
  

  

 

 
أكاديمية ألامير الحسين بن عبدهللا الثاوي للحماية 

 املدهية

Prince Al-Hussein Bin Abdullah II for Civil 

Protection 

 

 

 

 
 وسعى ألن هكون مىارة علمية محميزة لحأهيل املخحصين والباحثين في

 الحماية املدهية

من خالل ثقديم جعليم أكاديمي محميز في مجال الحماية املدهية وفق 

 أحدث الحقىيات العلمية والحكىولوجية

 

 

 2022-2023ستراثيجية لألعوام وثيقة الخطة لا 
 

 

 

 
 
 

 

 

0202 

 

 

 إعداد لجنة التخطيط االستراتيجي



 2صفحة  
 

 

 

 

  

 منارات علم وحاضنات وعي واحترام للتنوع وقبول اآلخر ورفض االنغالق""فلتجعلوا جامعاتنا 
بن الحسين حفظو اهلل ورعاهامن أقوال جالل الملك عبداهلل الثاني   



 3صفحة  
 

 2223-2222ستراتيجية الالخطة ا

 الجزء األول
 عن األكاديمية

 نيالجزء الثا
 ستراتيجيات السابقةالا

 الثالثالجزء 
 والوثائق الوطنية 2225رؤية األردن 
 الجزء الرابع

 منهجية العمل
 خامسالالجزء 

 2223-2222ستراتيجية ا
 

 

 

  



 4صفحة  
 

 

 حضرة صاحب الجاللة الهاشمية

بن الحسين المعظم حفظو اهلل ورعاهاالملك عبداهلل الثاني   

 

  



 5صفحة  
 

 

الملكي صاحب السمو  

ولي العهد المعظم حسين بن عبداهلل الثانيلاألمير ا  

  



 6صفحة  
 

 

 المحتويات الصفحة
 الجزء األول عن األكاديمية

 كلمة عميد األكاديمية 8

 
 األكاديمية نبذة عن  9

  ستراتيجيةالامقدمة الخطة  22

 ألكاديميةالغايات الرئيسية ل 22

 لألكاديمية الهيكل التنظيمي 22

 الجزء الثاني االستراتيجيات السابقة 2
 ستراتيجيات السابقةالا 2

 
 ستراتيجية السابقةالمن الخطط ا المستفادةالدروس  2

 لثالجزء الثا والوثائق الوطنية 2225رؤية األردن 
 والوثائق الوطنية 2225رؤية األردن  41

 
 2222 - 2226دور األكاديمية في تحقيق الرؤية والبرنامج التنموي التنفيذي للحكومة  44

 الرابعالجزء  منهجية العمل
 منهجية العمل 46

 التحليل الرباعي 02 

 أصحاب العالقةتحليل  00

 خامسالجزء ال 2223-2222 ستراتيجيةا
  ستراتيجيةالانموذج  02

 الرؤية والرسالة والقيم  03 
 ستراتيجيةالاالخارطة  04

 ستراتيجيةالاالمحاور  05
 ستراتيجيةالااألىداف  06

 عوامل النجاح 41
 تقييم األداء االستراتيجي  42

 ستراتيجيةالا للمشاريع الواردة في الخطةالخطة التنفيذية (: 2ملحق رقم )
 (: خطة إدارة المخاطر2ملحق رقم )
 األبحاث العلمية المنشورة  (:3ملحق رقم )

 



 7صفحة  
 

 

 2223-2222 ستراتيجيةا
 

 الجزء األول عن األكاديمية
 كلمة عميد األكاديمية

 
 األكاديمية في سطور

ستراتيجيةالمقدمة الخطة ا  
 ألكاديميةل الغايات الرئيسية
 لألكاديمية الهيكل التنظيمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8صفحة  
 

 

جملتمع عصري ومتطور  ربقيقًا لرؤى جاللة القائد األعلى ادللك عبداهلل الثاين بن احلسُت بأن يصبح األردن أمنوذجاً 
وشليز مت إنشاء أكادميية األمَت احلسُت بن عبداهلل الثاين للحماية ادلدنية لتطوير مفهوم ثقافة احلماية ادلدنية اذلادفة إىل 
احملافظة على األرواح وادلمتلكات ضمن أسس علمية متطورة مبنية على أحدث ما توصل إليو العلم والتكنولوجيا يف 

هدف إنشاء ىذه األكادميية إىل خلق مركز إقليمي متخصص يف علوم احلماية ادلدنية ليكون مرجعاً ىذا اجملال. وي
سًتاتيجية أكادميية األمَت احلسُت تأكيدًا على الذوي االختصاص وادلهتمُت يف رلاالت احلماية ادلدنية .لقد جاءت 

تتخذىا القيادة العليا، عنواناً رئِيسا لسياسة التطوير، يف االلتزام بنهج التطوير وربقيق التنمية الشاملة ادلستدامة ، اليت 
سًتاتيجية وكلنا العصر تسوده التنافسية هبدف االرتقاء باألداء ادلؤسسي، إىل أفضل مستوياتو. لقد مت بناء خطتنا ا

عزم وإصرار على ادلضي قدمًا لتحقيق الغايات اليت تساىم يف بناء الوطن وتقدمي أفضل وأجود اخلدمات والعلوم اليت 
سيفخر هبا كل أردين يعيش على ثرى وطننا الطهور، والًتكيز على ربقيق األىداف اإلسًتاذبية األمر الذي سيؤثر 

ية من ربقيق ادلزيد من االصلازات والنتائج الباىرة وادلستدامة. ضارعًا ادلوىل جل  إجيابيًا ويساىم يف سبكُت األكادمي
قدرتو أن تكون األكادميية منارة علمية متميزة لتأىيل ادلختصُت والباحثُت يف احلماية ادلدنية تليب احتياجات وخطط 

قدمي تعليم أكادميي متميز يف رلال احلماية التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اجملتمع احمللي واإلقليمي من خالل ت
 ادلدنية وفق أحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية.

 
 عميد األكاديمية                                                                               

 األستاذ الدكتور موفق الخالدي
 

 

 

 
 
 

 2223-2222 ستراتيجيةا
 كلمة عميد األكاديمية



 9صفحة  
 

 
 

 

م يف اجللسة رقم  0224/  4/ 06تاريخ  045مت تأسيس األكادميية بًتخيص من رللس التعليم العايل بقراره رقم 
ادلوافقة على إنشاء أكادميية األمَت احلسُت بن عبداهلل الثاين للحماية ادلدنية تابعة جلامعة "والذي تضمن  40/0224

اجلامعة وعلى أن يتم تزويد رللس التعليم العايل باتفاقية التعاون األكادميي بُت البلقاء التطبيقية ووفق قانون 
األكادميية واجلامعة األردنية ادلعنية بتخصص ىندسة اإلطفاء والسالمة وزبصص إدارة الكارثة وزبصص اإلسعاف 

 .0246/0202ومت إستحداث زبصص ىندسة ادليكانيك/الطاقة ادلتجددة للعام اجلامعي.  "الطيب ادلتخصص

قد حظي  أكادميية األمَت احلسُت بن عبد اهلل الثاين للحماية ادلدنية بالرعاية ادللكية السامية يف الثامن من آذار لعام 
م افتتح  رمسياً، حيث 0226م حيث مت وضع حجر األساس ذلذه األكادميية . ويف األول من سبوز عام 0223

 ( .0242- 0226يف التخصصات الثالثة يف العام اجلامعي )استقطب  األكادميية أول دفعة من طلبتها 

وتتبع إدارياً تعمل األكادميية رب  ادلظلة األكادميية جلامعة البلقاء التطبيقية وبتعاون أكادميي مع اجلامعة األردنية 
دميية متضمنة شعار  ، وتصدر الشهادات العلمية للربامج ادلطروحة يف األكالدفاع ادلدينا األمن العام /مديريةدلديرية 

كل من اجلامعة األردنية وجامعة البلقاء التطبيقية واألكادميية وبتوقيع كل من رئيس جامعة البلقاء التطبيقية وعميد 
 األكادميية.

