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 لملخص التنفيذيا
 اتذ ةمتطععور كنولوجيععا المعلومععات فععي جامعععة جععري لتكععون كليععةتسعععى كليععة علععوم الحاسععو  و ت

دنعي وخريجين أكفياء من أجل الوصعول إلعى نمعام تربعوي أرمتميزة وأعضاء هيئة تدريس منتجين برامج 

 .متفوق

 علومععاتكليععة علععوم الحاسععو  و تكنولوجيععا المتشععمل ترععور ل اإلسععتراتيجية أعععدت هععذخ الخطععةلععذل ،          

لكليععة اات فععي المجعاالت المختلفعة الهتمامع، ٢٠٢٢-٢٠١٩يتم انجعازخ فعي السعنوات لمعا سعع اادرهعكو و ابإدارتهع

قععد تضععمند مقدمععة شععملد  و (و نمععم المعلومععات الحاسععوبية )علععم الحاسععو  و شععبكات الحاسععو  بأقسععامها

 الجوانب اآلتية:

 كلية.معلومات عامة عن ال -1

 .عداد الخطةكيف تم إ معلومات عن عملية التخطيط االستراتيجي و -2

 .تطويرها االلتزام بها و على الخطة و اظالحف كيفية -3

 

 ة والقععيم الجوهريعع و كليععة و أهععدافهالرسععالة ا رؤيععة و كمععا تضععمند، باإل ععافة إلععى هععذا الملخععص،

 فععرص وال الضعععف و المتضععمن عناصععر القععوة و ، وكليععةالخارجيععة لل التحليععل الربععاعي للبيئععة الداخليععة و

 .كليةبال التهديدات المتعلقة

راتجيات سعتإلا األهعداف و ات والغايع المحاور وويكمن الجهد األكبر في إعداد هذخ الخطة في تحديد 

سعتراتيجية امحعاور  ثمانيعة  لعكعان هناقعد  ثنعاء سعنوات الخطعة المعذكورة، وأإلعى تنفيعذها  الكليعةهدف تالتي 

 هي:
 .و التخطيط اإلستراتيجيمحور الحاكمية  .1
 ماد.الطلبة و اإلعتمحور  .2
 .الدراسات العليا التطوير، و محور البحث العلمي، و .3
 .محور خدمة المجتمع .4
 .محور التمويل .5

 .التحتيةالبنية محور  .6

 .محور البيئة الجامعية .7

 .تنمية الموارد البشرية دعم ومحور  .8

 

 غايات أساسية وهي كالتالي: سبعة وقد حددت الكلي 

 .تهيئة بيئة جامعية لنجاح الطالب .1

 بط  عتماد وإلوطني بجودة البرامج األكاديمية من خالل تطبيق معايير ا عترافإتحقيق  .2

 . النوعية الجودة و

 الدراسات العليا.  تطوير البحث العلمي و .3

 إعداد خطة مالية شاملة تتضمن توفير دعم مالي لبرامج الكلية.  .4
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 اإلدارية.  وأقسامها األكاديمية  تطوير إدارة الكلية و .5

 خريجيها. لكلية وتقوية العالقة بين ا .6

 .المجتمع المحلي عالقة مع القطاع الخاص وتطوير ال تعزيز و .7

 

رعيلية الغايعات واألهعداف واالسعتراتيجيات المعذكورة خطعة عمعل تفالمحعاور ونبثقد عن قوائم إقد  و

 ستراتيجيات:إلتضمند كالً من العناصر اآلتية لكل إستراتيجية من ا

 .الخطة التنفيذية .1

 .األولوية .2

 .األداء مؤشرات .3

 .المسؤولية عن التنفيذ .4

 .اإلطار الزمني .5

 .المواد المطلوبة .6
 

 و هعععاكوادر و كليععةبعععرامج ال نجعععازات المحتملععة فععي أععععداد الطلبععة وإلا كمععا تععم رصعععد التغيععرات و

 االلكترونيعة إعداد المواد الترجمة و التأليف و في مجاالت البحث العلمي و اوانجازات أعضائه اتجهيزاته

ي غيرها، وو عد كلهعا فعي مالحعق، وفع ستشارات وإ لقاءات و دورات و تمع من ندوات وخدمة المج و

 .النهاية ترجم كل ذل  في موازنة خاصة بكل سنة من سنوات الخطة

 .عميم األمل بأن تتحقق هذخ الخطة بكل تفريالتها، وستسعى جاهدة من أجل ذل  كليةلل و

 

 معلومات عامة عن الكلية:: أوال

 كلية:ال نشأة.  ١

طلبتهعا  واستقبلد الفعو  األول معن ٢٠١١تكنولوجيا المعلومات عام  علوم الحاسو  و نشاء كليةإتم 

مععة العذي تأسعس معع إنشعاء جا كليعة العلعوم وبإ افة إلعى طلبعة قسعم علعم الحاسعو   ٢٠١٢/ ٢٠١١عام لل

 جري. 

 

 نبذة عن الكلية:.  ٢

لععوم عبهععدف تزويععد الطلبععة بمعرفععة شععاملة فععي  تقععدم الكليععة مععواد فععي مجععاالت تكنولوجيععا المعلومععات

 عافة باإلالحاسعو  و الشعبكات و المعلومعات و نمرياتهعا و تطبيقاتهعا علعى مسعتوا درجعة البكعالوريو . 

ة ستوا درجعلمواد على م امن خالل طرحه تي الهندسة و العلومإلى أنه قسم مساند لألقسام الزميلة في كلي

 البكالوريو .

 

 : الكليةرؤية .  ٣

لع  ذ تهتم بتقديم مستوا متطعور معن البحعث العلمعي، و كلية على جودة مخرجات التعليم والتحرص 

ايلزم يعة وتعوفير معالتركيز على جميع المحاور األساسية للعملية التعليم باألداء المتميز و اإللتزاممن خالل 

 من كوادر وتجهيزات ومرادر تعليمية.

 

 :كليةرسالة ال.  ٤

العمليعة  ية ويمتلكون المعرفة النمر مخترين و مؤهلينتنمية  عداد ومها الثالثة إتهدف الكلية أقسا

سعععى ت عالميععا فععي مجععال تكنولوجيععا المعلومععات. و الالزمععة لسععد حاجععات سععوق العمععل المترععاعدة محليععا و

 ا يخعدمطعور بمعالمت البحعث العلمعي الهعادف و التعلعيم المتميعز و ساسيا للتعلم وأالكلية الى ان تشكل مردرا 

 العملية التنموية. المجتمع و
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  :قيم الجوهريةال.  ٥

روح  تسعععى الكليععة إلععى تعزيععز القععيم الجوهريععة مثععل إحتععرام و تجععذير قععيم العمععل الجمععاعي و تعزيععز

  اإلنتماء و الوالء و إحترام التعددية و ذل  من خالل:

  نتماء الوطني.إلا .1

  العمل بروح الفريق. القيادة و .2

  افية.الشف و النزاهة .3

  تكافؤ الفرص. العدالة و .4

 القيادة. التميز و .5

 .حترافيةإلا واإلبداع  .6

 التعددية الثقافية. حترام الرأي اآلخر وإ .7

 

 :العامة هدافاأل.  ٦

 .يالجامع بالتعليم متميزكاديمي أالكلية كررح  شهارإ ثبات وإ .1

 .مميز هو جديد و شهار الكلية كررح بحثي يقدم ماإ ثبات وإ .2

 .إقليميا و امحليلكلية ا مستوا فعر .3

الزمعة العام ويؤهل الطلبعة بالمهعارات والخبعرات ال عمل منسجم مع القطاع الخاص و نمام تطوير .4

 ت.تكنولوجيا المعلوما مجال فيالعالمية  قليمية وإلا السوق المحلية و حتياجاتإلتلبية 

 .فعالة ريقةبط والتواصل األخالقيةكاديمية واأل و الحرفية المسؤولياتتعميق مفهوم  .5

ات لتخررع الحديثعة التدريسعية الوسعائل و المهعارات و الطعرق سعتخدامإ علعى قعدرةتطعوير ال .6

 .تكنولوجيا المعلومات

 .عليابرامج دراسات  ستحداثإل الالزمةالتجهيزات  و المرافق توفير و تجهيز .7

 لمختلفعةاومعات بمجعاالت تكنولوجيعا المعل المتعلقعة التطبيقعات و النشعاطات و بالفعاليعات المشعاركة .8

 .المجتمع بمنفعة لإلسهام

 

 :الكليةطلبة .  ٧

فععععي  ( فعععي مسععععتوا البكععععالوريو ١٢٠بلعععد عععععدد الطلبععععة ) ٢٠١٨/٢٠١٩فعععي العععععام الجععععامعي  

 و يشععكل الطلبععة شععريحة متنوعععة مععن المجتمععع األردنععي المحلععي لمحافمععة جععري و .التخررععات الثالثععة

  الشقيقة. المحافمات المحيطة بها و من البلدان العربية

 

  :كليةالمنحها تالدرجات العلمية التي .  ٨

اسعوبية نمعم المعلومعات الح كلية درجة البكالوريو  في التخررات التالية: علم الحاسعو  والتمنح 

 .وماتتكنولوجيا المعلمجال في  ة والمتناميةالمتراعد راتلمواكبة التطوذل   شبكات الحاسو . و و

 

 لنيل الدرجات العلمية وشروط القبول فيها: عدد الساعات المعتمدة.  ٩

( ١٣٢أن يعدر  الطالعب بنجعاح ) التخررات الثالثةفي  درجة البكالوريو يتطلب الحرول على 

