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  المراجع
 

 م2020  – 2016الخطة ا*ستراتيجية لجامعة اليرموك ل)عوام المرجع الرئيسي هو 
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  المبررات
  

 يـز والجـودة والعالميـة   التمإستجابةً لتطلعات المرحلة القادمة التي وضـعت إدارة الجامعـة الحاليـة    

للوصـول إلـى مـا     رؤيـة ورسـالة وأهـداف واضـحة    عمـادة البحـث العلمـي والدراسـات العليـا       بنـت تشعاراً لهـا،  

خاصةً أن عمـادة البحـث العلمـي     مؤخراً، قرتأالتي  ) 2020 - 2016 (للجامعة تضمنته الخطة ا2ستراتيجية 

  المحورية في الجامعة. كاديميةا<من الوحدات والدراسات العليا تعتبر 

تركز الخطة ا2ستراتيجية لعمادة البحث العلمي والدراسـات العليـا علـى أنشـطة فـي محـور البحـث        

تحقيـق االسـتفادة القصـوى     )1(إلـى   لعمـادة االعلمي ومحور الدراسات العليا. ففي البحث العلمي تسعى 

زيـادة نسـبة   ) 2( ونشـاء بـرامج ومراكـز بحثيـة     من خالل إ وازنة الجامعةمن مخصصات البحث العلمي في م

أمـا   .توقيع وتفعيل إتفاقيات البحث المشـترك بوذلك  المشاريع العلمية الممولة من جهات مانحة خارجية

التوســع واالرتقــاء فــي محــور الدراســات العليــا فســتعمل عمــادة البحــث العلمــي والدراســات العليــا علــى     

تحـديث الخطـط الدراسـية    خالل  من بمستوى برامج الدراسات العليا في الجامعة وضمان جودة مخرجاتها

  .  وإستحداث البرامج المشتركة مع جامعات مرموقة العالمية ضمن معايير الجودة

ة البحـث العلمـي والدراسـات العليـا مسـاحة كبيـرة لWنشـطة التـي         تفرد الخطة ا2ستراتيجية لعماد

 وحـات الـدكتوراه ورسـائل الماجسـتير    تحسـين مسـتوى أطر  تركز علـى البحـوث التطبيقيـة وذلـك مـن خـالل       

وتجد عمادة البحث العلمي والدراسـات العليـا    .المجتمع واحتياجات التنمية الوطنية وتوجيهها نحو قضايا

التعـاون والشـراكة مـع القطـاع الخـاص ومؤسسـات       الوصول إلى هذا الهـدف مـن دون    أنه من غير الممكن

 .المجتمع المدني
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  نبذه عن العمادة
  

  عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

  سعيد سامي الحالقالعميد: أ. د. 

  cientificresearch.f@yu.edu.josالبريد االلكتروني: 

  2071فرعي  0096227211111هاتف 

  

لتتولى تنظيم شؤون البحث العلمي  1/6/1977عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بتاريخ  تأنشئ

والدراسات العليا في الجامعة، ففي مجال البحث العلمي تعمل العمادة على تهيئة البيئة المناسبة للبحث 

الدراسات العلميــــة داخل  العلمي عن طريق تقديم التسهيالت الالزمة <عضاء هيئة التدريس والباحثين 2جراء

الذين أسهموا   ا<ساتذة المتميزيننخبة من  الجامعة وخارجها. هذا وقد ساهم في تطوير العمادة منذ تأسيسها

 مي.بإثراء مسيرة البحث العل

العمادة بمساعدة الباحثين على نشر بحوثهم في المجالت العلمية المحكمة والمصنفة عالمياً، إذ  وتقوم

أنها تصدر عددًا من المجالت لكل منها هيئة تحرير علمية مستقلــــة تتابع تحكيم البحوث المقدمة إليها وقبـــول 

  ما يستحق منها للنشر ومتابعة إصدارها دوريًا.

