 ونسبته من الموازنه. مقدار االنفاق على خدمة المجتمع .2

 عدد الجهات المستفيده من االستشارات التي تنفذها الجامعه. .3

عدد ابناء المجتمع المحلي المستتتفيد ن متتن التتدورات التدر بيتته التتتي تنفتتذها  .4

 الجامعه.

الجامعتته البنتتاء المجتمتتع  هادمعدد المستفيد ن من الخدمات المجانية التي تقتت  .5

 المحلي.

 لية(يالخطة التنفيذية )التشغ
 المدة الزمنية الجهة المسؤولة  مؤشرات االنجاز  أدوات القياس  المخرجات   االحتياجات  األنشطة التنفيذية 

خطددددة وتها دددديفا لتعتيددددم المجتمددددع المحلددددي  اعدددددا 
بهتدددددداحو الاحدددددد ا والمهدددددداريع الاح يدددددده التط يتيددددددة  

ت العليددددددا  ورسدددددداحا الدراسددددددا   والمهدددددداريع التيا يدددددده
 ات االستاا ه مههاوالي

م ازنددددددددددددة العدددددددددددددا  يص تخصدددددددددددد 
 ةالمطب عدددددددددددات و هدددددددددددا   ددددددددددداح

 بيلك  ةالخا االنتتنت  

قاعدة بيانات بالمهاريع   ▪
ونتاحجها    ة الاح يه التط يتي

ور طها بالقطاعات التي  
 تستا د مهها  

المهاريع  و عد  الاح ا  ▪
  التي تم تب يبها وتصهياها

 و ور طها بالهتاح

ريع  مهاوالعد  الاح ا  ▪
على  احة   ة المهه ر 

 االنتتنت 

حدددددددددددددددددددددددددددددددددددتة ا  ▪
العالقدددددددددددددددددات 
والمهدددددددددددددداريع 

 الدولية
متكز التيا ة  ▪

 واالبتكار
عما ة الاحث   ▪

 العلمي
 

1 /1 /2021-
31 /12 /2022 

و عد ذلك ا امتها  
 سه يا 
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 المدة الزمنية الجهة المسؤولة  مؤشرات االنجاز  أدوات القياس  المخرجات   االحتياجات  األنشطة التنفيذية 
 أسس خدمة المجتمع المحلي    عم احتياجات المجتمع المحلي التهم ية  

تاع ددددددا مهدددددداركة أع ددددددا  ف  ددددددة 
فددددددددددي مجددددددددددا   عددددددددددم  التدددددددددددريس

حلددددددددي ملاياجددددددددات المجتمددددددددع احت
 هاوت ثيق

وج   تقاريت سه ية تب ن   ▪
 الاعاليات المهايه في كا كلية 

وثاحق تب ن الاعاليات المهايه   ▪
 من قبا اع ا  ف  ة التدريس 

 عد  الاعاليات المهاية. ▪ كمية ون عية الدعم  ▪
عد  المسا دين من   ▪

 الخدمات 
عد  المهاريع المهتتكة   ▪

  ي لمع المجتمع المح
 والمدع مه  

 احتة العالقات   ▪
والمهاريع  

 لية الدو 
 يات كلال ▪
ات  قعال احتة ال ▪

 لعامة ا
 متكز الج  ة  ▪

 سه يا 

 م ازنة مالية ع ن من المجتمع المحلياحت ان المبد
 جهات  اعمه

 تهبيك مع الصهاعات المحلية
تهدددددددد  ا لجهددددددددة ل  ددددددددع اسددددددددس 

 اختيار المبدع ن

 مهاريع ريا ية  ▪
شتاكات علمية وعملية ب ن   ▪

المجتمع المحلي والجامعه  
 ه()االكا يميا مع الصهاع

 لخطة شم لية ا ▪
ته ع المجاالت   ▪

 والتخصصات 
مهاريع واالفكار  عد  ال ▪

 ي يتم احت انها الت

للتعاما   وا حة خطة  ▪
معه المبدع ن في المجتمع  

 المحلي 
عد  المسابقات لالبداعات   ▪

 والتم ز 
احت ان خمسة افكار   ▪

ومهاريع ابداعية ابتكارية  
 مم زة سه يا 

 احتة العالقات   ▪
والمهاريع  

 الدولية 
تيا ة  متكز ال ▪

 اع االبدو 
 

 سه يا 

مهاريع وفعاليات لدعم   ▪ مع الجهات المانحهالتهبيك   الج  ن عم احتياجات ال
 الالج  ن 