 .معتمدةساعة 

 ما يلي: كليةوتتضمن شروط القبول في ال

ة و ناعيرو ال ةالعلميبألفرع شهادة الثانوية العامة األردنية يقبل في هذا البرنامج الحاصلون على  -

دات على شها صلونأو الحا ،مقبول(بتقدير ال يقل عن ) أو ما يعادلها الزراعية و اإلدارة المعلوماتية

 .(الدبلوم المهني من جامعات و كليات معترف بهاأو ما يعادلها بتقدير ال يقل عن )جيد

 

 :. الخطط الدراسية ١٠
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 لجودةثة حسب مواصفات ومعايير اتعمل الكلية على إعداد الخطط الدراسية للتخررات الثال

 .ABETالمعتمدخ وطنيا و عالمياً مثل 

 

 التعليم االلكتروني:.  ١١

من بين  للتخررات الثالثة مواد إلكترونياال كاملبترميم  الكليةقام أعضاء هيئة التدريس في   

كتروني م اإللتعلينمام ال و توفيرخ على على مستوا البكالوريو  الثالثة ماقستطرحها األالمواد التي 

ن األعمال ملكترونية في تسيير العديد إلستفادت الكلية من الخدمات اإكما  .(LMSالخاص بالجامعة )

 تلفة. ذل  من خالل اإلرشاد األكاديمي والمراسالت بين الدوائر المخ األكاديمية واإلدارية و

 

 :متحاناتإلعملية ا. ١٢

يقعوم  و ، سواء كاند بالطريقة التقليدية أم اإللكترونيعة،سميةمتحانات للطلبة بطريقة رإلتتم عملية ا  

 الطلبة ذوي األداء الضعيف بمراجعة مرشدهم األكاديمي الذي يقدم لهم النريحة.

 

 :التدريسيةأعضاء الهيئة . ١٣

 فعععي الععععام الجعععامعي فعععي الكليعععة يةهيئعععة تدريسععع اءعضعععأ( ١٠بلعععد ععععدد أعضعععاء الهيئعععة التدريسعععية )

٢٠١٨/٢٠١٩.  

 

 أعضاء الهيئة اإلدارية:. ١٤

 ينشرف( م٦عدد مشرفي المختبرات ) و وا واحداعض (١أعضاء الهيئة اإلدارية في الكلية ) بلد عدد

ئععة الجععدول التععالي يو ععح أعععداد العععاملين فععي الكليععة و أعضععاء الهي .٢٠١٨/٢٠١٩فععي العععام الجععامعي 

 الرتبة األكاديمية.التدريسية موزعين على التخررات األكاديمية الثالثة و حسب 
 

 ٢٠١٨/٢٠١٩: العاملين في الكلية للعام الدراسي (١) جدول
 القسم األكاديمي ٨٢٠١/٢٠١٩ الرتبة األكاديمية

 - ٠ أستاذ   
 علم الحاسو  ٤ ٥ أستاذ مشارك   

 شبكات الحاسو  ١
 علم الحاسو  ١ ٥ أستاذ مساعد   

 شبكات الحاسو  ٣
 نمم المعلومات الحاسوبية ١

 - ٠ مدر    
 - ١ سكرتيرة العميد
 علم الحاسو  ٣ ٦ مشرف مختبر

 شبكات الحاسو  ٣
 - ١٧ المجموع

  

 ن:ودــالموف. ١٥

أسوة ببقية كليات الجامععة نفعذت  ستمرار رفد الجامعة بأعضاء هيئة تدريس متميزين وإبغرض  و 

 الماجسعتير شعهادتي البكعالوريو  وإليفاد المتفوقين من الطلبة معن حعاملي  منذ نشأتها الكلية خطة طموحة

يريكيعة و معن أععرق الجامععات األم لنيل شهادة الدكتوراخ في التخررات المختلفة لتكنولوجيعا المعلومعات

ملهعم ع( موفعدين إلعى أععرق الجامععات العالميعة و هعم علعى رأ  ٧حيث بلد عددهم ) البريطانية و غيرها

 االن.

 

 الدولي: العربي و لي وفي خدمة المجتمع المح الكليةدور . ١٦
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زالععد تعمععل الكليععة علععى إقامععة صععالت مععع المجتمععع المحلععي مععن خععالل العديععد مععن  عملععد و ال 

 Microsoftالدوليعة لشعركات تكنولوجيعا المعلومعات مثعل  قليميعة وإلا تفاقيات مع المؤسسات المحليعة وإلا

التجهيعزات فعي الكليعة. ا عافة تطعوير  و في مجال تطوير الخطط والمنها  الدراسي Ciscoو  Oracleو

-Tempusبرمععد الكليععة )متمثلععة بالجامعععة( اتفاقيععة مععع االتحععاد االوروبععي )ممثلععة بمشععروع ألععذل  فقععد 

Erasmus  وTempus-Rucas لتجهيعععز مختبعععر بحثعععي متخرعععص بعقعععد دورات و وري عمعععل تعنعععى )

تفاقيعة معع مركعز العرواد إبرمد أة ن الكليأبالتغير المناخي و سياسات االستدامة بأحدث التجهيزات. كما و 

(Pioneers للتدريب من أجل رفع المستوا العملي و التدريبي الميداني لطلبة الكلية في )األعوام األربعة 

 .ةالما ي

 في هذا المجال بما يلي: الكليةيتمثل دور و 

 .جريمحافمة  لخدمة المجتمع المحلي بالتعاون مع مديريات تربيةتربوية إعداد برامج  -

 .مؤهلينو مبرمجين و مطورين و تقنيين رفد المجتمع بمعلمين  -

 .الدراسات العلمية المساهمة في تنمية المجتمع عبر إجراء األبحاث و -

 تقنية.ستشارات إتقديم  ندوات و عقد محا رات و -

 
 

 :بحوث أعضاء هيئة التدريس في الكلية. ١٧

بحوث قيد (، وال٥، والبحوث قيد النشر)اعملي ابحث (٥٤)في االعوام الثالثة المنررمة تم  نشر 

م شأة قسم علنأما المجموع االجمالي لما تم انجازخ منذ نشأة الكلية )و سابقا منذ  (.٤االنجاز )

الكتب (، و١٢عداد الكتب المؤلفة ألعضاء الهيئة التدريسية بلغد )إالحاسو  في كلية العلوم( تم 

 .ا( بحث١٧٨كثر من )(، والبحوث العملية المنشورة أ٤المترجمة )

اجع المر مكتبة حديثة توفر أحدث و قاعدة بيانات علمية الكلية، ممثلة بمكتبة الجامعة، توفر

 ل:مث يثةالعلمية العالمية باإل افة إلى توفير بيانات الكترونية حد واالشتراك مع الدوريات

1 .Education Resources Information Center (ERIC) / EBSCO 

2 .Education Resources Information Center (ERIC) 

 .العربية شبكة العلوم النفسية .3

 .قاعدة الدوريات العربية االلكترونية. 4

 

كالقيعا  و التقعويم الجعامعي و  كما حضعر أعضعاء الهيئعة التدريسعية العديعد معن العدورات التدريبيعة 

نولوجيعا التدريبيعة المتخررعة بمجعاالت تكإدارة  مان الجودة التعليمية و غيرها من الدورات و العوري 

 . المعلومات

 

 ات المستقبلية للكلية:التطلع. ١٨

كبيعرة و كالعذكاء اإلصعطناعي و تحليعل البيانعات ال إستحداث برامج دراسعات عليعا فعي أقسعام الكليعة .1

 .التعلم العميق لآللة

 لوجية.التكنو علمية وتحديثها بما يتناسب مع التطورات ال البرامج الدراسية و تطوير الخطط و .2

 ير التفاععلتوف التطويرية لمختلف الجوانب المتعلقة بتخررات الكلية و توفير البرامج التدريبية و .3

 قترادية في األردن.إلا جتماعية وإلكافة التطلعات ا مع المجتمع المحلي و

 العربية بالكفاءات األردنية. قليمية وإلالمنممات ا رفد العديد من المؤسسات و .4

 يب.التدر ستخدام أحدث التقنيات في التدريس وإلسعي الهادف لتطوير العمليات التدريسية با .5

 تعزيز البحث العلمي. .6

 

 معلومات عن الشركاء:. ١٩
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داريعون إلا و ،لكليعة تتمثعل فعي أعضعاء هيئعة التعدريسلستراتيجية إلالشركاء الداخليون في الخطة ا 

حعث الب لععالي واالشعركاء الخعارجيون فيتمثلعون فعي وزارة التعلعيم  أمعا لى الطلبة.إ افة اإلالعاملون فيها، ب

 والعلمي، وشركات صناعة البرمجيات المحلية والعالمية.

 

 :ستراتيجي و كيف تم إعداد الخطةإلمعلومات عن عملية التخطيط اثانيا: 

 ستراتيجي؟إللماذا التخطيط ا.  ١

البحث العلمعي التعي أععدتها وزارة التعلعيم الععالي  و ستراتيجية الوطنية للتعليم العاليإلنطالقا من اإ 

نتعاجي إلا حتياجعات القطعاع الرعناعي وإمن أجل تخريج طلبة بمستوياتهم المختلفة لسعد  البحث العلمي و و

 م المعوارد وسعتراتيجية للكليعة التعي تهعدف إلعى تنمعيإأولويات التنمية الوطنية كان ال بعد معن تعوفر خطعط  و

 د والوقع فعة والمتاحة للوصول إلى الغايعات التعي تترجمهعا األهعداف باسعتخدام أمثعل للكل اإلمكانات البشرية

 بتحقيق أعلى مستويات الجودة.