الدراسات العليا، تشرف العمادة على قبول الطلبة في برامج الماجستير والدكتوراه في مختلــف  وفي مجال

التخصصات وتتابع أداءهم ا<كاديمي والبحثي حتى تخرجهم. وتعتني العمادة بموضوعات البحث العلمي 
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ربط العلـوم والدراسات ورسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه والبحوث المنشورة في المجالت الصادرة عنها ب

ا<دبية بحاجات المجتمع ا<ردني والعربي وا2سالمي وحل المشكالت المستجدة. ولما كان التقدم في البحث 

العلمـي يستوجب التطوير المستمر للتجهيزات والمعدات الالزمة فإن العمـــادة تعمل على تقديم الدعم 

  لمناخ المالئم 2جراء البحوث العلمية.لمختبـــرات البحث والخدمات الالزمة لتهيئة ا

، يقوم قسم النشر في عمادة البحث العلمي بنشر الكتب العلمية المقدمة من أعضاء وفي مجال النشر

الهيئة التدريسية في الجامعة بعد إخضاعها للتحكيم. كما يقوم القسم في العمادة ممثالً بجامعة اليرموك، 

المجلة  ردنية المحكمة والمدعومة من صندوق دعم البحث العلمي ممثلة بـ:بتوطين عدد من المجالت العلمية ا<

ا<ردنية في العلوم التربوية، المجلة ا<ردنية للكيمياء، المجلة ا<ردنية للفيزياء، المجلة ا<ردنية للرياضيات وا2حصاء، 

  المجلة ا<ردنية للفنون، والمجلة ا<ردنية للغات الحديثة وآدابها.

لى العمادة أمانة سر هيئات تحرير المجالت الست سابقة الذكر، وتقوم هذه ا<مانات بمتابعة تحكيم كما تتو

 - العلمي البحث دعم صندوق من تعيينها تمّ والتي–البحوث العلمية المقدمة للنشر، وتنفيذ قرارات الهيئات 

هداء أو البيع أو ا2 طريق عن المجالت هذه من اإصداراته وتوزيع توثيق إلى با2ضافة عليها، المترتبة ا2جراءات وتنفيذ

االشتراك، إضافة إلى إعداد تقارير فنية وموازنة مالية للمجالت في نهاية كل عام لتقديمها لصندوق دعم البحث 

ولحرص القسم على تمكين الباحثين من االطالع على إصدارات المجالت جميعها القديمة والحديثة، فقد  العلمي.

 شراف على المواقع ا2لكترونية للمجالت وتحديثها أوالً بأول.عمل على ا2
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  الرؤية

أن نكون متميزين في التعليم العالي والبحث العلمي على 

 .المستوى المحلي واالقليمي والعالمي

  

  

  

  الرسالة

والبحث العلمي من خالل  الدراسات العلياالسعي للتميز في 

لية تواكب متطلبات التنمية ذات جودة عا دراسات عليابرامج 

 .الشاملة
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   ظروف وبيئة العمل للعمادة لتحديد نقاط الضعف والقوة والفرص والتحدياتلالرباعي تحليل ال

)SWOT Analysis(: 

للوقوف على اهم العناصر المؤثرة في آداء الدراسـات العليـا فـي جامعـة اليرمـوك،       SWOTيأتي الهدف الرئيس من دراسة 

دء بإعـداد وتنفيـذ محـاور ضـبط الجـودة واالداء بمـا يتناسـب مـع أهـداف الخطـة االسـتراتيجية للجامعـة، إذ تعتبـر              وذلك قبـل البـ  

الدراسات العليا في جامعة اليرموك أحد أهم مقومات النهوض بالجامعـة علـى المسـتوى البحثـي والعملـي، حيـث أنشـئ أول        

م، كما أنشأ أول برنامج دكتوراه فـي اللغـة العربيـة (أدب ونقـد)     1978اً) عام برنامج للماجستير في دائرة التربية (كلية التربية حالي

) برنـامج، ومـن جانـب    64) برنامج، وعدد بـرامج الماجسـتير الفاعلـة (   17م. كما يبلغ عدد برامج الدكتوراه الفاعلة حالياً (1994عام 

طالباً وطالبة. بينما بلغ عدد خريجي بـرامج الـدكتوراه    14723) ولغاية اvن 1978آخر بلغ عدد خريجي برامج الماجستير منذ عام (