كمية ون عية الاعاليات   ▪
 المقدمه

 عد  الاعاليات  ▪
 عد الههاطات  ▪
 عد  المهاريع  ▪

عد  الدبل نات الهمقدمه   ▪
 لالج  ن والمجتمع المحلي 

التدريبيه   عد  البتامو ▪
 لتاف ليه وا

التعليمية  بتامو عد  ال ▪
 ههية والم

 احتة العالقات   ▪
والمهاريع  

 الدولية 
 ج  نالمتكز ال ▪
   احتة العالقات  ▪

 العامة 

 سه يا 
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 ( PI'sمؤشرات األداء )مؤشر /  الفرعية األهداف اإلستراتيجيةالهدف / 

زيا ة الاعاليات المحلية والخارجية واالرتقا  بسمعة الجامعه رسميا واعالميا  
 ع جهات عت يه واجهبيه(   الخارجية: مةجهات وطهي :ليةمحال) ومجتمعيا

 )وطنية(. ت مع جهات محليةعدد االتفاقيا .1

 التفاقيات المفعله مع الجهات المحلية.عدد ا .2

 عدد االتفاقيات مع جهات خارجية )عربيه ودولية( .3

 عدد االتفاقيات المفعله مع جهات خارجية .4

 في والتدر بيقاالتبادل الث  المستفيد نعدد الطلبه  .5

ادل واالدار تتين المستتتفيد ن متتن بتترام  التبتت هيئتتة التتتدر    عتتدد اعءتتاء .6

 لتدر بيافي واالثق

 ام  التدر سيه والتدر بيه المشتركة او المستءافهد البرع .7

 عدد الجهات والشخصيات التي تزور الجامعه .8

 عدد المؤسسات االعالمية التي تغطي نشاطات الجامعه .9

 

 شغيلية(الخطة التنفيذية )الت

ة  المد ة المسؤولة الجه ات االنجاز مؤشر  أدوات القياس  المخرجات   حتياجات اال التنفيذية   األنشطة
 الزمنية 

زيا ة عد  االتااقيددات المحليددة مددع المؤسسددات 
تاكدددددددز الاحدددددد ا والجهدددددددات ذات التعليميددددددة وم

   العالقه  وتاع لها

تطب ق اجتا ات التعدداون 
 المحلي

 حليةسجا تتاكمي باالتااقيات الم ▪
تبددد ن مسدددت   تقددداريت  وريددده  وجددد   ▪

م الااحددده تاع ا فيه االتااقيات وحج
 مهها

 قعاالتااقيات الم   ▪
 االتااقيات الماعله ▪
 حجم الااحده ▪

 عد  االتااقيات الم قع ▪
 عد  االتااقيات الماعله ▪
 عد  الا احد التي تم الحص   عل ها ▪

 احتة العالقات   ▪
 والمهاريع الدولية 

 الكليات  ▪
 ان ني قلم تب الا ▪

 سه يا 

االتااقيددددددددددات الخارجيدددددددددده مددددددددددع  زيددددددددددا ة عددددددددددد 
الاحدددددددددد ا تعليميددددددددددة ومتاكددددددددددز المؤسسددددددددددات ال

 ذات العالقه  وتاع لها  والجهات  

تطب ق اجتا ات التعدداون 
 الخارجي

سدددددددددددددددجا تتاكمدددددددددددددددي باالتااقيدددددددددددددددات  ▪
 الخارجية

وجددد   تقددداريت  وريددده تبددد ن مسدددت    ▪
تاع ا فيه االتااقيات وحجم الااحددده 

 مهها
 
 

 الم قع  تاالتااقيا ▪
 التااقيات الماعلها ▪
 جم الااحدهح ▪

 عد  االتااقيات الم قع ▪
 ماعله  االتااقيات العد ▪
 حد التي تم الحص   عل هاعد  الا ا ▪

 احتة العالقات   ▪
 والمهاريع الدولية 

 الكليات  ▪
 لم تب القان ني ا ▪

 سه يا 
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ة  المد ة المسؤولة الجه ات االنجاز مؤشر  أدوات القياس  المخرجات   حتياجات اال التنفيذية   األنشطة
 الزمنية 