 تينالقعععادم السعععنتينسعععتجابد الكليعععة لتوصعععيات الجامععععة بإععععداد اسعععتراتيجية شعععاملة خعععالل إوقعععد  

 لععاملين فعيإال معن خعالل قيعام ا سعتراتيجي ال تتحقعقإل( وإيماناً منها بعأن فعاليعة التخطعيط ا٢٠١٩/٢٠٢١)

روسعة يركعز ستراتيجية وا حة المعالم محددة لمجابهة المواقف المسعتقبلية وفقعاً لعرؤا مدإالجامعة بو ع 

 تلفة.كلية المخبدورخ على اإلجراءات المتعلقة لتحديد األهداف وإيجاد البدائل والمراقبة وتحسين برامج ال

 

 تيجي:ستراإلإجراءات تطبيق التخطيط ا. ٢

سعتراتيجية بمعا يتناسعب إللقد تم تشكيل لجان مختلفة على مستوا الكلية عملد على و ع الخطط ا 

لضععرورية مععع تحقيععق أهععداف الكليععة مراعيععة فيهععا اإلمكانععات الماديععة والبشععرية واالسععتفادة مععن المرععادر ا

اء خطعة يسعاعد علعى بنعالمتوفرة في تنفيذ الخطة لتحديد جوانب القعوة والضععف والفعرص والتهديعدات ممعا 

 م الحاليععةسععتراتيجية قابلععة للتطبيععق تركععز فععي مجملهععا علععى تحقيععق أهععداف الكليععة بمععا يخععدم بععرامج التعلععيإ

ا تكنولوجيع وعلعوم الحاسعو   لكليعة سعتراتيجيةإلمقترحعة للخطعة ا للجعان ثمانيعة وقد تعم تشعكيل .والمستقبلية

 .تنفيذيالمذكورة في الملخص ال الثمانية لمحاورمن أعضاء الهيئة التدريسية حسب ا المعلومات مكونة

 

 :التحليل الرباعي للبيئتين الداخلية والخارجية. ٣

 تحليل سوات: نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات
(SWOT Analysis: Strengths, Weaknesses, Opportunities, & Threats): 

 

 رصعها وف  ععفها و قة من تحليل قوة الكليعة والمشت الكامنة أو المحتملةستراتيجيات تفحص اإل نإ

تم المعلومععات التععي يعع العناصععر المختلفععة و تعععرف العناصععر المشععتركة بععين هععذخ و (SWOT)مععا يهععددها 

مععع هععذا  يشععكل التعامععل سععتراتيجية الحاليععة وإلكععل ذلعع  كععان نقطععة البدايععة لو ععع ا ،جمعهععا نتيجععة للتحليععل

عمعل التعي ت ععة، ومعع الجام ها الثالثعةماقسعالكلية بأعمل ت إذ ،يا كبيراتحد ،المماهر التحليل متعدد األوجه و

 تخلص معنالع التقليعل أو و ،زيعادة فرصعها و هعاتطوير بدورها مع مجلس التعليم العالي لتعزيز قوة الكليعة و

اخليين العد المسعتفيدين الخعارجيين و  تععاون أفضعل معع لعبحيعث يكعون هنا ، عفها أو األمور التعي تهعددها

ي لخعدمات التعغيعر الحكوميعة التعي تسعتفيد معن ا اء في وزارة التربية والتعليم، أو المنممات الحكوميعة وسو

 الكليعاتإلعى  فعي الجامععة باال عافة الكليعاتفعي مقدمعة  الكليعةكعون تنطمح نتيجعة لعذل ، أن  و تقدمها الكلية

 الشعكل و .اده، واألمور التي تهدا، وفرصها، و عفهالكليةفي األردن وفيما يأتي مواطن قوة  الهالمناظرة 

 الجداول التالية تو ح عناصر التحليل الرباعي البيئي.

 
 ستراتيجيإل( لغايات التخطيط اSWOTتحليل )(: ١) شكل

 

 القوةنقاط  نقاط الضعف 
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معععع  تتسععقمتطععورة طععرق تععدريس تقنيععات تعلععيم إلكترونيععة و  -

 التربوية و الحاسوبيةالنمريات 

 الحداثة ما بين الخبرة و عونيجمأعضاء هيئة تدريس  -

 الفئات المستهدفة تلبي حاجة المجتمع المحلي و قويةبرامج  -

 يريالطموح في التغ -
 العالميالمحلي و نفتاح على المجتمع إلا -

 سمعة أكاديمية متميزة حققتها الكلية منذ نشأتها -

 بععين وتعععاون شععراكة تفاقيععاتإ و ترععالإ قنععوات و توأمععة بععرامجتععوفر  -

 أكاديمية ساتمؤس و الكلية

 تواصل الكلية مع مؤسسات المجتمع المختلفة -

 النشاط البحثي المتميز ألعضاء هيئة التدريس -

 توفر دعم مالي و معنوي من االدارة العليا للجامعة للكلية -

إعععداد الخطععط الدراسععية حسععب مواصععفات و معععايير الجععودة المعتمععدخ  -

 ً  عالميا

 لثالثة في الكليةإقبال الطلبة المتميزين لدراسة التخررات ا -

   

عععدم تععوفر بعععب الرتععب األكاديميععة و التخررععات الدقيقععة  -

 الالزمة

عدم توافر نمام لجذ  الطعال  الوافعدين يسعتخدم إسعتراتيجية  -

 تسويقية فاعلة

بالجامعععات  العععدد القليععل مععن الطلبععة غيععر األردنيععين مقارنععة -
 األخرا

 ةالطلبع الستقطا  اإلعالمي والتوجيه التسويق برامج  عف -

 للكلية الجدد

إنخفاض مستوا الدخل ألعضاء هيئة التدريس وععدم وجعود  -

 حوافز كافية لهم

المنافسععه العاليععة فععي السععوق التععي تععؤدي إلععى عععدم اسععتقرار  -

 اعضاء الهيئة التدريسية

لدا كثير من العاملين في   عف الدافعية، والر ا الوظيفي -

 الكلية

 الفجوة بين النمرية والتطبيق -

 ةلبية واألنماط السلوكية الخاطئة لبعب الطلباالتجاهات الس -
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 معها والتواصل على الكلية نفتاح المجتمع إ -

 أعضاء الهيئة التدريسيةتنوع الخبرات بين  -

 إمكانية التوسع في برامج الدراسات العليا -

 طرح برامج دراسات عليا في الكلية -

ن كون التكلفة الدراسية اقل من إستقطا  طلبة من خار  األرد -

 مثيالتها في الدول األجنبية

إقبععال الطععال  علععى اختيععار الجامعععة كخيععار أول فععي الدراسععة  -

 الجامعية بسبب موقع الجامعة

 القدرة على التعاون و عقد اتفاقيات مع شركاء لتدريب الطال  -

  

 عدم توافر أعضاء هيئة تدريس كافين لتلبية متطلبات إعتمعاد -

 رات الحالية و المنوي إستحداثهاالتخر

عععدم إسعععتقرار المدرسعععين فعععي الكليععة )المنافسعععه العاليعععه معععع  -

 الجامعات األخرا بسبب الرواتب وعدم اإلستقطا (

تععوفر نفععس التخرععص فععي جامعععات أخععرا ممععا يععؤدي إلععى  -

 إنتقال الطلبة من الجامعة

 الكلية ببرامج االلتحاق على الطال  من اإلقبال  عف -

 

 

 ىلع رامباشرا تأثي وتؤثر المؤسسة داخل الموجودة والموارد تاوالمتغير المروف يةلالداخ لبيئةاب يقرد

 . بينما)والقوة الضعف نقاط تشمل ( التغيير أو بالتعديل اهفي تتحكم أن المؤسسة تستطيع و المؤسسة أداء

 قرارات و أنشطة في رمباش غير أو مباشر بشكل تؤثر التي يراتالمتغ مجموعة الخارجية البيئةب يقرد

 .)ديداتهوالت الفرص تشمل ( المؤسسة سيطرة نطاق عن وتخر  المؤسسة

 

 االجراءات التطبيقية لفريق التحليل البيئي:

 طالع على الوثائق التالية:إلعداد باإلقبل اجراء عملية التحليل البيئي قام فريق ا

و د.  2016/2017جرادات عام  تطويرية للكلية قام بإعدادها د. غيث اتطالع على دراسإلا .1

 .2018/2019و  2017/2018محمود الشقران عامي 

و  2016/2017 يعلى خطة العمل للكلية قام بإعدادها د. غيث جرادات عامطالع إلا .2

 .2018/2019د. أحمد أبو العيش عام  د. إيا  العودات و و 2017/2018

 على التقرير السنوي للجامعة.طالع إلا .3

و الخطة اإلستراتيجية  2020-2017طة اإلستراتيجية السابقة للجامعة على الخ طالعإلا .4

و ذل  لمطابقة و توافق و مقاربة الرؤية و الرسالة و األهداف . 2022-2019المستحدثة للجامعة 

 و الغايات بين خطة الجامعة و خطة الكلية المنوي تطويرها وتحديثها.

 عتماد.إلعلى دليل هيئة اطالع إلا .5

 عتماد.إلجراء التحليل على معايير هيئة اإي عتماد فإلا .6

 االستراتيجيات األهداف المنشودة ةيالرؤية المستقبل

 تاحةالفرص الم

 التحديات والمخاطر
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ستبيانات في دائرة الجودة و الخاصة بإستطالع الرأي عن نقاط الضعف و إلعلى نماذ  اطالع إلا .7

 القوة و الفرص و التهديدات.