  ) طالباً وطالبة.1743ولغاية اvن ( 1997منذ عام 

برامج الدراسات العليا في الجامعة كغيرها من البرامج في الجامعات ا<ردنية والغربية لديها من نقاط القـوة والضـعف مـا    

ملية في عمادة البحث العلمي والدراسات العليا من قبل مـوظفي قسـم   يستدعي االهتمام والدراسة ومن خالل الممارسة الع

وذلـك علـى النحـو      الدراسات العليا وا2دارة القائمة على العمادة تم رصد عدد من نقاط القوة والضعف وعـدد مـن المحـددات   

  -التالي:

 الوقوف على اهم العوامل التي تؤثر على مسيرة الدراسات العليا -

 تحديات التي تواجهها الدراسات العليا الوقوف على أهم ال -

 تحديد مستوى االداء الحالي مقارنة مع افضل العمادات في الجامعات العالمية  -

 تقييم واقع الدراسات العليا في الجامعة ووضع خطة استراتيجية لتطوير جودة مخرجاتها. -
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  :(Weaknesses)نقاط الضعف   ):Strengthsنقاط القوة (

الخطـــط الدراســـية  مـــن حيـــثالدراســـات العليـــا  بـــرامجمســـتوى تميـــز  •
 ومواكبتها لمستجدات العصر  

مقارنة مع الجامعـات الحكوميـة االخـرى     هي االقلالرسوم الجامعية  •
  على برامج الماجستير والدكتوراه. الكبيروذلك بسبب الطلب 

  توفر عدد من ا<ساتذة ا<كفاء ذوي الخبرات العلمية والعملية. •

 للطلبة المميزين من خالل الجرايات التدريسية. توفر الدعم المالي •

تميز مستوى خريجي الدراسات العليا وذلك بالنظر الـى عـدد الحاصـلين     •
 على بعثات الستكمال دراستهم في جامعات عالمية مرموقه.

حوسبة نظام الدراسات العليـا سـواء فيمـا يتعلـق بالطلبـة او ا2جـراءات        •
  .العمادةعلى موقع  محدثةالر كافة البيانات يتوف و ا2دارية

 وضوح التعليمات الخاصة بطلبة الدراسات العليا. •

  تطبيق معايير مجلس التعليم العالي وااللتزام بها. •

فـي معرفـة   ضعف ا<قسام ا<كاديمية والمشـرفين ولجـان المناقشـة     •
  .التعليمات التي تخص الدراسات العليا والبحث العلمي

 .الرسائلكتابة لبة، لجان المناقشة، ويار الطتإخغياب معايير الجودة في  •

  ضعف امكانية التواصل بين العمادة وطلبة الدراسات العليا. •

 قلة المصادر العلمية المتعلقة ببعض تخصصات الدراسات العليا. •

 قلة مصادر دعم ا<بحاث العلمية. •

ضعف الربط بـين مواضـيع الرسـائل وا<بحـاث العلميـة بشـكل عـام مـع          •
 حلي.إحتياجات السوق الم

  

  :(Threats) التهديدات  :(Opportunities)الفرص 

مبـــادرة ادارة الجامعـــة الحاليـــة لتحقيـــق نقلـــة نوعيـــة فـــي مســـتوى    •
الدراســات العليــا اعتمــاداً علــى تفعيــل دور وحــدة االعتمــاد والجــودة        

 .واقرار الخطة االستراتيجية للجامعة ووضوح الرؤية لدى هذه الوحدة
 يعتبــــر التعلــــيم العــــالي اداة مــــن اهــــم ادوات التغييــــر االجتمــــاعي   •

 .وا<قتصادي
  اشتراك طلبة الدراسات العليا في المشاريع الممولة خارجياً. •
 التوجه نحو برامج دراسات عليا تتعلق بالقطاع الصناعي والخدماتي. •

لتسـويق والتعريـف ببـرامج الجامعـة     ل وسائل التواصـل االجتمـاعي  توفر  •
 .المميزة

البــرامج المشــتركة مــع جامعــات عالميــة عريقــة فــي مجــال الدراســات   •
 العليا.