  -0240سبيزت األكادميية حبصوذلا على جائزة ادللك عبداهلل الثاين لتميز األداء احلكومي والشفافية للدورة السادسة )
 ادلرحلة الربونزية ادلركز األول كأول مؤسسة تعليمية تنال شرف احلصول على ىذه اجلائزة.( 0244

  

 2223-2222 ستراتيجيةا
 األكاديمية نبذة عن 



 22صفحة  
 

 2223-2222 ستراتيجيةا
 ستراتيجيةالامقدمة الخطة 

 

ـــة أ   ـــدت اخلطـــ ـــتعكس وا ألكادمييــة األمــَت احلســُت بــن عبــد اهلل الثــاين للحمايــة ادلدنيــة ســًتاتيجيةالاعـــ األكادمييــة  قــعلـــ
ـــاو  ـــة  طموحاهتـــ ـــطتها ل عـــــوام ادلقبلــ ـــة أنشــ ـــمن رلموعــ ـــتقبلية ضــ التطــــورات  ءضـــــو  وذلــك يف، (0204-0204)ادلســ

ـــ  ـــمية، لتواكـ ـــة اذلاشـ ـــة األردنيـ ـــي ادلملكـ ـــي فـ ـــث العلمـ ـــايل والبحـ ـــَتة التعلــــيم العـ ـــي تشــــهدىا مسـ ـــا  التـ  حبــــــوعي وانفتـــ
ـــتجد ـــيادلســـ ـــي والعربـــ ـــل احمللـــ ـــوق العمـــ ـــات ســـ ـــي احتياجـــ ـــة، وتلبـــ ـــة والتكنولوجيـــ  الكفــاءاتليمــي مــن قواإل ات العلميـــ

 .ىلة وادلدربةؤ ادل

سبكـــن ت النســـبية التـــي از يــادل ءفــــي انتقــــا ىســــًتاتيجي" ضــــرورة علميــــة وعمليــــة، و يعــدالوســــيلة ادلثلــال"التخطــــيط ا يعتــرب
ادلسـتجدات احملليـة  عمـ فخضـم بيةـة أكادمييـة دائمـة التطـور و التكيـ ســـتمرار وادلنافســة والتميــز فــيالمـــن ا األكادمييـة

 .ليمية والعادليةقواإل

 يمة عليا يف قركنا من أركان الثقافة السائدة فيها، و  األكادمييةسًتاتيجي" يف االالتخطيط "ج ميثل منه
 ىعلـــ عاألكادمييـــة واإلداريـــة، وحيـــرص اجلميــ اذليةتـــُت ءأعضـــاشارك هبا اجلوىريـــة التـــي يســـلم القـــيم 
 .ىا وتقييمهاذوتنفي كادميية ل اإلسًتاتيجيةة اخلطة غتوظيفها يف صيا

 التعلـيم العـايل  بقطاعبادلفردات اخلاصة  أكيداً  ماً زاالتل كادميية  سًتاتيجيةالاتعكس مفردات اخلطة 
 ىعل سًتاتيجيةالازلـاور اخلطـة  عوالبحث العلمي يف ادلملكة األردنيـة اذلاشـمية، كمـا أهنـا تنسـجم مـ

 التـي وردت فـي  سًتاتيجيةالا فربقيـق العديـد مـن األىـدا ىعلـ األكادمييةـد حرصـ  قو  ع.مستوى القطـا 
 مــا تــم ىعلــ ء، والبنــا فاألىــدا تلكاســتكمال ربقيــق  ىوتعمـل جاىـدة علـ السابقة سًتاتيجيةالاهـا طخط

 .(0204-0204احلالية ل عوام ) سًتاتيجيةالاإصلازه من خالل اخلطة 

  



 22صفحة  
 

 الطلبة واإلحصائيات التعليمية

واجلداول التالية توضح زبصصات.  ربعةأليبلغ عدد التخصصات يف األكادميية على مستوى برنامج البكالوريوس 
 أعداد الطلبة يف األكادميية موزعُت حس  التخصصات:

 2222–2222للحماية المدنية للعام الجامعي بن عبداهلل الثاني ( ملخص أعداد طالب أكاديمية األمير الحسين 2جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخصص العدد

 اإلطفاء والسالمةهندسة  213
 هندسة الميكانيك/ الطاقة المتجددة  117
 كارثةالدارة إ 191
 متخصصالطبي السعاف اإل 203
 المجموع 724

ملخص أعداد طالب أكاديمية األمير الحسين بن عبدهللا الثاني 
 0202-0202للحماية المدنية للعام الجامعي 

 هندسة اإلطفاء والسالمة

الطاقة المتجددة / هندسة المٌكانٌك  

 إدارة الكارثة

 اإلسعاف الطبً المتخصص



  المقبولين حسب السنوات والتخصص األردنيينالطالب ( أعداد 2جدول رقم )

  

 

 

 

 

 م2222-2225كاديمية ( أعداد الطلبة و معدالت النمو في مختلف تخصصات األ3جدول رقم ) 

 6160/6161 6161/6102 6102/6102 6102/6102 6102/6103 6103/6102 التخصص

 94 64 74 63 74 63 اإلطفاء والسالمةهندسة 

 84 75 69 3 3 3 هندسة الميكانيك/ الطاقة المتجددة 

 84 77 74 74 54 66 كارثةالدارة إ

 43 87 88 79 58 74 متخصصالطبي السعاف اإل

وجووعال  443 36 465 545 444 563 

 العام الجاهعٌ

هنذست 

اإلطفاء 

 والسالهت

النوو  نسبت

السنوً 

 للتخصص

إدارة 

 الكارثت

النوو   نسبت

السنوً 

 للتخصص

اإلسعاف 

الطبٌ 

 الوتخصص

النوو   نسبت

السنوً 

 للتخصص

 

هنذست 

الطاقت 

 الوتجذدة

النوو   نسبت

السنوً 

 للتخصص

هجووع 

أعذاد 

الطالب 

 الكلٌ

النوو  نسبت

 السنوً الكلٌ

6102/6103 622  --- 661  --- 022 
- 

3 
- 

322 
- 

6103/6102 622 
042.2% 

021 
- 224121% 

036 
-204.20% 

1 
- 

221 
-241.6% 

6102/6102 662 
-.4020% 

606 
.4061% 

022 
-04.2.% 

1 
- 

222 
24262% 

6102/6102 616 
242.2% 

612 
-24116% 

022 
2240.2% 

22 
- 

336 
224620% 

6102/6161 611 
- 264211% 

021 
-1421.% 

021 
2411.% 

20 

2214210

% 310 
-24260% 

6161/6160 602 
24122% 

020 
24102% 

612 
204661% 

002 
2.461.% 

261 
204...% 



 المسجلين حسب السنة الدراسية ردنيين األغير طلبة ال( أعداد 4) جدول رقم

 

 

  

 

 

  المقبولين حسب السنة الدراسية ردنييناألغير طلبة الأعداد ( 5) جدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

 ( المسجلين في األكاديمية لكل التخصصات ا  / إناث ا  ) ذكور  الطلبةإحصائية بأعداد ( 6جدول رقم )

                

 التخصص : إدارة الكارثة          

 

 

 

 

 

 961المجموع : 

 6160ــ 6161 6161-6102 6102-6102 6102-6102 6102-6103 6103-6102 التخصص

 اإلطفاءٌُذست 

 والسالهت
8 46 54 56 56 63 

الويكاًيك /  ٌُذست

 الطاقت الوتجذدة
0 0 

3 4 4 4 

 69 53 66 74 73 56 إدارة الكارثت

اإلسعاف الطبي 

 الوتخصص
3 3 3 3 3 3 

 6161-6102 6102-6102 6102-6102 6102-6103 6103-6102 التخصص
ــ 6161

6160 

 اإلطفاءٌُذست 

 والسالهت
8 8 53 44 4 4 

ٌُذست الويكاًيك / 

 الطاقت الوتجذدة
0 0 

3 4 3 3 

 4 5 49 66 59 56 إدارة الكارثت

اإلسعاف الطبي 

 الوتخصص
3 3 3 3 3 3 

 5 6 58 86 67 58 الوجووع

 الوجووع عذد الطالب  الجنس الوستوى

 سنت أولي 

 62 انثي

12 
 ركر

02 

 سنت ثانَت 

 02 انثي

12 

 61 ركر

 سنت ثالثت 

 02 أنثي 

62 

 00 ركر 

 سنت رابعت 

 63 أنثي

12 

 62 ركر



 24صفحة  
 

 