و الخاصة بإستطالع الرأي عن  بالكلية الجودة لجنة  مانستبيانات في إلطالع على نماذ  اإلا .8

ستطالع رأي إلإستبيانات  ( ثمانية8) إعدادحيث تم  وة و الفرص و التهديدات.نقاط الضعف و الق

الخريجين  و داري )ذكورا و اناثا( و الطلبةإلأعضاء هيئة التدريس )ذكورا و اناثا(، الكادر ا

 .)ذكورا و اناثا(

 يدات.لى نقاط القوة و الضعف و الفرص و التهدإستبيانات و تحليل النتائج و الوصول إلتجميع ا .9

 

 آليات اجراء التحليل البيئي:

 انات علىستبيشتملد االإستطالع الرأي لتحديد نقاط القوة و الضعف و الفرص و التهديدات للكلية، حيث إ

 المحاور التالية:

 الرسالة و الغايات و االهداف. .1

 إدارة  مان جودة البرنامج. .2

 التعلم و التعليم. .3

 خدمات دعم و ادارة شؤون الطال . .4

 التعلم. مرادر .5

 المرافق و التجهيزات. .6

 التخطيط و االدارة. .7

 البحث العلمي. .8

 العالقات المؤسسية مع المجتمع. .9

 

 ستبيانات على الفئات المستهدفة:إلتوزيع ا

و طالبات و   طال ، إداريين و إداريات،إناث( ,/)ذكور التدريس هيئة أعضاءتم توزيع اإلستبيانات على 

 التالي: النحو والتهديدات على والفرص ضعفوال القوة نقاط لتحديد خريجين

  10إستبانة )حول مستوا ر ى الطلبة عن اإلرشاد األكاديمي( على  120وزعد 

 طالبا و طالبة. 100طال  خريجين،  10إداريين و إداريات،  6مدرسين، 

  120إستبانة )حول مستوا ر ى الطلبة عن الخدمات الطالبية( على  120وزعد 

 طالبا و طالبة.

 طالبا و طالبة. 20إستبانة )حول إستطالع رأي خريج( على  16زعد و 

  10إداريين و إداريات،  6مدرسين،  10النشاط( على تققيم إستبانة )حول  120وزعد 

 طالبا و طالبة. 100طال  خريجين، 

  6مدرسين،  10( على تقييم الموقع اإللكتروني الجامعةإستبانة )حول  120وزعد 

 طالبا و طالبة. 100طال  خريجين،  10، إداريين و إداريات

  إداريين و  6مدرسين،  10على  الوظيفيمستوا الر ى إستبانة )حول  16وزعد

 إداريات.

  مدرسين. 10( على مستوا ر ى المدرسين )حول إستبانات 10وزعد 

  مستوا الر ى عن الحوافز و المكافآت و اإلمتيازات المقدمة  إستبانة )حول 16وزعد

 .إداريين و إداريات 6مدرسين،  10( على و الموظفينللمدرسين 

 

و الميزة  همية لعناصرخألستراتيجي و درجة اإل)حول التخطيط ا تستبياناإ 36باإل افة إلى توزيع 

 .طال  خريجين 10إداريين و إداريات و  6مدرسين،  10على ( التنافسية للكلية
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 ستبيانات:إلتحليل نتائج ا

كين في الشكل التالي يبين أعداد المشار خريجين. و داريين و طالباإو  عضاء هيئة التدريسأمن 

 اإلستبيانات من الفئات المختلفة لكلية علوم الحاسو  و تكنولوجيا المعلومات.

 
 (: أعداد المشاركين في اإلستبيانات من الفئات المختلفة للكلية٢شكل )

 
 

 رصد نقاط القوة و الضعف و الفرص و التهديدات:

معيار و الآلتي يو حن عمل مرفوفة التحليل الرباعي للمعيارين الفرعيين لل 5-2الجداول ع راج

 الرئيسي األول للتخطيط اإلستراتيجي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (: نقاط القوة ودرجة تأثيرها ودرجة التأكد منها وأولويتها٢جدول رقم )

Serial 

 التسلسل

Strengths 

 نقاط القوة

Impact score 

 درجة التاثير

Certainty Score 

 كدأدرجة الت

Priority 

 األولوية

مع  سقتتمتطورة طرق تدريس تقنيات تعليم إلكترونية و  1
 التربوية و الحاسوبيةالنمريات 

5 5 1 

 2 5 5  الحداثة ما بين الخبرة و يجمعونأعضاء هيئة تدريس  2
 1 4 5 الفئات المستهدفة تلبي حاجة المجتمع المحلي و قويةبرامج  3
 5 4 3 يريالطموح في التغ 4
 4 4 3 العالمي المحلي ونفتاح على المجتمع إلا 5
 5 5 5 سمعة أكاديمية متميزة حققتها الكلية منذ نشأتها 6
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 ليعةالك بعين وتععاون شراكة تفاقياتإ و ترالإ قنوات و توأمة برامجتوفر  7
 أكاديمية مؤسسات و

3 3 3 

 3 3 4 ع المختلفةمع مؤسسات المجتم الكليةتواصل  8
 1 5 4 النشاط البحثي المتميز ألعضاء هيئة التدريس 9
 2 3 5 توفر دعم مالي و معنوي من االدارة العليا للجامعة للكلية 10
معايير الجودة المعتمدخ  إعداد الخطط الدراسية حسب مواصفات و 11

 ً  عالميا
5 5 4 

 2 3 5 ةثة في الكليإقبال الطلبة المتميزين لدراسة التخررات الثال 12
 

 

 (: نقاط الضعف ودرجة تأثيرها ودرجة التأكد منها وأولويتها٣جدول رقم )
Serial 
 التسلسل

Waeknesses 

 الضعفنقاط 

Impact score 

 درجة التاثير

Certainty Score 

 كدأالتدرجة 
Priority 

 األولوية

 2 3 5 مةالتخررات الدقيقة الالز الرتب األكاديمية و بعب عدم توفر 1

 5 4 3 لةفاع عدم توافر نمام لجذ  الطال  الوافدين يستخدم إستراتيجية تسويقية 2

 1 4 2 األخرابالجامعات  العدد القليل من الطلبة غير األردنيين مقارنة 3
 4 3 3 يةللكل الجدد الطلبة الستقطا  اإلعالمي والتوجيه التسويق برامج  عف 4

 1 5 5 اء هيئة التدريس وعدم وجود حوافز كافية لهمنخفاض مستوا الدخل ألعضإ 5
 المنافسععه العاليععة فععي السععوق التععي تععؤدي إلععى عععدم اسععتقرار اعضععاء الهيئععة 6

 التدريسية
4 3 3 

 4 4 5 الكليةلدا كثير من العاملين في  والر ا الوظيفي ، عف الدافعية 7
 3 3 4 الفجوة بين النمرية والتطبيق 8
 2 2 3 لبعب الطلبة ئةطاية واألنماط السلوكية الخاالتجاهات السلب 9

 

 

 

 

 (: الفرص المتاحة ودرجة تأثيرها ودرجة التأكد منها وأولويتها٤جدول رقم )

Serial 

 لتسلسلا

Opportunities 

 الفرص المتاحة

Impact score 

 درجة التاثير

Certainty 

Score 

 التأكددرجة 

Priority 

 األولوية

 3 3 4 امعهوالتواصل  الكليةلى عنفتاح المجتمع إ 1
 3 3 5 أعضاء الهيئة التدريسيةتنوع الخبرات بين  3
 1 4 5 إمكانية التوسع في برامج الدراسات العليا 4
 1 5 4 نمو الوعي بأهمية الجودة والنوعية في قطاع التعليم العالي 5
 1 4 4 طرح برامج دراسات عليا في الكلية 6
   األردن كون التكلفة الدراسية اقل منستقطا  طلبة من خارإ 7

 مثيالتها في الدول األجنبية
5 5 4 

قبال الطال  على اختيار الجامعة كخيار أول في الدراسة إ 8

 الجامعية بسبب موقع الجامعة
3 5 2 

 3 5 3  القدرة على التعاون و عقد اتفاقيات مع شركاء لتدريب الطال 9

 

 طر ودرجة تأثيرها ودرجة التأكد منها وأولويتها(: التحديات والمخا٥جدول رقم )

Serial 

 التسلسل

Threats 

 التحديات و المخاطر

Impact score 

 درجة التاثير

Certainty Score 

 التأكددرجة 

Priority 

 األولوية

عتماد إكافين لتلبية متطلبات  تدريسعدم توافر أعضاء هيئة  1
 ستحداثهاإالمنوي  التخررات الحالية و

4 2 2 

 امعاتستقرار المدرسين في الكلية )المنافسه العاليه مع الجإعدم  2

 ستقطا (إلاألخرا بسبب الرواتب وعدم ا

5 5 3 

نتقال إتوفر نفس التخرص في جامعات أخرا مما يؤدي إلى  3

 الطلبة من الجامعة

4 4 4 

 1 5 5 الكلية ببرامج االلتحاق على الطال  من اإلقبال  عف 4
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 :فية الحفاظ على الخطة و االلتزام بها و تطويرهاكيثالثا: 

عمليعة  لتعتم متابععة و اإلداريعة عشرة لجنة مكونة من أعضعاء الهيئعة التدريسعية خمسشكلد الكلية 

جعودة  الحفاظ على الخطة و االلتزام بهعا و تطويرهعا و التعي معن شعأنها أن تسعهم بشعكل أساسعي فعي  عمان

م الكليععة خ و مهامععه و غايتععه و لتحقيععق رؤيععة و رسععالة و أهععداف و قععيالتخطععيط اإلسععتراتيجي و تحقيععق بنععود