  تطوير نظم معلومات الدراسات العليا.ل الكليات التكنولوجيةاستغالل  •

عدم الحصول على اعتمـاد لجميـع البـرامج المطروحـة مـن قبـل هيئـة         •
 االعتماد لعدم توفر شروط االعتماد حسب االصول

 أبحاث طلبة الدراسات العليا.خاصة بدعم البرامج ال قلة •

ــاريع      • ــة المش ــا الهمي ــات العلي ــة الدراس ــدى طلب ــوعي واالدراك ل ــاب ال غي
  البحثية.

ــات      • ــؤثر علــى مســتوى خريجــي الدراس نظــام القبــول الموحــد والــذي ي
  العليا.

 كثرة برامج الدراسات العليا المتماثلة بين الجامعات ا<ردنية. •

 افسية.قلة فرص العمل للخريجين وازدياد التن •

 تذبذب قرارات وزارة التعليم العالي فيما يخص الدراسات العليا. •
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  االهداف االستراتيجية 

 التوسع واالرتقاء بمستوى برامج الدراسات العليا في الجامعة وضمان جودة مخرجاتها.  �

 .تحقيق االستفادة القصوى من مخصصات البحث العلمي في موازنة الجامعة �

 .العلمية الممولة من جهات مانحة خارجية زيادة نسبة المشاريع �

المجتمـع، واحتياجـات التنميـة     تحسين مستوى أطروحات الدكتوراه ورسـائل الماجسـتير، وتوجيههـا نحـو قضـايا      �

 .الوطنية

 .التعاون والشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني �
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راسات الخطة التنفيذية لعمادة البحث العلمي والد

  2016العليا لعام 
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  االنشطة التنفيذية  االطار الزمني المخرج  الجهة المسؤولة  مؤشر االنجاز
الهدف 

  االستراتيجي

مجلس  إقرار المعايير من
  العمداء.

رسائل  لضمان جودة وضع معايير 2016/1/1 2016/3/1  الجودة. معايير ضمان  العليا. عمادة الدراسات
  راه.والدكتو الماجستير
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للشؤون  نائب الرئيس  المشتركة. عدد البرامج
  ا8كاديمية.

  العليا. عميد الدراسات
  عمداء الكليات.
  رؤساء ا8قسام.

  برامج مشتركة مع
  جامعات عالمية.

جامعات  عالمشتركة م استحداث البرامج 2016 2020
  عالمية.

 وا8طروحات التي عدد الرسائل
  تعالج قضايا المجتمع

  العليا. عمادة الدراسات
  الكليات.

  ا8قسام ا8كاديمية.

وأطروحات  رسائل ماجستير
 تعالج قضايا دكتوراه

  المجتمع.

نحو  الماجستير والدكتوراه توجيه رسائل 2016 2020
  ومشكالت المجتمع. التصدي لقضايا

 ة المئوية للطلبةالنسب

الدراسات  ا8جانب في برامج
  الجامعة. العليا في

  عمادة الدراسات العليا.
  الكليات.

  ا8قسام ا8كاديمية.

أعداد  الزيادة السنوية في
في  الطلبة ا8جانب

  الدراسات العليا.

 ا8جانب في برامج زيادة أعداد الطلبة 2016 2020

  الدراسات العليا.

الخمسة.  تعليمات البرامج  لعلمي عمادة البحث   برامج.ال ا	عالن عن هذه
على  التقدم للحصول نماذج

  البرامج. دعم في هذه

 البحث العلمي في إعادة هيكلة دعم  2016/1/1  2016/3/1

 برامج بحثية 5إنشاء  الجامعة بحيث يتم

 وشروطه الخاصة، لكل منها أهدافه

  وهي:
بأعضاء  ا8بحاث الخاصة برنامج دعم -ا

  التدريس الجدد ةهيئ

 العلمي متعدد برنامج دعم البحث - ب

  به كليتان فأكثر المحاور الذي تشارك
 التطبيقية والبحوث برنامج البحوث -ج

 احتياجات المجتمع. الخاصة بتلبية

  الدراسات العليا. برنامج بحوث طلبة -د
 المشتركة مع القطاع برنامج البحوث - ه
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المركزي في  إقرار المختبر
  التنظيمي. الهيكل

للشؤون  نائب الرئيس
  ا8كاديمية.