 التخصص : اإلسعاف الطبي المتخصص  

 

 

 

 

 

 

 

 971المجموع : 

 الهندسة المكانيكية / الطاقة المتجددة:  التخصص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 996المجموع : 

 

 

 

   

 

 الوجووع عذد الطالب  الجنس الوستوى

 سنت أولي 

 22 انثي

26 

 ركر 
21 

 سنت ثانَت 
 62 انثي

22 

 01 ركر

 سنت ثالثت 

 63 أنثي 

22 
 62 ركر 

 سنت رابعت 

 02 أنثي

21 

 02 ركر

 الوجووع عذد الطالب  الجنس الوستوى

 سنت أولي 

 02 انثي

21 

 ركر 
26 

 سنت ثانَت 

 2 انثي

21 

 63 ركر

 سنت ثالثت 
 6 أنثي 

2 

 2 ركر 

 سنت رابعت 

 2 أنثي

62 

 01 ركر



 25صفحة  
 

 

 

 التخصص : هندسة اإلطفاء والسالمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 911المجموع : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوجووع عذد الطالب  الجنس الوستوى

 سنت أولي 

 00 أنثي

22 

 ركر 
02 

 سنت ثانَت 
 6 أنثي

22 

 20 ركر

 سنت ثالثت 

 6 أنثي 

20 

 62 ركر 

 سنت رابعت 
 1 أنثي

11 

 11 ركر

 سنت خاهست 
 6 أنثي

12 
 12 ركر



 26صفحة  
 

 إحصائَت الووارد البشرٍت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األكادٍوَتقائوت الوبتعثَن فٌ 

 سنت التخرج االسن ث
 5347 الخرابشتعبذ هللا عباس  4

 5348 اربيحاثدياًا سليواى  5

 5348 عياصرٍ سلين 6

 5348 هحوذ جويل غالب 7

 5344 أبو هرادهيسوى أحوذ  8

 5344 الٌسورإسراء أحوذ  9

 5344 ًذى العسيلي 4

 5348 بياى صالح عبذ ربَ 8

 5348 تالذعجيزى هحوذ  3

 5348 عور عايذ قاسن 43
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 493 عدد الموظفين اإلجمالي

 91 عدد موظفي الفئة القيادية
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 27صفحة  
 

 .بناء الثقافة المؤسسية القائمة على رسالة ورؤية األكاديمية، والعمل بروح الفريق الواحد .2
 .ترسيخ الوالء واالنتماء .2
 .الشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص .3
 .األكاديميةخدمة المجتمع المحلي، وتحقيق الرضا لكافة األطراف المتعاملة مع  .4
تهيئة البيئة األكاديمية المناسبة لإلبداع والتميز، وتطوير الحرم األكاديمي بما يخدم العملية التعليمية  .5

 وصقل شخصية الطالب وتنمية قدراتو وإكسابو روح المبادرة واإلبداع.
على جميع البرامج المطروحة في  تفعيل نظام الجودة، وتطبيق معايير االعتماد العام والخاص .6

 األكاديمية.
 .بحاجات سوق العمل المحلي واإلقليمي األكاديمية برامجالربط  .7
ىذه الكفاءات في خدمة  والعمل على ضمان استمرار األكاديمية رفع قدرات الكفاءات العاملة في  .8

 األكاديمية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 2223-2222 ستراتيجيةا
 الغايات الرئيسية لألكاديمية
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 2223-2222 ستراتيجيةا
 لألكاديميةالهيكل التنظيمي 
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 2223-2222 ستراتيجيةا
 

  

 نيالجزء الثا قةبستراتيجيات الساالا
  ستراتيجيات السابقة الا

 ستراتيجية السابقةالمن الخطط ا الدروس المستفادة



 22صفحة  
 

 2223-2222 ستراتيجيةا
 ستراتيجيات السابقةالا
 

، حيث تنوع  اخلطط من ناحية اآلنولغاية  0240بشكل أساسي منذ مطلع عام اسًتاتيجيات  تنفيذ ثالثتبن  األكادميية 
، 0244-0242، والثانية  0241-0240األوىل  سًتاتيجيةالاالسنوات اليت تغطيها واألىداف وادلشاريع، حيث كان  اخلطة 

 .0202-0245والثالثة 

، والبدء بانتشار ثقافة التخطيطكادميية اإلسًتاتيجي يف األكان  نقطة االنطالق للتخطيط   0241-0240سًتاتيجية الاخلطة ا
مر الذي أدى إىل عدم إضافة إىل البدء بتوفر خربات يف رلال التخطيط وادلتابعة إال أن ىذه اخلطة عان  من زلدودية اخلربات األ

 يات لتنفيذ اخلطة، وغياب واضح دلسؤوليات التنفيذ، والربامج الزمنية للتنفيذ.وجود أولو 

ارتكزت على إدارة ادلشاريع بشكل رئيسي، حيث مت بناء العمل ضمن األطر ادلعتمدة إلدارة  0244-0242سًتاتيجية الاخلطة ا
 للها العديد من ادلشاريع اليت مت تصنيفها الحقاً إىل مهام تشغيلية روتينية. ادلشاريع وتعزيز العمل بروح الفريق إال أن ىذه اخلطة زب

األكادميية الدوائر واألقسام، حيث أصبح لدى  مع مجيع داخلية وبتنسيق عال  مت إعدادىا جبهود  0202-0245سًتاتيجية الاخلطة ا
سًتاتيجية، وامتازت باالستجابة إىل متغَتات البيةة الداخلية واخلارجية ل كادميية، إذ مت مراجعة الخربة عالية يف رلال إعداد اخلطة ا

ومت من خالذلا بناء خطة ادلخاطر وتأسيس إدارة العالقة مع الشركاء  تقارير ادلتابعة والتقييم بشكل ربعي، اخلطة بشكل سنوي وإعداد
 %(.56.3سًتاتيجية )الصلاز الكلي ل ىداف اإلحيث بلغ  نسبة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22صفحة  
 

 

 

 ستراتيجية القادمة بالتعاون مع الشركاء وضمان آلية مناسبة لحسن التنفيذ.الالخطة اصياغة و إعداد  .2
ستراتيجية والتشغيلية وربطها بمسؤوليات تنفيذ الالعمل على إعادة صياغة مؤشرات األداء الرئيسية لألىداف ا .2

 محددة.
 ستراتيجية.الالمدرجة في الخطة ادراسة الموارد المطلوبة لتنفيذ المشاريع  .3
 ستراتيجية.الوضع آلية مناسبة إلدراج المقترحات اإلبداعية في الخطط ا .4
 تفعيل خطة المخاطر ومتابعتها بشكل دوري. .5
ستراتيجي في األكاديمية من خالل تكثيف المحاضرات وورش العمل عن التخطيط الغرس ثقافة التخطيط ا .6

 ستراتيجي.الا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2223-2222 ستراتيجيةا
 ستراتيجية السابقةالالدروس المستفادة من الخطط ا
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 0204-0204سًتاتيجية ا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لثالجزء الثا والوثائق الوطنية 2225 رؤية األردن
  والوثائق الوطنية 2225رؤية األردن 

 (2222-2226التنفيذي للحكومة )التنموي في تحقيق الرؤية والبرنامج  األكاديميةدور 



 23صفحة  
 

 2223-2222 ستراتيجيةا
 والوثائق الوطنية 2225رؤية األردن 

 