 كمحرلة نهائية. و تاليا اللجان المشكلة لهذخ المهمة:

 لجنة المكتبة و المختبرات و القاعات الدراسية. .1

 اللجنة العلمية و البحث العلمي. .2

 لجنة المناهج و الخطط الدراسية. .3

 لجنة الشؤون األكاديمية و اإلمتحانات. .4

 لجنة إعداد و تحديث و متابعة و تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للكلية. .5

 لجنة التعيين و الترقية. .6

 اللجنة اإلجتماعية. .7

 اللجنة التأديبية. .8

 لجنة المعادلة. .9

 لجنة إمتحان الكفاءة. .10

 لجنة وحدة  مان الجودة و اإلعتماد األكاديمي. .11

 لجنة اإلرشاد األكاديمي. .12

 مة.لجنة اإلعالم و العالقات العا .13

 لجنة األنشطة و فعاليات الكلية العامة. .14

 لجنة التعليم اإللكتروني و الفرول اإلفترا ية.  .15

 

 

 ستراتيجيةإلا ألهدافالغايات والمحاور وا. 1

 
 :ستراتيجية كما يليإلالغايات واألهداف وضع اتم  ستراتيجيةإلاستناد الى المحاور إلبا
 

 :التخطيط اإلستراتيجيمحور الحاكمية  (أ

 : االستراتيجية الغاية

ودل تطووووير اإلدارل الجام يوووة و ت ديووود األدا  الم سسوووي ور وووع كظا تووور  وووي  طوووار ن وووام  دارل الجووو .1
 الشاملة و قاً لم ايير الجودل المحلية وال المية.

 :االستراتيجيةاألهداف 

 داريةاحي اإلتطبيق أسس  دارل الجودل الشاملة و الممارسات المثلى ال المية  ي مختلف النو -
 .كليةللتحقيق التطوير المستمر لإلدارل ال امة ل
كا ة لئيسية تطوير وتطبيق ن ام مراقبة وتقييم األدا  الم سسي و تحديد م شرات األدا  الر -

 الوحدات األكاديمية و اإلدارية.

 ام نتائجال المية و جمع واستخد األخرى المحلية و الكليااتمقارنة األدا  الم سسي مع  -
ليات لت رف على  رص لتحسين ال ملراج ة من الشركا  الداخليين والخارجيين لالتغذية ا

 الخدمات.و

  اتيجيةاالسترالضمنية بطريقة  اعلة لتحقيق الغايات استخدام مصادر الم ر ة الصريحة و -

 املين.ن ال تطوير األدا  الم سسي وت ديد قيم الشظا ية والمسا لة والمشاركة الظاعلة وتمكي

ام واحتر النهج الديمقراطي وت ديده بما يضمن حرية ال مل األكاديمي وحق الت بير رعاية -
 اقد.تحمل المس ولية واستخدام التظكير ال لمي والنالرأي اآلخر ال مل بروح الظريق و
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 . ةن الجاممالكلية المنبثقة تطوير و تحديث واستكمال التشري ات والت ليمات الخاصة ب مل  -
 

 :اإلعتمادالطلبة و محور  (ب

 : االستراتيجيةالغاية 
العتموواد تحقيووق االعتووراف المحلووي واإلقليمووي بتميوود البوورامج األكاديميووة وتطبيووق م ووايير الجووودل وا .2

 المحلية وال المية.

 :االستراتيجيةاألهداف 

 عووداد كوووادر بشوورية م هلووة ومتخصصووة  ووي حقووول الم ر ووة المختلظووة التووي تلبووي حاجووات  -
 المجتمع.

جوال مالمسواهمة  وي تنميوة الم ر وة  وي ي  ي دعوم ورقوى الم ر وة وال لووم وور ريادالقيام بد -
 .علوم الحاسوب و تكنولوجيا الم لومات و تطبيقاتها

لتنميوة تطوير البرامج والخطط الدراسية لمواكبة التطوورات الحديثوة بموا يتناسوب موع أهوداف ا -
 لية.الوطنية الشاملة و احتياجات المجتمع الحالية والمستقب

 لالعتماد الخاص. أقسام و مراكد الكليةتأهيل  -

  ي.التوسع  ي االستظادل من التطبيقات الحديثة للت ليم االلكتروني  ي الت ليم الجام -

ن موات تظ يل ن ام ارشواد الطلبوة للنوواحي األكاديميوة و الو يظيوة و مود جسوور للت واون موع م -
 األعمال و ت ريف الطلبة بهم.

    
 محور البحث العلمي، والتطوير، والدراسات العليا: (ت

 : االستراتيجيةالغاية 

لتنميوة ااالرتقا  بمستوى البحوث ال لموي والتطووير والدراسوات ال ليوا وربوط البحوث ال لموي بأهوداف  .3
 الوطنية الشاملة و ر ع كظا ل و اعلية الجام ة كأحد المراكد البحثية المتميدل.

 :االستراتيجيةاألهداف 
 تشجيع البحث ال لمي ودعمر ور ع مستواه. -
يوواً و الت وواون مووع القطوواعين ال ووام والخوواص لالسووتظادل موون الطاقووات الم هلووة  ووي الجام ووة محل -

 اقليمياً.

 ة.تطوير قاعدل بيانات متكاملة وشاملة عن النشاطات البحثية ألعضا  الهيئة التدريسي -
 يا.تطوير برامج الدراسات ال ل دعم و ستحداث و  -

 
 محور خدمة المجتمع: (ث

 : االستراتيجيةالغاية 
  شووراكة علووى المسوواهمة  ووي التنميووة المسووتدامة وخدمووة المجتمووع والبيئووة  و بنووا الكليووةديووادل قوودرل  .4

يوة الكلحقيقية مع م سسات ومكونات المجتمع كا وة  وتظ يول المراكود والوحودات  وتسوويق خودمات 
 الجام ة الت ليمية والبحثية.و 

 :االستراتيجيةاألهداف 
  ي مجال المس ولية االجتماعية. الكليةت ريف وتحديد دور  -
 تحديد احتياجات المجتمع المحلي والمجاالت التي يحتاج  يها  لى دعم ومساندل. -
 تقديم خدمات تدريبية واستشارية متميدل لم سسات المجتمع المحلي واإلقليمي. -

 ي.ورهم باعتبارهم حلقة وصل مع المجتمع المحلبخريجيها وت ديد د الكليةتقوية عالقة  -

 ت ديوود الشووراكة والت وواون ال لمووي والثقووا ي مووع م سسووات القطووا  ال ووام والخوواص و الوودول -
 الشقيقة والصديقة.

ادر لتوو ير مصو الكليوةو المراكود والوحودات و تسوويق خودمات  ةالكليواألقسام  وي تظ يل دور  -
 .ةكليللدعم والتمويل الذاتى للجام ة وال
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 نشر الوعي البيئي والثقا ي بقضايا المجتمع والبيئة. -

 

 محور التمويل: (ج

 : االستراتيجيةالغاية 
ة وتنمية مصوادر الودخل والتمويول بشوكل يضومن تحقيوق ر يو للكليةمستمر تحقيق وضع مالي آمن و .5

   ورسالتها.الكليةا
 :االستراتيجيةاألهداف 

 .كليةللتنمية وتنويع مصادر التمويل والدخل  -
 االستظادل المثلى من الموارد المتاحة واستخدام تطبيقات التكنولوجيا. -

 ضبط التكاليف.الترشيد و -

 
 :التحتيةالبنية محور  (ح

 : االستراتيجيةالغاية 

مطوي جموالي والنمع االهتمام بالجانب الم ماري وال لكليةل التحتيةاستكمال المباني والمنشآت والبنية  .6
 امج ون م  اعلة للتشغيل والصيانة. تطبيق بر  ووالسلوكي

 :االستراتيجيةاألهداف 
 استكمال وتحسين البنية التحتية للجام ة.

 تحسين البيئة الت ليمية والتكنولوجية.
 ضمان بيئة صحية وآمنة لجميع الطلبة والمو ظين.

 

 محور البيئة الجامعية: (خ

 : االستراتيجيةالغاية 
شخصوية  ها  رص النجاح والتميد األكاديمي  وتساهم  ي صقلتو ير بيئة جام ية مستقرل تتوا ر  ي .7

موة الووطن الطالب وتنمية قدراتر  وت ديود القويم االيجابيوة وروح االنتموا  والمواطنوة الصوالحة وخد
 واألمة  وتسودها ال دالة والمساوال والحرية والديمقراطية والت اون واالستقاللية.

 :االستراتيجيةاألهداف 
 روحية واألخالقية لل قيدل اإلسالمية.ت ديد القيم ال

وصوووقل  توووو ير البيئوووة األكاديميوووة والنظسوووية واالجتماعيوووة الداعموووة لإلبووودا  والتميووود واالبتكوووار
 المواهب.

بووة و  امووة للطلتنميووة االهتمووام بووالتراث الوووطني والثقا ووة القوميووة وال الميووة واالعتنووا  بالثقا ووة ال
 ي.ت ديد تظاعل الطلبة مع المجتمع المحل

ح ت ديووود قووويم االنتموووا  والمواطنوووة الصوووالحة وت ديووود الممارسوووة الديمقراطيوووة وثقا وووة التسوووام
 والت ددية.

 رعاية الطلبة الوا دين.
 تلبية توق ات الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.

 

 :تنمية الموارد البشرية دعم ومحور  (د

 : االستراتيجيةالغاية 
لت ديوود  ن اإلبوودا  و التطووور و ت  وويم االسووتظادل منهووااالسووتثمار  ووي الموووارد البشوورية وتمكينهووا موو .8

 مظهوم اإلنتاج واالنجاد.

