
 

 

 

 

 التدريبي امجنربال

  التعليمية واملؤسسات للجامعات االسرتاتيجي التخطيط

 2019 كانون االول/ديسمرب  12-8خالل الفرتة 

 اململكة األردنية الهاشمية –عّمان 
 

 مقدمة: 

ً العالم يشهد
 
 ياتالتحد ملواجهة الجهود من املزيد تكريس تقتض ي عديدة وتطورات تغيرات مؤخرا

 يمهاوق وأهدافها ورسالتها تالجامعا رؤية تحقيق ولضمان. املرحلة متطلبات مع للتجاوب الراهنة

 وًرد على ليؤكد البرنامج هذا يأتي املرجوة، النهضة في

 للتحرك ضرورًى كأسلوب االستراتيجى التخطيط

 يلوتحل الضعف، نقاط ملواجهة الجهود وتركيًز وتعبئة

 والخارجية، الداخلية البيئتين في الراهن الواقع

 ما،فيه والتحديات والفرص القوة نقاط من واالستفادة

 حاوًرامل تحديد عنها ينبثق التي التنفيذية البرامج ثم

 مرةاملست املراجعة األخيرة املرحلة وفي االستراتيجية،

 بمستوًى تعلم مؤشرات خالل من االستراتيجى لإلطاًر

 لواقع اطبق االستراتيجية األطًر على إدخالها الالزم التعديالت الجراء االهداف تحقيق تجاه التقدم

 . العملى التطبيق

 هدف الربنامج:

 الستراتيجيا والتخطيط للتفكيًر مةالالًز واملهارات باملعارف املشاركين تزويد الى البرنامج هذا يهدف

 يف االستراتيجي التخطيط مجال في متقدمة إدارية كحزمة وتطبيقاته املستقبل واستشراف

 ممارسات تبني إلى إضافة. الفكرًي املالي رأس لصناعة العاملي التعليم ومؤسسات الجامعات

 & KPIs املخرجات ومؤشرات االداء مؤشرات بناء من املشاركين وتمكين االستراتيجي التخطيط

KPOs، عملهم أثناء تواجههم أن يمكن التي املخاطًر مع التعامل مهارات املشاركين وإكساب 

  موضوعات برنامج التدريب:

ًخطوات التخطيط االستراتيجي ◘ًً التخطيط حوًل عامة مقدمة ◘

ًسباب فشل التخطيط االستراتيجيأ ◘ًًالتخطيط االستراتيجي فهوم م ◘

ًالخرائط االستراتيجية ◘ًًداءمؤشرات اأًل ◘

 ً دارة املخاطرإ ◘

 الربنامج:ملستهدفون من ا 

  الجامعيةالقيادات.ً

  في الجامعات واملؤسسات التعليمية العربيةأعضاء الهيئات التدريسية.ً

  ًواملؤسسات التعليمية.أعضاء الهيئات اإلدارية في الجامعات

 لتولي مناصب قيادية في الجامعات واملؤسسات التعليمية املرشحوًن. 

  واملؤسسات التعليمية.في الجامعات التخطيط وحدات مسؤولو 

  ًواملؤسسات التعليمية.في الجامعات مديرو اإلدارات

 النتائج املتوقعة:

 نهاية البرنامج:في  يكتسب املشاركوًن

  ًفي املؤسسات.معالم التخطيط االستراتيجي معرفة

  ًالفعال وبناء الخطط االستراتيجية الحديثةاالستراتيجي القدرة على التخطيط

 امتالك القدرة والشجاعة على اتخاذ القرار املناسب 

  ًمؤشرات االداءمعرفة تطبيقات استخدام

  واالتصال والتحفيزاكتساب مهارات التفاوض. 

 .القدرة على حل املشكالت 

ًامليزات التي يحصل عليها املشاركون:

 .الحقيبة التدريبية واملادة العلمية للبرنامج 

 شهادة معتمدة من اتحاد الجامعات العربية.ً

 املناطق السياحية في األردن ىحدرحلة ترفيهية إلى إ.ً

 استقبال وتوديع املشاركين في املطار.ً



 

 

 رسوم املشاركة:

ً.للمشاركين من الجامعات األعضاء $ 1000

ً.األعضاءغير للمشاركين من الجامعات  $ 1300

ً الخامس* في حال مشاركة أربعة من الجامعة نفسها يعد املقعد  
 
ً مجانا

ً

ًحساب اتحاد الجامعات العربية:للتحويل على 
Association of Arab Universities 

Account No. 4495-4/510 

Arab Bank PLC 

Branch: Shmeisani 

P.O.BOX  (950546)  

Swift code: ARABJOAX118 

IBAN: JO69ARAB1180000000118004495510 

Amman – Jordan 

ًمالحظات: 

2019ً/ 12/  1( آخر موعد للتسجيل 1)

ًاالتحاد وجبة الغداء طيلة ايام البرنامج. يقدم( 2)

ً( يتحمل االتحاد نقل املشاركين من وإلى مكان البرنامج.3)

ً( معه.Laptopكل مشارك إحضار حاسوبه الشخص ي )الالب توب  ( يرجى من4)

ً .خطاب رسميالدفع بالتعهد ب( يعتمد التسجيل بعد دفع الرسوم أو 5)

ً

ًيمكنكم التواصل مع:، ملزيد من املعلومات

   ntubaishat@aaru.edu.jo        + 962  798721392      د. نواف طبيشات

ً najmaleessawi@aaru.edu.jo +  962  795563164          نجم العيساوًي
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 الهاشمية األردنية اململكة - عمان طارًق 121. ب.ص

   00962-6-5062051 فاكس ،00962-6-5062048 هاتف

ً
 
 جامعات اتحاد: برقيا

P.O.Box 121 Tariq 11947 Amman – Jordan,  

Tel. 00962-6-5062048, Fax: 00962-6-5062051, 

 E-mail: secgen@aaru.edu.jo 
www.aaru.edu.jo 
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