 ستراتيجيةالامرجعية الخطة 

والتوجهات  سًتاتيجيةالاتسعى أكادميية األمَت احلسُت بن عبداهلل الثاين للحماية ادلدنية إىل إجياد ادلواءمة بُت خطتها 
 وأجهزةالوطنية،هبدف الوصول إىل أعلى درجات التنسيق والتكامل بُت األكادميية وكافة مؤسسات  سًتاتيجيةالا

ستوى م -ادلستوى العلميشلا يتطل  العمل على ادلستويُت ) الوطنية والقطاعية، األىدافالدولة يف ربقيق 
 (.تالعمليا

العام ل كادميية  يف مسار التخطيط االسًتاتيجي للدولة،  لتزامإلا علىادلستوى العلمي: ويتمثل من خالل التأكد 
( ل كادميية، وإىل التعهدات اليت أخذت mandateالعودة إىل التكليف القانوين )على وىذا يقتضي العمل 

ألىداف الوطنية والقطاعية من خالل إعداد تصور مستقبلي بعيد األمد للسنوات ا ا ربقيقعاتقهاحلكومة على 
برامج  إعداد(، اليت سيتم وضع سلرجاهتا موضع التنفيذ من خالل 0202العشر القادمة ،وادلتمثل بوثيقة األردن )

التعليم العايل والبحث  حيث جاء دور األكادميية ضمن قطاع (، 0202-0243) طة األمدتنفيذية تنموية متوس
القطاعية والفرعية )ادلرحلية( وادلبادرات ادلتعلقة بذلك واليت ينص   األىدافلتحقيق بعض من  واإلبداعالعلمي 

زلورىا على ادلواطن وبإشراف جلنة تنسيقية ترأسها وزارة التخطيط والتعاون الدويل ومرتبطة باللجنة التوجيهية اليت 
 يرأسها دولة رئيس الوزراء.

ل كادميية مع مشاريع  سًتاتيجيةالادرات اخلطة : ويتم دبوجبو التأكد من مواءمة مشاريع ومبامستوى العمليات
ومبادرات الشركاء اخلارجيُت يف إطار عملية اإلمناء ادلتكامل وادلتعدد القطاعات، وتساعد ادلواءمة على ىذا ادلستوى 
يف ربقيق أكرب قدر شلكن من تناسق األىداف وادلشاريع مع ادلبادرات وتزامن تنفيذىا لتخدم بعضها البعض شلا 

 هل عملية تنفيذىا.يس
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 2223-2222 ستراتيجيةا
 والوثائق الوطنية 2225رؤية األردن 

 

 (2225) األردنللمرحلة األولى والمنبثق من وثيقة التنموي التنفيذي األىداف الوطنية الواردة في البرنامج أوال : 
 ادلواطنُت. جلميع ستوى معيشة جيدم لضمان مستدام منو معدالت ربقيق .4
 وتشجيع االستثمارات احمللية. األجنبيةخلق بيةة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس األموال  .0
 احلفاظ على االستقرار ادلايل والنقدي وضبط عجز ادلوازنة وبناء نظام مايل كفوء وقليل ادلخاطر. .4
 خفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظام محاية اجتماعية فعال. .1
 التنموي بُت احملافظات يف ضوء تطبيق هنج الالمركزية.ربقيق التوازن  .2
 ربسُت مستوى اخلدمات ادلقدمة للمواطنُت والعدالة يف توزيعها. .3
 واالبتكار ذو إنتاجية مرتفعة. اإلبداعبناء جيل قادر على  .4
 .رفع كفاءة النظام القضائي وتعزيز استقالليتو ونزاىتو .5

 

 (2225) األردنللمرحلة األولى والمنبثق من وثيقة التنموي التنفيذي توجهات البرنامج ثانيا : 
 ( توجو من أمهها:46( )0202بلغ عدد توجهات الربنامج التنموي التنفيذي للمرحلة األوىل وادلنبثق من وثيقة األردن )

 ادلؤسسية والبشرية. سبكُت وتوفَت البيةة ادلناسبة وصوالً للحكم الرشيد وذلك بتوفَت التشريعات وبناء القدرات .4
احلفاظ على عناصر البيةة من مياه وىواء وتربة واالستغالل األمثل للموارد الطبيعية والتقليل من آثار التغَت ادلناخي واحلد من  .0

 التصحر.
مبنية على التمكُت وتكافؤ الفرص يف مراحل التعليم وموائمة سلرجاتو مع سوق العمل، والنهوض  بشرية مستدامة تنمية ربقيق .4

 أعلى إنتاجية إىلبقوة العمل وتنميتها وسبكينها بادلهارات وادلعرفة وتوفَت فرص العمل الالئقة خاصة للشباب وادلرأة وصوال 
 وخفض نس  البطالة على ادلستويُت الوطٍت واحمللي.

مشروعات ذات قيمة مضافة  إىليف استغالل العلم وادلعرفة وتشجيع ادلبدعُت والباحثُت وترمجة سلرجات أعماذلم التوسع  .1
 .لالقتصاد الوطٍت

 

 واإلبداعللمرحلة األولى لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي التنموي التنفيذي األىداف القطاعية الواردة في البرنامج الثا : ث
 .التطبيقي ورفع مستواه وربطة بأىداف التنمية الشاملة وادلستدامة دعم البحث العلمي .4
الوصول إىل تعليم عال يتسم جبودة عالية قادر على إعداد كوادر بشرية تليب احتياجات اجملتمع احلالية وادلستقبلية، منافس  .0

 إقليميا  ودولياً.
 

 للمرحلة األولىالتنموي التنفيذي في الهدف القطاعي الواردة في البرنامج  األكاديميةرابعا : دور ومساىمة 

 .دعم البحث العلمي التطبيقي ورفع مستواه وربطة بأىداف التنمية الشاملة وادلستدامة .4
 الوصول إىل تعليم عال يتسم جبودة عالية قادر على إعداد كوادر بشرية تليب احتياجات اجملتمع احلالية وادلستقبلية، .0

 .منافس إقليميا  ودولياً 
 

 



 25صفحة  
 

 2223-2222 ستراتيجيةا
 والوثائق الوطنية 2225رؤية األردن 

 

 واإلبداعللمرحلة األولى لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي التنموي التنفيذي خامسا : األىداف الفرعية الواردة في البرنامج 

 .وادلعايَت الفضلى تللممارساتوفَت بيةة جامعية مالئمة ومناخ دراسي وفقاً  .4
 .ضمان احلاكمية واستقالل اجلامعات .0
 .ادلواءمة بُت سلرجات التعليم العايل وسوق العمل .4
 .ضمان جودة سلرجات مؤسسات التعليم العايل .1

 

 المبادرات المرتبطة باألىداف الفرعيةا : سادس

 إدارة جامعية تطبق ادلمارسات الفضلى وفقاً للحاكمية الرشيدة. .4
 تعليمية مناسبة يف مجيع مراحل التعليم.توفَت بيةة  .0
 .يف التعليم العايلربقيق العدالة وتكافؤ الفرص  .4
 .ربسُت سلرجات التعليم العايل والتوسع يف برامج التعليم التقٍت والتطبيقي لتتوافق واحتياجات أسواق العمل .1
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األردن  المنبثقة عن وثيقة 2222-2226لألعوام التنفيذي ا : ربط األىداف الوطنية والقطاعية والمبادرات الواردة في البرنامج التنموي بعسا
 .لألكاديمية ستراتيجيةالا المحاور واألىداف عم 2225

 
 
 
 
 
 

 2223-2222 ستراتيجيةا
 (2222-2226األول للحكومة )التنفيذي في تحقيق الرؤية والبرنامج التنموي  األكاديميةدور 

 لألكاديمية ستراتيجيةالا المحاور واألىداف 2222-2226لألعوام التنفيذي  رات الواردة في البرنامج التنموياألىداف الوطنية والقطاعية والمباد

 األىداف الوطنية
 الهدف القطاعي

)قطاع التعليم العالي والبحث 
 العلمي(

األىداف الفرعية المرتبطة في 
 األىداف القطاعي

المرتبطة باألىداف المبادرات 
 األىداف اإلستراتيجية اإلستراتيجيةالمحاور  الفرعية

بناء جيل قادر على 
واالبتكار ذو  اإلبداع

 إنتاجية مرتفعة .