 :االستراتيجيةاألهداف 
  دامة وتنمية وتطوير كادر تدريسي متميد لتلبية احتياجات البرامج األكاديمية.
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ليوة و بكظوا ل و اع االسوتراتيجيةنشر ثقا ة م سسية تدعم قدرل الموو ظين علوى تحقيوق األهوداف 
 حا  ة عليها وت ميم الم ر ة وتشجيع المو ظين على الت لم المستمر.الم

 تطبيق سياسات موارد بشرية عادلة وشظا ة.

 تنظيذ برامج تدريب وتطوير و تمكين للمو ظين و القيادات األكاديمية واإلدارية.
 تطوير الهيكل التن يمي للجام ة ور ع كظا ل وحدات الجام ة المختلظة.



 

 

 

 

 قالمالحــــ



 

 :(٢٠٢٠–٢٠١٩خطة العمل ) االستراتيجيات والخطط التنفيذية. 2

I. التخطيط اإلستراتيجي محور الحاكمية و 
 معة.لجالتحقيق التطوير المستمر لإلدارة العامة تطبيق أسس إدارة الجودة الشاملة و الممارسات المثلى العالمية في مختلف النواحي اإلدارية ل 1.1الهدف االستراتيجي: 

 : تعريف العاملين بمبادئ الجودة الشاملة والممارسات العالمية.1.1.1تراتيجيةاإلس

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

 عداد الندواتإ 3 عمل ندوات تعريفية على إدارة الجودة الشاملة

 عداد الحضورإ

يمية في لجنة الجودة األكاد

 الكليةالقسم و

 دينار سنويا 50 مستمر

 استكمال تنفيذ برامج إدارة الجودة الشاملة في الكلية.: 1.1.2اإلستراتيجية

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

 - مستمر والعميد رئيس القسم تحقيق الجودة الشاملة 4 المختلفة قسمبرامج إدارة الجودة الشاملة في أعمال التطبيق 

 تطوير وتطبيق نظام مراقبة وتقييم األداء المؤسسي و تحديد مؤشرات األداء الرئيسية لكافة الوحدات األكاديمية واإلدارية. 1.2الهدف االستراتيجي: 

 تحديد النقاط التي تحتاج إلى تحسين فيه.و قسم: مراجعة نظام الرقابة والتقييم في ال1.2.1اإلستراتيجية

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

 -  2020  القسم وعمادة الكلية  إجراء تحليل سوات 4 تحليل وتقييم النمام الحالي

ن ن للتعرف على فرص لتحسييالجامعات األخرى المحلية والعالمية و جمع واستخدام نتائج التغذية الراجعة من الشركاء الداخليين والخارجيي مقارنة األداء المؤسسي مع 1.3الهدف االستراتيجي: 

 العمليات و الخدمات.

 : تحديد معايير جودة الكليات المناظرة وتحسين أداء الكلية في ضوئها.1.3.1اإلستراتيجية

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

 - 2020 لجنة الجودة األكاديمية نتيجة المقارنة 4 بالمعايير التي تم التوصل إليها الكليةمقارنة أداء 

 4 بما يتفق والمعايير الكليةتحسين أداء 
عدد التحسينات التي 

 تمد
 - رمستم ورئيس القسمعمادة الكلية 

 

 استخدام مصادر المعرفة الصريحة والضمنية بطريقة فاعلة لتحقيق الغايات االستراتيجية. 1.4الهدف االستراتيجي 

 : توسيع قاعدة المعرفة الصريحة والضمنية.1.4.1اإلستراتيجية

 بةالموارد المطلو اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

عدد قواعد البيانات  3 االشتراك في قواعد بيانات ومجالت علمية عالمية جديدة

 والمجالت العلمية

قسم  إدارة الجامعة وعمادة الكلية وال

 والمكتبة

 تحدد من قبل المكتبة 2020

 وتمكين العاملين.تطوير األداء المؤسسي وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة والمشاركة الفاعلة  1.5الهدف االستراتيجي: 



 

 : مشاركة جميع المعنيين باتخاذ القرارات والعمل على تبسيط اإلجراءات.1.5.1اإلستراتيجية

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

 عدد االجتماعات 2  ةالكليألكاديميين لمناقشة مختلف موا يع ات دورية لعقد اجتماع

 أعداد الحضور 

عمادة الكلية و رئيس 

  قسمال

  - مستمر 

 تطوير و تحديث و استكمال التشريعات و التعليمات الخاصة بعمل الجامعة. 1.7الهدف االستراتيجي: 

 : العمل على تحديث التشريعات والتعليمات المتعلقة بالكلية.1.7.1اإلستراتيجية

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء يةاألولو الخطط التنفيذية

الوصول الى تعليمات  4 العمل على تحديث تعليمات أعضاء هيئة التدريس

 حديثة

 __ 2020 ئيس القسمعمادة الكلية ور

الوصول الى تعليمات  3 العمل على تحديث تعليمات الموظفين

 حديثة

 __ 2020 سمئيس القعمادة الكلية ور

 

II.  الطلبو و اإلعتمادمحور 
 المختلفة لتلبية حاجات المجتمع. تكنولوجيا المعلوماتإعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول  2.1 الهدف االستراتيجي:

 وضع خطة الستكمال الكادر األكاديمي المؤهل بما يتفق مع معايير االعتماد الخاص. :2.1.1اإلستراتيجية

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية نفيذيةالخطط الت

 شبكات الحاسو تعيين  أعضاء هيئة تدريس جدد في تخررات: 

 .علم الحاسو  و

تعيين أعضاء هيئة  5

 جدد تدريس

 - 2019 رئاسة الجامعة الكلية و

 اسو شبكات الحاسو  و علم الحإيفاد  طال  في تخررات 

 للحرول على درجة الدكتوراة 

 - 2019 رئاسة الجامعة الكلية و - 5

 تطوير أساليب التدريس للوصول بالطلبة إلى أعلى مستويا المعرفة :2.1.2اإلستراتيجية

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

استخدام المدرسين أسعاليب  4 تدريس الحديثة في تعليم الطلبةاستخدام أساليب ال

 تدريس حديثة

عضعععععععو هيئعععععععة التعععععععدريس 

 والكادر التدريسي

 مختبرات حاسو  مستمر

 قاعات تدريس

 و ندنترتحفيز الطلبة على استخدام بوابة التعليم اإللكتروني و اإل

 وسائل التعلم المختلفة

زيعععععادة اسعععععتخدام الطلبعععععة   4

 تعلمهملإلنترند في 

 مختبرات حاسو  مستمر أعضاء هيئة التدريس 

 قاعات تدريس

ازدياد عدد النشاطات التعي  3 تكليف الطلبة بالواجبات والنشاطات العملية المناسبة

 يكلف بها الطلبة

أعضععاء هيئععة التععدريس فععي  

 الكلية

 - مستمر



 

 لية التعلم والتعليم في الكلية.تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس من أجل تحسين عم :2.1.3اإلستراتيجية

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

عقد دورات تدريبية متخررة ألعضاء هيئة التدريس لتمكينهم من 

 مساعدة طلبة الكلية على النجاح والتفكير 

ععععععدد المشعععععاركين فعععععي   3

 الدورات 

رئععععيس  و الكليععععة عمععععادة 

 القسم

 - مستمر

دعععم بععرامج بنععاء القععدرات ألعضععاء هيئععة التععدريس علععى الرعععيدين 

 والدولي.  المحلي

عدد المشاركين في  4

خبرة ما بعد  برامج

 الدكتوراة 

رئاسععععة الجامعععععة وعمععععادة 

 ورئيس القسمالكلية 

 - مستنمر

 

 لية في جوانب شخصياتهم األكاديمية والثقافية والجسدية.مساعدة الطلبة على تطوير سمات استقال :2.1.4اإلستراتيجية 

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

  وحث الطلبة على االنتسا  إليها. الكليةإنشاء نواد داخل 

4 

ازديععععععاد أعععععععداد الطلبععععععة 

المشعععاركين فعععي النعععوادي 

 العلمية 

ضاء هيئة التعدريس فعي أع

ولجنععععة النشععععاطات  الكليعععة

 فيها

 - مستمر

التغذيععععععة الراجعععععععة مععععععن  3 .لبةلدا الط تنمي المهارات القياديةالتي توسيع نطاق أنشطة التعلم 

 أصحا  العمل

أعضاء هيئة التعدريس فعي 

 الكلية

 - مستمر

الشععفوية  الكتابيععة و الفنيععة و العمععل علععى تحسععين مهععارات االترععال

 ين.للخريج

جميعععععع المسعععععاقات لهعععععا   4

واجبعععات لبنعععاء مهعععارات 

 االترال

أعضاء هيئة التعدريس فعي 

 الكلية

 - مستمر

ازديعععاد مشعععاركات طلبعععة  3 لمشاركة في اللجان المختلفة في الجامعة.ا الطلبة علىتشجيع 

نشعععععععاطات فععععععي  الكليععععععة

 الجامعة

 - مستمر الكليةلجنة النشاطات في 

 تحسين تعلم الطلبة وأدائهم.  2.1.5اإلستراتيجية 

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

إلى المعلومات معن خعالل المكتبعة الطلبة العمل على تحسين وصول 

 ليم اإللكتروني و مختبرات التعلمومركز التع

زيعععععادرة ععععععدد زيعععععارات  3

الطلبة للمكتبة واستعانتهم 

 باإلنترند

أعضعععععاء هيئعععععة التعععععدريس 

والمكتبععععة ومركععععز الععععتعلم 

 اإللكتروني

 - مستمر

 .علوم الحاسوب و الشبكاتالقيام بدور ريادي في دعم المعرفة في مجال  2.2الهدف االستراتيجي 