زيدددددددددا ة مقددددددددددار الددددددددددعم والتم يدددددددددا المحلدددددددددي 
اح يددة والتط يتيددة و هددا  لوالخددارجي للمهدداريع ا

 القدرات

ه وتعتيفيددده  ورات تدريبيددد 
 وتهجيع التقدم للمهاريع

ات وانددددددد اع المهددددددداريع كميددددددد  ▪ ليا وخارجياهاريع مدع مه محم ▪
 المدع مه

ماليدددددددددده للتم يددددددددددا تقدددددددددداريت  ▪
 الخارجي

 عد  المهتاريع المدع مه محليا ▪
 عد  المهاريع المدع مه  وليا ▪
 عد  الهتاكات في المهاريع ▪
 عم لهيه المهتاريع بالديهاردمقدار ال ▪

تة العالقات   اح ▪
 المهاريع الدولية و 
ما ة الاحث  ع ▪

 العلمي
 الكليات  ▪

 سه يا 

يددا ة حجددم التاددا   الطالبددي  ددمن تهددجيع وز 
االتااقيدددات المبتمددده لتاع دددا التعلددديم والتددددريب  

 ومتابعة تها يفا. 

تطب ددق اجددتا ات التاددا   
 الطالبي

 للتاا   الطالبي  وج   تعليمات ▪
تدددددددد فت احصددددددددداحيات تبددددددددد ن حجدددددددددم  ▪

 بيالتاا   الطال

فيه وم  دددددددددددددددددد عية شدددددددددددددددددداا ▪
 تعليمات التاا  

 تاا   الطالبيحجم ال ▪

 مهه في االختيارد  الع اما الم ع ▪
 عد  طالب التاا   ال قافي ▪

 احتة العالقات   ▪
 والمهاريع الدولية 

 سه يا 

ريع و راسددددددات ومددددددؤتمتات وور  اتها ددددددي مهدددددد 
 عما وتدريب مهتتك محليا و ل ليا

تخصدددددددددددديص م ازنددددددددددددات 
 لمهتتكةللههاطات ا

ت سدددددده ية حدددددد   الههدددددداطات تقدددددداري ▪
 وليددددددا  وحجددددددم لمهددددددتتكة محليددددددا و ا

 المهاركه ف ها

ت اهدددددددددددددددداريع والدراسددددددددددددددددد الم ▪
والمددؤتمتات والهدددوات المهددتتكة 

 المهايه
االعالنات التي تم ت زيعهددا  ▪

 وتعميمها

ت والمددؤتمتات ااريع والدراسدد هالمعد    ▪
والتددددريب والهددددوات المهدددتتكة التدددي تدددم 

 تها يفا
الها الددى ت التددي تددم ارسدد عد  االعالنا ▪

 اريددددة ن االكا يمددددة واالطددددالب واله   ددددت
 في الجامعه

قات   احتة العال ▪
 والمهاريع الدولية 

 الكليات  ▪

 سه يا 

ت دددددمها مالتعددددداون  مختجددددداتاالسدددددتاا ة مدددددن 
جاحدددات واالحصددداحيات هل ددديم والتحدددديات واالتق

 تحس هيهوالخطط ال

التعددددددددددداون فدددددددددددي جمدددددددددددع 
 البيانات والمعل مات

تددددددددددددددددددعيم الههددددددددددددددددداطات 
التسدددددددد ي يه االعالميددددددددة و 

 للجامعه

ايجددددداز ام علميددددة لعدددددت  يددددد تها ددددي ا ▪
لتق ددديم التعدددداون المحلدددي والخددددارجي 

 والت جهات المستقبليه

 احصاحيات التعاون  ▪ يجازشم لية اال ▪
 لصع  اتاعد  ون عية   ▪
 الهجاحاتية  عد  ون ع  ▪
 ت المستقبليةالتطلعات والت جها ▪
عدد ا جهاتدددلش صجهت اددد لش جه ددد   ▪

 تزصر جهالمعه

الم دددل جه ددد  عددد ا جهسات دددلش ج ع ▪

 لمعهاتغط  نتلطلش جه

 احتة العالقات   ▪
 والمهاريع الدولية 

 احتة العالقات   ▪
 العامة 

 كلية االعالم  ▪
 الكليات  ▪
 الدواحت  ▪
 المتاكز  ▪
 الكتاسي  ▪

 سه يا 

 