 

خفض مستويات الفقر 
والبطالة وبناء نظام محاية 

 .اجتماعية فعال

الوصول إىل تعليم عال يتسم جبودة 
عالية قادر على إعداد كوادر بشرية 

احتياجات اجملتمع احلالية تليب 
 وادلستقبلية، منافس إقليميا  ودوليًا.

 

دعم البحث العلمي التطبيقي ورفع 
التنمية  بأىدافمستواه وربطة 

 الشاملة وادلستدامة.

ضمان احلاكمية واستقالل 
 اجلامعات.

توفَت بيةة جامعية مالئمة ومناخ 
ارسات وادلعايَت مدراسي وفقاً للم

 الفضلى.

 

 .العدالة وتكافؤ الفرصربقيق 

 

ادلواءمة بُت سلرجات التعليم 
 العايل وسوق العمل.

 

ضمان جودة سلرجات مؤسسات 
 التعليم العايل.

إدارة جامعية تطبق 
ادلمارسات الفضلى وفقاً 
 للحاكمية الرشيدة.

احلاكمية واإلدارة 
 ادلؤسسية

رفع كفاءة األداء ادلؤسسي 
  وصوالً للتميز

 استدامة تنمية ادلوارد البشرية البشريةادلوارد 

 اإلداري
استدامة وتطوير البنية 

 ل كادمييةالتحتية 

 التسويق
االستدامة والتسويق 
 ل كادميية زللياً وعربياً 

توفَت بيةة تعليمية مناسبة يف 
 مجيع مراحل التعليم.

 األكادميي

توفَت بيةة أكادميية قادرة 
 على رفد سوق العمل
خبرجيُت مؤىلُت علمياً 
وعملياً يف رلال علوم 

 احلماية ادلدنية

 ربقيق العدالة وتكافؤ الفرص

 .يف التعليم العايل 

احلاكمية واإلدارة 
 ادلؤسسية

رفع كفاءة األداء ادلؤسسي 
 وصوالً للتميز

ربسُت سلرجات التعليم 
العايل والتوسع يف برامج 
التعليم التقٍت والتطبيقي 
لتتوافق واحتياجات أسواق 

 العمل.

 خدمة اجملتمع
التفاعل مع اجملتمع لتحقيق 

 تنمية رلمتعية فاعلة

 التعليم والبحث العلمي
واالبتكار  اإلبداعتعزيز 

 والريادة
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 2223-2222 ستراتيجيةا
 الرابعالجزء  منهجية العمل

  منهجية العمل
 التحليل الرباعي

 العالقةأصحاب تحليل 
 

  



 28صفحة  
 

 منهجية العمل
 

البيةة فعالة تتواك  مع ادلتغَتات اليت ربدث يف   إسًتاتيجية إجياديقوم على  ،0204-0204ل عوام   األكادميية إسًتاتيجيةن بناء إ
 إتباعمت  منهجية العمل ها على األكادميية ومتلقي اخلدمة.ففيأمهية وأثر كل من ضمن خطة أولويات يراعى فيها الداخلية واخلارجية،

كمدخل هم  العالقة، وذلك هبدف استخدام التغذية الراجعة من أصحاباخلطة مع كافة  إعدادتشاركي يف كافة مراحل النهج ال
لالستفادة منها، والتعلم من الدروس ادلستفادة  ل كادميية كافة االسًتاتيجيات السابقةمت دراسة   ألكادميية.ا إلسًتاتيجيةتطويري 

للبيةتُت الداخلية واخلارجية هبدف بيان ادلؤثرات الداخلية واخلارجية على  التحليل إجراءمت احلالية، حيث  اإلسًتاتيجيةطوير على للت
 .اإلسًتاتيجية، وصوالً لبناء األىداف أعمال األكادميية. وربديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات

 يبُت الشكل التايل ملخصاً دلنهجية العمل ادلتبعة:
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 تحليل البيئة الداخليةأوال : 
متطلبات التخطيط  إنل كادميية، حيث  سًتاتيجيةالاادلرتكزات اليت تقوم عليها عملية بناء اخلطة  أىميعترب ربليل البيةة الداخلية من 

ة االسًتاتيجي تقتضي مراجعة وربليل البيةة الداخلية ل كادميية من كافة جوانبها. ومت استخدام منوذج )ماكينزي( لتحليل البيةة الداخلي
ادلشًتكة، القيم ، يةة اإلداريةاألسلوب، اذل، األنظمة ،، اذليكلسًتاتيجيةالا( أيضًا وىو على النحو التايل: )4Sويطلق عليو منوذج )
ن ربليل البيةة الداخلية يساىم يف تقييم القدرات واإلمكانيات ادلادية والبشرية ادلتاحة للمنظمة، و التعرف على أادلهارات (، علمًا ب

بادلؤسسات التعليمية ادلماثلة ، وربديد نقاط القوة وتعزيزىا لالستفادة منها والبحث عن  ةالوضع التنافسي النسيب ل كادميية مقارن
ا يؤدى لزيادة قدراهتا الستغالل الفرص ومواجهة ادلخاطر، و استكشاف نقاط الضعف أو رلاالت القصور طرق تدعيمها مستقبال شل

ر جائزة ادللك عبد اهلل ربليل تقري )يضا ربليل البيةة الداخليةأن وتضم، وذلك حىت ميكن التغل  عليها أو احلد من أثارىا السلبية
 .(تميز األداء احلكومي والشفافيةالثاين ل

 

 تحليل البيئة الخارجيةثانيا : 
متطلبات التخطيط  إنل كادميية، حيث  سًتاتيجيةالاادلرتكزات اليت تقوم عليها عملية بناء اخلطة  أىميعترب ربليل البيةة اخلارجية من 

االسًتاتيجي تقتضي مراجعة وربليل البيةة اخلارجية ل كادميية، إذ تتناس  اخلطة مع ربديات وفرص ادلراحل القادمة، فقد تضمن ىذا 
من البيةة السياسية، و االقتصادية، و االجتماعية ، والتكنولوجية ، الذي حيوي ربليل كل  (PESTEL)التحليل كل من ربليل 

 .0202كية والوطنية ورؤية األردن يضا ربليل ادلبادرات ادللأوتضمن ، كادمييةية ، والقانونية احمليطة باألوالبية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منهجية العمل
 (SWOTالتحليل الرباعي )
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 منهجية العمل
 (SWOTنموذج التحليل الرباعي )

 

  

Weaknesses نقاط الضعف 
 
 .ًالموقع الجغراف 

  ًعدم اكتمال كادر أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة ف

 .توفر الرتب األكادٌمٌةاألكادٌمٌة وعدم 

  ضعف المهارات والخبرات فً بعض المجاالت
 واإلداري.  المتخصصة لدى الكادر األكادٌمً

 ٌةقلة التخصصات المطروحة فً األكادٌم. 

  ارتفاع رسوم الساعات الدراسٌة للتخصصات مقارنة
 بالجامعات الرسمٌة.

  ًضعف برامج التسوٌق والتروٌج للبرامج الت
 األكادٌمٌة.تطرحها 

  منظومة التعلٌم االلكترونً بحاجة إلى تطوٌر لتتوائم
 هتطلباث الوساقاث الوختلفت. مع
 

Strengths نقاط القوة 
 
   الشراكة مع  جامعة البلقاء التطبٌقٌة والجامعة األردنٌة

 ومدٌرٌة األمن العام.

  الدفاع المدنً لألكادٌمٌة. \دعم مدٌرٌة األمن العام 

  على  المطروحة فً األكادٌمٌةندرة التخصصات
 المستوٌٌن المحلً والعربً.

 .بنٌة تحتٌة مناسبة 

 .وجود مختبرات حدٌثة ومتمٌزة 

  تعتبر األكادٌمٌة المؤسسة التعلٌمٌة الوحٌدة المتخصصة
فً علوم الحماٌة المدنٌة على المستوى الشرق األوسط 

 وشمال إفرٌقٌا.