 .علوم الحاسوب و الشبكاتالمساهمة في تنمية المعرفة في مجال   2.2.1االستراتيجية 

بعلوم الحاسو  و عقد ندوات ومؤتمرات ووري عمل ذات عالقة 

 تكنولوجيا المعلومات

عدد المؤتمرات  4

والندوات ووري العمل 

لجنة الندوات والمؤتمرات 

 في الكلية 

 - مستمر



 

 المعقودة

 ء األبحاث وتأليف الكتبدعم قيام أعضاء هيئة التدريس بإجرا

 وإنتا  المعرفة

 عدد األبحاث المنجزة 3

 عدد الكتب المؤلفة

 عمادة البحث العلمي

 أعضاء هيئة التدريس

 - مستمر

 ستقبلية  مجتمع الحالية والملمواكبة التطورات الحديثة بما يتناسب وأهداف التنمية الوطنية الشاملة واحتياجات ال تطوير البرامج والخطط الدراسية  2.3الهدف اإلستراتيجي

 الوطنية الشاملة واحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية.  تضمين الخطط الدراسية مواد تتناسب وأهداف التنمية   2.3.1االستراتيجية 

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

ط لدراسة الخط الكليةنة من أعضاء هيئة التدريس في تشكيل لج 

 الدراسية الحالية وو ع المقترحات لتطويرها

و ع المقترحات  4

 للتطوير

رؤساء  و عمادة الكلية

 األقسام
2020 - 

تفق يالقيام بإجراء التعديالت الالزمة على الخطط الدراسية بما 

 واحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية

رؤساء  عمادة الكلية و المعدلةالخطط  4

 األقسام 

2020 - 

 تأهيل الكليات والمعاهد لالعتماد الخاص.  2.4الهدف االستراتيجي 

 إشاعة الوعي بمعايير االعتماد.  2.4.1االستراتيجية 

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

 4 ةجنبية معايير االعتماد المحلية وبعب النماذ  العربية واألدراس
وجود نسخ من المعايير 

 تمد دراستها 
 - 2019 لجنة الجودة األكاديمية

عقد وري عمل ألعضاء هيئة التدريس في الكلية لتدار  هذخ 

 المعايير وتبين أهميتها
 - 2019 لجنة الجودة األكاديمية عدد وري العمل 4

 التوسع في االستفادة من التطبيقات الحديثة للتعليم  اإللكتروني.   2.5ستراتيجي الهدف اال

 تعزيز اسخدام التعليم اإللكتروني في الكلية.   2.5.1االستراتيجية 

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

ريس فعععي الكليعععة علعععى اسعععتخدام تقنيعععات تعععدريب أعضعععاء هيئعععة التعععد

 توظيف تكنولوجيا المعلومات في عملية التدريس

عععععععدد األعضععععععاء الععععععذين  3

 تدربوا

 - منجز مركز التعليم اإللكتروني

رونعي بوابة التعليم اإللكت تطوير مواد الكترونية لتدريسها عن طريق

 االنترند و

 - منجز أعضاء هيئة التدريس عدد المواد المطورة 1

تعععوفير بعععرامج محوسعععبة جعععاهزة ذات عالقعععة بعععالمواد التعععي يدرسعععها 

 الطلبة

رئاسعععععة الجامععععععة وعمعععععادة  عدد البرامج 1

 و األقسام الكلية

 - منجز

 تفعيل نظام إرشاد الطلبة في النواحي األكاديمية والوظيفية ومد جسور التعاون مع منظمات األعمال وتعريف الطلبة بها.  2.6الهدف االستراتيجي 

 تعزيز نظام إرشاد الطلبة في النواحي األكاديمية.  2.6.1االستراتيجية 

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية



 

ازدياد اعتماد الطلبة على  4 تطوير خدمات مناسبة للطلبة في مجال التعلم الذاتي

 أنفسهم في التعلم

 القسعععععععمدة الكليععععععة وعمععععععا

وأعضعععاء هيئعععة التعععدريس 

 فيها.

 - مستمر

 

تقديم خدمات اإلرشاد  3 تطوير خدمات مناسبة للطلبة في مجال اإلرشاد األكاديمي

 األكاديمي للطلبة

القسعععععععم عمععععععادة الكليععععععة و

وأعضعععاء هيئعععة التعععدريس 

 فيها.

 - مستمر

  ت المجتمع المحلي.ومؤسسا قسمتعزيز التفاعل بين طلبة ال   2.6.3االستراتيجية  

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

تشجيع الطلبة على المشاركة في األنشطة والبرامج الوطنية 

 والخيرية وخدمة المجتمع وجعل ذل  جزءاً من متطلبات المواد

 التي يدرسونها

 أعضاء هيئة التدريس ينعدد الطلبة المشارك 3

 

 - مستمر



 

III. محور  البحث العلمي والتطوير والدراسات العليا 
 ودعمه ورفع مستواه. تشجيع البحث العلمي 3.1 الهدف االستراتيجي:

 .رسم سياسة بحثية واضحة لتشجيع أعضاء هيئة التدريس على االرتقاء بمستوى البحث العلمي 3.1.1اإلستراتيجية: 

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية يةالخطط التنفيذ

لجنة الندوات  وجود الخطة 3 لهاالكلية تشمل السنتان اإلثنتان و ع خطة للبحث العلمي في 

 والمؤتمرات

2019 - 

لجنة الندوات  وجود الخطة 3 و ع خطة للمؤتمرات التي يمكن عقدها في سنوات الخطة

 والمؤتمرات

2019 - 

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس في الكلية على إجراء األبحاث والمشاركة في المؤتمرات.  3.1.2االستراتيجية 

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

التععدريس فععي تعوفير دعععم كعاف لألبحععاث التعي يقععوم بهعا أعضععاء هيئعة 

 الكلية

 توافر الدعم 4

 عدد األبحاث المنجزة

إدارة الجامعة وعمادة 

 الكلية

 - مستمر

 توافر الدعم 5 المختلفة التكنولوجيةتوفير دعم مالي كاف للمشاركة بالمؤتمرات 

مشاركة فعالة 

 بالمؤتمرات العلمية

إدارة الجامعة وعمادة 

 الكلية

 - مستمر

ز الكليعة أو معع مراكعالقسعم أو واء داخعل تشجيع األبحاث المشتركة سع

 األبحاث اإلقليمية و العالمية وتوفير التسهيالت الالزمة لذل .

 - مستمر االقسام االكاديمية عدد األبحاث المشتركة 4

 ية و العربية.بأهداف التنمية الوطنية الشاملة وتعزيز التعاون مع الجامعات المحل قسمربط البحث العلمي في ال  3.2.2اإلستراتيجية

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

ة توجيه جهود البعاحثين نحعو إنجعاز أبحعاث علميعة أساسعية وتطبيقيع 

 .تعالج القضايا والمشكالت المتعلقة باحتياجات المجتمع المحلي

األبحعععععععععععععاث   ععععععععععععععدد 4

 كة.والدراسات المشتر

عمادة البحث العلمي 

 وعمادة الكلية 

2019 - 

 عقد ندوات باالشعتراك معع المجتمعع المحلعي لتشعجيع البعاحثين علعى

إنجععاز أبحععاث مشععتركة وعععرض أبحععاثهم التطبيقيععة والعمععل علععى 

 االستفادة منها في الرناعة

 عدد الندوات 4

 عدد األبحاث

عمادة البحث العلمي 

 وعمادة الكلية

2022 

 

- 

تبادل الخبرات والمعارف بعين الجامععات معن خعالل إجعازات  تفعيل

 التفرغ العلمي واالنتدا  واإلعارة وحضور المؤتمرات العلمية.

عدد أعضاء هيئة  4

 التدريس المستفيدين 

عمادة البحث العلمي 

 وإدارة الجامعة

2022 - 

 

 ات البحثية ألعضاء هيئة التدريس.تطوير قاعدة بيانات متكاملة وشاملة عن النشاط 3.3 الهدف االستراتيجي:

 شاملة للنشاطات البحثية في الكلية. تتطوير قاعدة بيانا  3.3.1اإلستراتيجية



 

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

 الكليعةلجمع األبحاث التعي تجعرا فعي  الكليةتشكيل لجنة خاصة في 

 وتبويبها وحفمها

 - مستمر أقسام الكلية جمع األبحاث 5

عدد االشتراكات في  4 يةالتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في األبحاث العلم 

 قواعد البيانات العالمية

 تحددخ المكتبة  مستمر إدارة الجامعة والمكتبة

 دعم وتطوير برامج الدراسات العليا  3.4 الهدف االستراتيجي

 إنشاء برنامج دراسات عليا جديدة  في الكلية.  3.4.1اإلستراتيجية

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

 _ مستمر عمادة الكلية والقسم إجراء الدراسات 4 إجراء  دراسات تفريلية لبرامج دراسات عليا جديدة

رامج دراسععات عليععا جديععدة تواكععب مجععاالت سععوق العمععل تطععوير بعع

 المحلية والعالمية

انشاء برامج دراسات  4

 عليا

 - مستمر القسمعمادة الكلية و

 ً عدد الطلبة المتميزين  4 قبول طلبة متميزين وعلى كفاءة عالية علمياً ومهنيا

 المقبولين

 - مستمر القسمعمادة الكلية و

درين علععى عمععل البحععوث المتميععزة تععوفير أعضععاء هيئععة تععدريس قععا

 واإلشراف على طلبة الدراسات العليا

عدد أعضاء هيئة  5

 التدريس المتميزين

إدارة الجامعة وعمادة 

 القسمالكلية و

 _ مستمر

يم قبول طلبة دراسات عليا مرشحين من الوزارات المعنية فعي التعلع

يعة ألجنباة و أو من خالل االتفاقيات الثقافية مع الدول العربية الشقيق

 الرديقة.