  للشؤون ا	دارية. نائب الرئيس
  عميد البحث العلمي.

  عمداء كليات العلوم،
  والصيدلة. والهندسة، واhثار

  مركزي للجامعة. تبر بحثيإنشاء مخ 2016/1/1 2016/12/31  مختبر بحثي مركزي.
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  االنشطة التنفيذية  االطار الزمني المخرج  الجهة المسؤولة  مؤشر االنجاز
الهدف 

  االستراتيجي

 إقرار تعليمات الحوافز

المنشورة سنويا  عدد ا8بحاث
 مجالت علمية محكمة. في

 عدد الجوائز الممنوحة

  المتميزين. ل#بحاث والباحثين

للشؤون  نائب الرئيس
 ا8كاديمية.

  عميد البحث العلمي.

النشر  لتشجيعمادية  وضع تعليمات حوافز  1/1/2016  2016/3/1  تعليمات الحوافز.
العالمية  المجالت العلمية العلمي في

  المرموقة.
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التنظيمي  إقرار الهيكل
  للوحدة،

  وإقرار التعليمات.

للشؤون  نائب الرئيس
  ا8كاديمية.

  عميد البحث العلمي.

 الهيكل التنظيمي
 وتعليمات المشاريع

  .الخارجية

 المشاريع الخارجية إعادة هيكلة وحدة  1/3/2016 1/5/2016
 لها وتفعيل دورها ووضع تعليمات

الدعم  المؤهلة لتقديم وتزويدها بالكوادر
عند إعداد  واللوجستي للباحثين الفني

  تنفيذها. المشاريع وفي أثناء مقترحات
  عمادة البحث العلمي  البيانات. جاهزية قاعدة

  مكتب العالقات
  ولية.الد

معلومات  بيانات مركزية توفر إنشاء قاعدة  2016/1/1 2016/4/1  قاعدة البيانات.
مواعيد  المانحة الخارجية وعن عن الجهات

المشاريع  التقدم لطلبات دعم وشروط
  المانحة. للجهات

المشتركة مع  عدد المشاريع
 خارجية والناتجة عن جهات

  تفعيل االتفاقيات.

للشؤون  نائب الرئيس
  كاديمية.ا8

  عميد البحث العلمي.
  الخارجية. مكتب العالقات

جهات  مشاريع مشتركة مع
  خارجية

 الموقعة بين الجامعة تفعيل االتفاقيات 2016 2020
العلمية الخارجية  والجامعات والمعاهد

 المشترك وبرامج لعلميايخص البحث  بما
  تبادل الباحثين.

الجديدة  عدد االتفاقيات
عات جام الموقعة مع

  علمية خارجية. ومؤسسات

للشؤون  نائب الرئيس
  ا8كاديمية.

  عميد البحث العلمي.
  الخارجية. مكتب العالقات

 اتفاقيات تعاون مع
علمية  جامعات ومؤسسات

  خارجية.

 جديدة مع الجامعات توقيع اتفاقيات  2016  2020
لتوفير  العلمية الخارجية والمؤسسات

مع  المشتركة وللتشارك فرص البحوث
  والمؤسسات للتقدم هذه الجامعات

 للحصول على دعم للجهات المانحة
  لمشاريع مشتركة.

وعدد  عدد الباحثين الزائرين
  الناتجة عن زياراتهم. المشاريع

للشؤون  نائب الرئيس
  ا8كاديمية.

  عميد البحث العلمي.
  عمداء الكليات.

  الخارجية مكتب العالقات

جامعات  زيارات باحثين من
  ولية.د ومؤسسات

مراكز  سمعة عالمية في دعوة باحثين ذوي  2016  2020
ندوات  المختلفة لعقد البحث العلمي

  الجامعة. وورش عمل في ودورات

للشؤون  نائب الرئيس  وتوصياته. نتائج المؤتمر
  ا8كاديمية.