   دارٌة حدٌثة ومتطورة )نظام الجودة إوجود أنظمة
4099:1009 ISO). 

  األكادٌمٌة فً جائزة الملك عبدهللا الثانً للتمٌز حصول
 األداء الحكومً والشفافٌة.

 

 
Threatsالتهدٌدات 

 

 المحلً المستوى على جدد ظهور منافسٌن 

 .والعربً

  سوء األوضاع االقتصادٌة مما حدا بالعدٌد من
البحث عن جامعات تقدم تسهٌالت  إلىالطالب 

 ومرونة بالتسدٌد. 

  االقتصادٌةتقلب األوضاع . 
  مثل وباء كورونا.  مفاجئهظهور أحداث 
  .تطور تكنولوجٌا سرٌع 
 .عدم ثبات الكادر اإلداري لألكادٌمٌة 

 .تقلبات سوق العمل 

 
 
 
 
 
 

 
Opportunitiesالفرص 

 

  ٌجعله بٌئة االستقرار األمنً والسٌاسً فً األردن مما
 آمنة للطلبة الوافدٌن.

 .الدعم المباشر من الشركاء الرئٌسٌن 
  ًازدٌاد الوعً المجتمعً واإلقبال على التعلٌم الجامع

 وخصوصا التخصصات التطبٌقٌة.
  توفر جهات مانحه لبرامج الحماٌة المدنٌة فً الشرق

 األوسط من الممكن االستفادة منها.
  بالتعاون مع وزارة العمل,    إمكانٌة توفٌر تعلٌمات ناظمة

و وزارة الصحة ودٌوان الخدمة المدنٌة لتوفٌر فرص عمل 
 للطلبة.

  إمكانٌة إجراء توأمة مع مؤسسات نضٌره على مستوى
 العالم.

  برامج للدراسات العلٌا فً بعض  افتتاحإمكانٌة
 التخصصات التً تستوفً الشروط المطلوبة.
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 منهجية العمل
 العالقةأصحاب تحليل 

 

، فقام  ألكادميية ا سًتاتيجيةالاطة اخلبناء عالقات تشاركية قوية مع ادلعنيُت يف تنفيذ  إىليهدف  أصحاب العالقةن ربليل إ
ربديد العالقات مع  إىلوقد خلص  األكادميية  ،سًتاتيجي، وربديد أدوار الشركاءاالكات على ادلستوى ا األكادميية بتحليل كافة الشر 

 :سجل أصحاب العالقةوفق  والتأثَت ىتماموفقاً حملددات اال العالقةأصحاب 

 التأثير درجة درجة االىتمام معلومات االتصال التصنيف النوع الجهة

 916 خارجي مؤسسة حكومية / شريكمديرية األمن العام
psd@psd.gov.jo 

 مرتفع مرتفع

جامعة البلقاء التطبيقية/ 
 شريك

 224164444 خارجي مؤسسة حكومية
Info@bau.edu.jo 

 مرتفع مرتفع

 232422222 خارجي مؤسسة حكومية اجلامعة األردنية/ شريك
Admin@ju.edu.jo 

 مرتفع مرتفع

 مرتفع مرتفع - داخلي أشخاص ادلوظفُت
 مرتفع مرتفع - خارجي أشخاص الطال / متلقي اخلدمة

 مرتفع مرتفع - خارجي اجملتمع احملليجهات  اجملتمع
 منخفض مرتفع - خارجي مؤسسة حكومية القطاع احلكومي
القطاع الصناعي  القطاع اخلاص

 والقطاع الصحي
 منخفض مرتفع - خارجي

 
 

  

mailto:Info@bau.edu.jo
mailto:Info@bau.edu.jo
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 منهجية العمل
 أصحاب العالقةتحليل 

 
الهدف من  اسم الشريك/ الجهة الرقم

الشراكة/طبيعة 
 العالقة

 وصف الشريك درجة الشراكة
شريك 
 رئيسي

شريك 
 مساند

 القطاع الشراكة إطار
 خاص حكومي دولي إقليمي محلي

 عالقة تكاملية / شريكمديرية األمن العام 4
 ىيكلية

*  *   *  

جامعة البلقاء التطبيقية/  0
 شريك

 عالقة تكاملية
 ىيكلية

*  *   *  

 عالقة تكاملية اجلامعة األردنية/ شريك 4
 ىيكلية

*  *   *  

  *   *  * عالقة ىيكلية ادلوظفُت 1
    * * *  عالقة ىيكلية الطال / متلقي اخلدمة 2
 * *   * *  عالقة تعاونية اجملتمع احمللي 3
  *   * *  عالقة تعاونية القطاع احلكومي 4
 *    * *  عالقة تعاونية القطاع اخلاص 5

 

 صلاز اخلدمة ادلقدمة إال بوجود ىذا الشريك.إعالقة تكاملية: أي وجود عالقة تكامل يف ربقيق األىداف والربامج واألنشطة وادلشاريع . دبعٌت ال يتم 

 عالقة ىيكلية: ىي وجود مرجعية ملزمة مع الشريك على سبيل ادلثال : قانون ، نظام، اتفاقية، مذكرة تفاىم.......

 : أي وجود عالقة تعاون يف ربقيق األىداف والربامج واألنشطة وادلشاريع وال يوجد مرجعية ملزمة ذلذا التعاون.عالقة تعاونية

 لكًتوين..........(.إوسائل التنسيق ) ندوات / اجتماعات /زيارات / تراسل 

ىيةـة اعتمـاد مؤسسـات التعلـيم  ،نقابـة ادلهندسـُت ،وزارة العمـل ،حةالقطاع احلكومي: )ديوان اخلدمة ادلدنية، وزارة التعلـيم العـايل والبحـث العلمـي وزارة الصـ
 العايل...اخل(.

 ..اخل(.اخلاصة ، ادلستشفياتأنواعهاالقطاع اخلاص: )ادلنشآت الصناعية بكافة 

 .الشركاء احملتملُت: )اخلدمات الطبية ادللكية(
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 2223-2222 ستراتيجيةا
 
 خامسالجزء ال 2223-2222 ستراتيجيةا

  ستراتيجيةالانموذج 
 الرؤية والرسالة والقيم  

 اإلستراتيجيةالخارطة 
 ستراتيجيةالاالمحاور 

 ستراتيجيةالااألىداف 
 عوامل النجاح

 تقييم األداء االستراتيجي 
 ستراتيجيةالا للمشاريع الواردة في الخطةالخطة التنفيذية (: 2ملحق رقم )

 المخاطرخطة إدارة : (2) ملحق رقم
 األبحاث العلمية المنشورة :(3) ملحق رقم
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 2223-2222 ستراتيجيةا  
 ستراتيجيةالانموذج 
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 2223-2222 ستراتيجيةا
 والرسالة والقيم ةالرؤي
 

 األكاديمية رؤية
 

 منارة علمية متميزة لتأىيل المختصين والباحثين في الحماية المدنية.
 

 األكاديمية رسالة
 

 تقديم تعليم أكاديمي متميز في مجال الحماية المدنية وفق أحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية.
 

 المعمول بها في األكاديمية القيم
 

 التميز المبادرة النزاىة العمل بروح الفريق )التعاون( االنتماء
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 2223-2222 ستراتيجيةا
 ستراتيجيةالاالخارطة 
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 2223-2222 ستراتيجيةا
 ستراتيجيةالامحاور الخطة 

 

 األكاديمي المحور األول
 الحاكمية واإلدارة المؤسسية المحور الثاني
 التسويق المحور الثالث
 الموارد البشرية المحور الرابع

 خدمة المجتمع المحور الخامس
 والبحث العلميالتعليم  سادسالمحور ال
 اإلداري  السابعالمحور 
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 2223-2222 ستراتيجيةا
 ستراتيجيةالا األىداف

 

 المحور األول
 األكاديمي

 توفير بيئة أكاديمية قادرة على رفد سوق العمل بخريجين مؤىلين علميا  وعمليا  الهدف األول         
 في مجال الحماية المدنية

 األداءمؤشر  المشروع
 وجود االعتماد العام واخلاص - للربامج األكادميية واخلاص احملافظة على معايَت االعتماد العام -
 عدد التخصصات األكادميية - فتح زبصصات جديدة دلواكبة متطلبات سوق العمل -
 عدد اخلطط الدراسية احملدثة - مراجعة وتطوير اخلطط الدراسية -
 اجلامعيةبنتائج امتحان الكفاءة نسبة التحسن  - ربسُت مستوى نتائج امتحان الكفاءة اجلامعية -
ـــــــةاليـــــــام عـــــــدد األ - فضل اخلدمات لتخريج طالب مؤىلُت دلواكبة سوق العملأتقدمي  - عـــــــدد احملاضـــــــرات ادلعقـــــــودة ســـــــنويا،  وظيفي

 .والدورات ادلنعقدة
مشـــاريع زبـــرج الطلبــــة ادلدعومـــة وعـــدد الطلبـــة ادلتفــــوقُت عـــدد  -

 ادلكرمُت.
 الالمنهجية.خطة النشاطات صلاز إنسبة  -
 احلوار مع الطلبة.عدد اللقاءات وجلسات  -
  عدد ادلنح والقروض. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39صفحة  
 

 2223-2222 ستراتيجيةا
 ستراتيجيةالا األىداف

 

 المحور الثاني
 الحاكمية واإلدارة المؤسسية

 رفع كفاءة األداء المؤسسي وصوال  للتميز                 الهدف الثاني
 األداءمؤشر  المشروع

 .لتعليماتوااألنظمة و  كتي  خاص بالقوانُتإصدار   - تعزيز شلارسات احلوكمة -
 نسبة تفعيل رلالس احلاكمية. -

 6224:0242األكادميية شهادة اآليزو  منح - األداء ادلؤسسي وتطوير اجلودة ثقافة نشر -
 عدد ورش العمل واحملاضرات ادلعقودة -
 نسبة فعالية نظام ادلراقبة والتفتيش الداخلي -
التقدم لشهادة ضمان اجلودة  ودراسة التقييم الذايت ل كادميية ذبهيز  -

 على مستوى ادلؤسسة.
إدارة اجلودة يف األكادميية وفق مواصفة تنفيذ التدقيق الداخلي لنظام  -

 .6224:0242اآليزو 
 عدد تقارير ادلقارنات ادلعيارية مع ادلؤسسات التعليمية ادلرموقة -

عبـــداهلل الثـــاين لتميـــز األداء احلكـــومي ادلشـــاركة يف جـــائزة ادللـــك  -
 والشفافية

تنفيذ اخلطة التحسينية ل كادميية وادلنبثقة عن التقرير التقييمي نسبة  -
 للجائزة.

حول النموذج األورويب للتميز ادلعقودة عمل الالدورات وورش  عدد -
 .ومعايَت اجلائزة

 ادلعرفة.نسبة تنفيذ خطة إدارة  - تطبيق نظام فعال إلدارة ادلعرفة يف األكادميية -
  نسبة سبكُت ادلرأة. - االجتماعيدمج النوع معايَت تطبيق  -
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 2223-2222 ستراتيجيةا
 ستراتيجيةالا األىداف

 

 المحور الثالث
 التسويق

 االستدامة والتسويق لألكاديمية محليا  وعربيا                الهدف الثالث
 األداءمؤشر  المشروع

 استكمال ادلعلومات على موقع األكادميية اإللكًتوين - اإللكًتوين ل كادمييةربديث وتطوير ادلوقع  -
 مستوى رضا متلقي اخلدمة عن ادلوقع اإللكًتوين ل كادميية -

إطالق محالت إعالمية لتسويق األكادمييـة زلليـاً وعربيـاً )زيـارات،  -
زلاضـــــرات، مـــــؤسبرات، يـــــوم علمـــــي، يـــــوم مفتـــــوح، يـــــوم جـــــامعي، 

 ... إخل(لقاءات اجلامعات 

 عدد احلمالت اإلعالمية ادلنفذة -
 عدد الطلبة األردنيُت ادللتحقُت باألكادميية بشكل فصلي -
 عدد الطلبة غَت األردنيُت ادللتحقُت باألكادميية بشكل فصلي -
 عدد ادلشاركات يف ادلؤسبرات والندوات احمللية واإلقليمية -

األمــــــن مديريــــــة تكثيــــــف اإلعــــــالم ادلرئــــــي وادلســــــموع مــــــن خــــــالل  -
 لدفاع ادلدينالعام/ا

 عدد الربامج التلفزيونية واإلذاعية عن األكادميية -
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 2223-2222 ستراتيجيةا
 ستراتيجيةالا األىداف

 

 المحور الرابع
 الموارد البشرية

 استدامة تنمية الموارد البشرية                        الهدف الرابع
 األداءمؤشر  المشروع

 عدد ادلبتعثُت للدكتوراه وادلاجستَت - حاجات األكادمييةت ادلعرفية حس  بتعاث يف التخصصات واجملاالاالدعم  -
نسبة اإلصلاز من اخلطة التدريبية للهيةتُت اإلدارية  - كادميية وتأىيلهماتطوير الكادرين األكادميي واإلداري يف األ -

 والتدريسية
من ذوي السمعة والكفاءة استقطاب ادلزيد من أعضاء اذليةة التدريسية  -

 .العالية
 عدد األعضاء ادلستقطبُت -
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 2223-2222 ستراتيجيةا
 ستراتيجيةالا األىداف

 

 المحور الخامس
 خدمة المجتمع

 فاعلة مجتمعيةالتفاعل مع المجتمع لتحقيق تنمية               الهدف الخامس
 األداءمؤشر  المشروع

 نسبة تنفيذ خطة ادلسؤولية اجملتمعية - ادلسؤولية اجملتمعيةإعداد وتنفيذ خطة  -
 مستوى رضا اجملتمع احمللي عن األكادميية -

عــدد احملاضــرات التثقيفيــة والتوعويــة يف علــوم احلمايــة  - تعزيز مفاىيم علوم احلماية ادلدنية يف اجملتمع  -
 ادلدنية

  عدد الورش التوعوية ادلعقودة - احمللياجملتمع خدمة يف  اإلداريةو  يةيسر يةة التداذل دور تفعيل -
 

  



 43صفحة  
 

 2223-2222 ستراتيجيةا
 ستراتيجيةالا األىداف

 

 السادسالمحور 
 التعليم والبحث العلمي

 واالبتكار والريادة اإلبداع ثقافة تعزيز                    سادسالهدف ال
 األداءمؤشر  المشروع

عـــــدد األوراق العلميـــــة الـــــيت عرضـــــها أعضـــــاء ىيةـــــة  - فعاليتو وإنتاجيتواالرتقاء دبستوى البحث العلمي وزيادة  -
 التدريس يف ادلؤسبرات

عـــــــدد األحبـــــــاث ادلنشـــــــورة يف اجملـــــــالت والـــــــدوريات  -
 العلمية العادلية

 عدد ادلؤسبرات اليت حضرىا أعضاء ىيةة التدريس -
 والدورات التدريبيةعدد احملاضرات  - واالبتكار اإلبداعنشر ثقافة  -

 ادلتبناةعدد األفكار اإلبداعية  -
 ادلتبناةعدد األفكار  - تبٍت األفكار الريادية -
  نسبة تنفيذ اخلطة - تبٍت وتطوير التعليم ادلدمج  -

 

  



 44صفحة  
 

 2223-2222 ستراتيجيةا
 ستراتيجيةالا األىداف

 

 السابع المحور
 اإلداري

 لألكاديميةتطوير البنية التحتية استدامة و                 السابعالهدف 
 األداءمؤشر  المشروع

 مشروع الطاقة الشمسية يف األكادميية   نسبة - احملافظة على البيةة واستدامة مواردىا -
نســــبة جاىزيــــة ادلبــــاين والقاعــــات التدريســــية وادلرافـــــق  -

 العامة.
 خطة احملافظة على البيةة.نسبة تنفيذ  -
 نسبة الزيادة يف ادلساحات اخلضراء. -
التعامــــــــل مــــــــع ادلخلفــــــــات  نســــــــبة تنفيــــــــذ إجــــــــراءات -