  عميد البحث العلمي.
  الخارجية. مكتب العالقات

لعرض  سنوي للجامعة عقد مؤتمر علمي  2016  2020  سنوي. مؤتمر علمي
بها الجامعة  البحثية التي تقوم المشاريع

الجامعة أم من  كانت ممولة من سواء
  خارجية. جهات
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  االنشطة التنفيذية  االطار الزمني المخرج  الجهة المسؤولة  مؤشر االنجاز
الهدف 

  االستراتيجي
المعدلة من  إقرار التعليمات

  العمداء. مجلس
للشؤون  نائب الرئيس

  ا8كاديمية.
  عميد البحث العلمي.

عليا  تعليمات دراسات
  معدلة.

بما يحقق  لدراسات العلياا تعديل تعليمات  1/1/2016  1/3/2016
الماجستير  عملية تقييم رسائل تطوير

  إقرارها. الدكتوراه وإجراءات وأطروحات

ة 
لب

ط
ث 

و
ح

ى ب
و

ست
 م

ن
سي

ح
ت

ها 
ه

جي
و

وت
يا 

عل
 ال

ت
سا

درا
ال

ع 
م

جت
م

 ال
يا

ضا
ق

ي ل
د

ص
لت

و ا
ح

ن
ة

ني
ط

و
 ال

ة
مي

تن
 ال

ت
جا

يا
حت

وا
  

وا8طروحات  نسبة الرسائل
التنمية  تتصدى 8ولويات التي

  .الوطنية

  العليا. عمادة الدراسات
  الكليات.

وأطروحات  رسائل ماجستير
 تتصدى 8ولويات دكتوراه

  التنمية الوطنية

 ا8طروحات للتصدي توجيه موضوعات  2016  2020
 وأولويات التنمية لمشكالت المجتمع

  الوطنية.
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ي تم الت عدد ونسبة البرامج
  .سنويا تحويلها

  العليا. عمادة الدراسات
  الكليات.

بمسار  برامج دراسات عليا
  الرسالة.

مقابل  إلى مسار الرسالة التحول التدريجي  2016  2020
 في كافة برامج االمتحان الشامل مسار

  تطرحها الجامعة. الدراسات العليا التي
 رسالة ماجستير تقديم جائزة 8فضل  2016  2020  الجائزة أسس  العليا. عمادة الدراسات  .وتطبيقها إقرار ا8سس

 دكتوراه في كل عام وأفضل أطروحة
  جامعي.

  وا8طروحات عدد الرسائل
  .المنشورة سنويا

 وا8طروحات المميزة تشجيع نشر الرسائل  2016  2020  منشورة. رسائل وأطروحات  العليا. عمادة الدراسات
 تشرف علية عمادة ضمن برنامج خاص

  بحث العلمي.ال
التعاون  معايير وأولويات  عمادة البحث العلمي  .وا8ولويات نشر المعايير

  الخاص. مع القطاع
 وأولويات التعاون وضع معايير وآليات  1/2016  4/2016

 الخاص ومؤسسات والشراكة مع القطاع
  المجتمع المدني.

 عدد الحاضنات الجديدة
  .المنشأة سنويا

  عمادة البحث العلمي.
  لكليات.ا

 في الجامعة، وإنشاء زيادة عدد الحاضنات  2016  2020  حاضنات جديدة.
  الصغيرة حاضنة للمشروعات

التنظيمي  إقرار الهيكل
  المكتب. وتعليمات

 الهيكل التنظيمي  عمادة البحث العلمي
  وتعليمات المكتب.

  التكنولوجيا. لنقل وتسويق إنشاء مكتب  2016  2016

 بحثية مع قطاعي عقد اتفاقيات شراكة  2016  2020  اتفاقيات الشراكة.  عمادة البحث العلمي.  الشراكة. عدد اتفاقيات
  الصناعة وا8عمال.

القطاع  بعثات ممولة من  العلمي. عمادة البحث  .عدد البعثات السنوي
  الخاص.

 مع القطاع الخاص تفعيل الشراكة  2016  2020
 لبعثات الطلبة للحصول على تمويل

  ديميا.المتميزين أكا
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