 الكيميائية لدى ادلختربات.
 نسبة فرز الورق يف األكادميية. -

 ادلؤسبتة. عمليات القبول والتسجيلعدد /نسبة  - تطبيق نظم اإلدارة االلكًتونية يف األكادميية -
 عدد /نسبة اخلدمات االلكًتونية ادلؤسبتة. -
منظومة التعليم على عدد اخلصائص احملدثة  -

 .لكًتوينإلا
يف ادلكتبة ادلربوطة  لكًتونيةإلقواعد البيانات اعدد  -

 بقواعد بيانات زللية وعادلية.
مستوى رضا متلقي اخلدمة عن اخلدمات  -

 .اإللكًتونية
 .ادلختربات ذبهيزنسبة اصلاز خطة  - اصة باألكادمييةاخلختربات ذبهيز ادل  -
 .السالمة والصحة ادلهنيةمراجعة سياسة و دليل  - تعاملُتوسليمة للم ةتوفَت بيةة عمل آمن -

 وتعميمها على مجيع أصحاب العالقة.
  اجملهزة عدد القاعات - ذبهيز القاعات الدراسية دلوائمة متطلبات التعليم ادلدمج -

 

 

 

 

 

  



 45صفحة  
 

 2223-2222 ستراتيجيةا
 عوامل النجاح

من خالل تظافر جهود الدوائر واألقسام الداخلية وادلوظفُت من جهة،  سًتاتيجيةالاتسعى األكادميية إىل ربقيق رؤيتها وتنفيذ اخلطة 
من برامج ومشاريع تنعكس بشكل إجيايب على  اإلسًتاتيجيةومع الشركاء اخلارجيُت من جهة أخرى يف سبيل تنفيذ ما جاء يف اخلطة 

اليت مت  األداءالسًتاتيجي والتنفيذي حس  مؤشرات رفع مستوى األداء وتطوير البيةة ادلؤسسية ل كادميية، ومن خالل متابعة األداء ا
 تطويرىا ذلذه الغاية، حيث سوف يتم الًتكيز على عدد من عوامل النجاح ادلتمثلة يف:

 الواردة يف اخلطة. ادلشاريعالًتكيز على سلرجات ونتائج  .أ 
 التعاون والتنسيق ادلستمر وتكاثف اجلهود بُت الدوائر واألقسام. .ب 
 داء االسًتاتيجي.متابعة وتصحيح األ .ج 
 توظيف تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت واالستغالل األمثل ذلا. .د 
 .ألكادمييةالتعاون والتنسيق مع شركاء ا .ه 
 ة.رضا متلقي اخلدم الًتكيز على مستوى .و 
 رفع كفاءة ومهنية موظفي األكادميية واالستثمار األمثل يف القوى البشرية. .ز 
 دمات والعمليات.ادلستمر لكافة اخلوالتطوير  التحسُت  .ح 

  



 46صفحة  
 

 2223-2222 ستراتيجيةا
 تقييم األداء االستراتيجي

 آلية قياس األداء االستراتيجي

بتحديد أولوية تنفيذ األىداف بناء على زلاضر اجتماع ألعضاء اللجنة واليت اعتمدت الدليل  سًتاتيجيةالاقام  جلنة إعداد اخلطة 
 سًتاتيجيةالااألوزان اخلاصة باألىداف مت ربديد حيث ، للتخطيط االسًتاتيجي الصادر عن وزارة تطوير القطاع العام اإلرشادي

 ولوياهتا كما يلي:أ حس  مصفوفة ربديد

 اذلدف االسًتاتيجي

 ادلعيار

 اجملموع
االرتباط 
بالرؤية 
 والرسالة

سهولة 
تحقيق 
 الهدف

تأثيره على 
متلقي 
 الخدمة

توفر  الضرورة
 الموارد

توفَت بيةة أكادميية قادرة على رفد سوق العمل  .4
يف رلال احلماية  خبرجيُت مؤىلُت علمياً وعملياً 

 ادلدنية
4 4 4 4 4 42 

 41 0 4 4 4 4 رفع كفاءة األداء ادلؤسسي وصوالً للتميز .0

 44 4 0 0 4 4 االستدامة والتسويق ل كادميية زللياً وعربياً  .4

 42 4 4 4 4 4 ادلوارد البشريةاستدامة تنمية  .1

 42 4 4 4 4 4 عية فاعلةمتالتفاعل مع اجملتمع لتحقيق تنمية رل .2

 44 0 4 4 0 4 واالبتكار والريادة اإلبداعثقافة تعزيز  .3

 42 4 4 4 4 4 استدامة وتطوير البنية التحتية ل كادميية .4

 222 المجموع 

  

 

 وربدد القيم كما يلي:

 القيمة المقياس
 4 عالي

 0 متوسط
 4 منخفض
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 2223-2222 ستراتيجيةا
 

 تقييم األداء االستراتيجي
 بالتايل فإن الوزن النسيب لكل ىدف يتم ربديده كما يلي:

 النسبي الوزن االستراتيجي الهدف
توفَت بيةة أكادميية قادرة على رفد سوق العمل خبرجيُت مؤىلُت علمياً 

 يف رلال احلماية ادلدنية وعملياً 
%42 

 41% رفع كفاءة األداء ادلؤسسي وصوالً للتميز
 44% االستدامة والتسويق ل كادميية زللياً وعربياً 

 42% استدامة تنمية ادلوارد البشرية
 42% التفاعل مع اجملتمع لتحقيق تنمية رلمتعية فاعلة

%44 تعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار والريادة  
 42% التحتية ل كادمييةاستدامة وتطوير البنية 

 %422 مجموع األوزان
 

 

 وبناء على ىذه األوزان سوف يتم ربديد مستهدفات لتحقيق الرؤية سنوياً وفقاً لتنفيذ ادلشاريع بشكل سنوي

 

 

 

  

 

  



 48صفحة  
 

 2223-2222 ستراتيجيةا
 ستراتيجيةالالجنة مراجعة وإعداد الخطة 

 

 

 رئيس المجنة    األكاديمية عميد األستاذ الدكتور موفق دندن الخالدي 1
 "عضوا نائب العميد لمشؤون اإلدارية والعسكرية العقيد الدكتور عبد الرزاق عبد الحافظ الدالبيح  2
 "عضوا قسم االسعاف الطبي المتخصص الدكتورة رقية سميم معابرة  3
 "عضوا قائم بأعمال رئيس قسم إدارة الكارثة  الرائد الدكتور بكر جميل الشنيكات 4
 "عضوا قائم بأعمال رئيس قسم الطاقة المتجددة  الرائد الدكتور عوني حسن الخزاعمة  5
 "عضوا قائم بأعمال رئيس قسم هندسة اإلطفاء والسالمة  الرائد الدكتورة ديانا سميمان الربيحات  6
 "عضوا رئيس قسم التخطيط والتطوير وضبط الجودة الرائد المهندس منار موسى العجموني  7
 "عضوا رئيس قسم األنظمة والدعم الفني الرائد المهندس نور عبد الكريم الحماد  8
 "عضوا دارة الكارثة إقسم  الرائد الدكتور ميسون أحمد أبو مراد 9
 "عضوا رئيس قسم الشؤون المالية الرائد محمد مخمد الفواعير   10
 "عضوا دارة الكارثة إقسم  النقيب الدكتور عبداهلل عباس الخرابشة  11
 "عضوا والجودة وضبط التخطيط والتطويرقسم   النقيب رائد حسام الزعبي  12
 "عضوا ضابط تطوير األداء المؤسسي  النقيب سامر يوسف الجمحاوي  13
 "عضوا مدير دائرة الموارد البشرية  النقيب محمد احمد الداوودي   14
 "عضوا مدير دائرة القبول والتسجيل  النقيب محمد نايف عبد اهلل 15
 "عضوا سعاف الطبي المتخصصإلقسم ا الوكيل إسراء احمد النسور 16

 