 - مستمر القسمعمادة الكلية و عدد الطلبة المقبولين 4

 

 تشجيع طلبة الدراسات العليا في الكلية على البحث العلمي.  3.4.2االستراتيجية 

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

عمادة البحث العلمي  عدد المشاريع 2 الطلبة القابلة للنشرتنشيط مشاريع 

والدراسات العليا, كليات 

 الجامعة 

 --- مستمر

عدد الطلبة الذين  2 تحفيز الطلبة على المشاركة في المؤتمرات العلمية وحضورها

 يحضرون المؤتمرات

عمادة البحث العلمي 

 وعمادة الكلية

 --- مستمر

ا ضايالعلمية التطبيقية التي تعالج الق إعطاء األولوية لألبحاث

والمشكالت المتعلقة باحتياجات المجتمع المحلي  من موا يع 

 الرسائل الجامعية لطلبة الدراسات العليا.

عدد األبحاث التطبيقية  3

 التي تم إجراؤها

عمادة البحث العلمي 

 وعمادة الكلية

 --- مستمر



 

 



 

IV. محور  خدمة المجتمع 
 .وتحديده في مجال المسؤولية االجتماعية قسمالتعريف دور  4.1 الهدف االستراتيجي:

 .قسمتحديد المسؤولية االجتماعية لل  4.1.1اإلستراتيجية

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

اقشععة عقععد لقععاءات مععع هيئععات المجتمععع المحلععي ذات العالقععة لمن

 دور الكلية وما هو متوقع منها إزاء المجتمع

 - 2020 القسمعمادة الكلية و عدد اللقاءات 3

 تحديد احتياجات المجتمع المحلي والمجاالت التي يحتاج فيها إلى دعم ومساندة. 4.2الهدف االستراتيجي: 

 دراسة احتياجات المجتمع المحلي وتحديدها.  4.2.1اإلستراتيجية

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية نفيذيةالخطط الت

القيعععام بزيعععارات وعقعععد لقعععاءات دوريعععة معععع قطاععععات المجتمعععع 

 المحلي واالطالع على احتياجاتها

 - 2020 القسمعمادة الكلية و عدد اللقاءات 3

 .رية لمؤسسات المجتمع المحليتقديم خدمات تدريبية واستشا 4.3الهدف االستراتيجي 

 تلبية حاجة المجتمع من التدريب على المهارات الالزمة.  4.3.1االستراتيجية 

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

االترال بمؤسسات المجتمع المحلي والتعرف على احتياجاته 

 ات واالستشارات والتدريب الالزمة لحل المشكالتمن الدراس

 التربوية التي قد يعاني منها

وجود قائمة  4

 باالحتياجات

الكلية ومركز القسم و

 الدراسات واالستشارات

 - مستمر

 خريجيها وتعزيز دورهم باعتبارهم حلقة وصل مع المجتمع المحلي.الجامعة بتقوية عالقة  4.4الهدف االستراتيجي: 

 تتعلق بالخريجين. قسمإعداد قاعدة بيانات في ال  4.4.1تراتيجيةاإلس

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

جمع معلومات عن الخريجين عن طريعق التسعجيل واالترعاالت 

 المباشرة معهم 

 - منجز يلالكلية والتسجالقسم و وجود المعلومات 3

تخريص صفحة خاصة بالخريجين على موقع الكليعة ودععوتهم 

 إلى الدخول للموقع وتسجيل معلوماتهم األولية على الموقع

وجود الرفحة وعدد  3

 الداخلين إلى الموقع

الكلية ومركز القسم و

 الحاسو 

 - منجز

 إيجاد روابط مع الخريجين.   4.4.2االستراتيجية  

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء ولويةاأل الخطط التنفيذية

 - مستمر لجنة النشاطات عدد الحضور 2 دعوة الخريجين لحضور اليوم العلمي السنوي  للكلية

السععماح للخععريجين بحضععور بعععب المحا ععرات التععي يرغبععون 

 في االستفادة منها في عملهم

 - مستمر القسمية وعمادة الكل عدد الحضور 2



 

 .والخاص تعزيز الشراكة والتعاون العلمي والثقافي مع مؤسسات القطاع العام  4.5الهدف االستراتيجي 

 .وتحديد مجاالت التعاون معها الكليةإجراء مسح للهيئات والمراكز والمؤسسات ذات العالقة بعمل   4.5.1اإلستراتيجية

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ داءمؤشرات األ األولوية الخطط التنفيذية

إعععداد أدوات مسعععحية لتحديععد مؤسسعععات المجتمععع المحلعععي ذات 

 ومجاالت التعاون بينها وبين الكلية قسمالعالقة بعمل ال

 --- 2020 الجنة المشكلة إعداد األدوات 3

 --- 2020 القسمعمادة الكلية و عدد اللقاءات 3 سمقلعقد لقاءات مع هذخ الجهات لبحث سبل التعاون بينها وبين ا

 نشر الوعي البيئي والثقافي بقضايا المجتمع والبيئة. 4.7الهدف االستراتيجي 

 زيادة وعي الطلبة بقضايا المجتمع والبيئة.  4.7.1اإلستراتيجية

 الموارد المطلوبة ياإلطار الزمن المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

عقععد نععدوات دوريععة للطلبععة لمناقشععة مشععاكل المجتمععع وقضععاياخ 

 بإشراف أعضاء الهيئة التدريسية

 

3 

رؤسعععاء األقسعععام واللجنعععة  عدد الندوات

الثقافية واللجنة اإلعالمية 

 في الكلية

 - مستمر

 

V. محور  التمويل 
 عها واالستفادة المثلى من الموارد البشرية المتاحة.تنمية مصادر التمويل والدخل وتنوي 5.1الهدف االستراتيجي: 

 : االستغالل األمثل لإلمكانات والفرص المتوفرة محليا ودوليا.  5.1.1اإلستراتيجية

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

الدخل الفعلي المتحقق  4 ليا ودوليامشاريع البحثية المدعومة محتشجيع ال

 من انجاز هذخ االبحاث

عمادة الكلية ورؤساء 

األقسام ومركز 

 االستشارات

 - مستمر

 

VI.   التحتيةالبنية محور 
 كلية.استكمال و تحسين البنية التحتية لل 6.1 الهدف االستراتيجي:

 تحسين البيئة التعليمية والتكنولوجية. 6.2الهدف االستراتيجي 

 ومحفزة للتحصيل واإلبداع والنمو المعرفي للطلبة. تعلميه غنية توفير بيئة تعليمية  6.2.1ستراتيجيةاإل

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

رات التي عدد المحا  4 تعزيز استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية التعلمية

 تستخدم فيها التكنولوجيا

 - مستمر أعضاء هيئة التدريس



 

 - مستمر أعضاء هيئة التدريس توفر التجهيزات 4 توفير التجهيزات والمواد التعليمية الضرورية لعملية التعلم

 

 

VII- محور  البيئة الجامعية 
 إلسالمية.تعزيز القيم الروحية واألخالقية للعقيدة ا  7.1الهدف االستراتيجي: 

 .الروحية واألخالقية للعقيدة اإلسالمية بين الطلبة مالقي ترسيخاإلســتراتيجية: 

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

علة في هذخ المشاركة الفا 5 تحفيز النشاطات واالحتفاالت التي تبرز القيم الحقيقية لإلسالم

 النشاطات 

 --- مستمر عمادة الكلية وعمادة شؤون الطلبة

دععععوة متحعععدثين معععن ذوي الخبعععرة واالخترعععاص لعقعععد محا عععرات 

 ودورات إلبراز القيم الحقيقية لإلسالم 

عدد الدورات  4

 والمحا رات المنعقدة

 --- مستمر عمادة الكلية وعمادة شؤون الطلبة

 البيئة األكاديمية والنفسية واالجتماعية الداعمة لإلبداع والتميز واالبتكار وصقل المواهب. توفير  7.2الهدف االستراتيجي

 بناء بيئة جامعية جاذبة وداعمة لإلبداع والتميز.   7.2.1اإلسـتراتيجية

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

عمادة الكلية واألقسام وعمادة شؤون  عدد مبادرات الطلبة 5 الطلبة على التجديد واإلبداع والمبادرة تحفيز 

 الطلبة

 --- مستمر

 3 إقامة مسابقات ريا ية وثقافية مختلفة بين الطال 
عدد اللقاءات 

 والمشاركين

عمادة الكلية واألقسام وعمادة شؤون 

 الطلبة
 دينار 100 2020

  ية للطلبة لنشر  إبداعاتهم وإسهاماتهم الفكريةإنشاء مجلة فرل

3 

إنشعععاء المجلعععة وانتمعععام 

 النشر فيها 

 دينار 200 2020 اللجنة الثقافية في الكلية

 ي.مع المجتمع المحلتنمية االهتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية والعالمية واالعتناء بالثقافة العامة للطلبة و تعزيز تفاعل الطلبة   7.3الهدف االستراتيجي

 تشجيع الروح الوطنية والقومية والتسامح العالمي.  7.3.1اإلسـتراتيجية

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

ن عدد المشاركات م 3 تشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في مؤسسات المجتمع المدني

 قبل الطلبة

 --- مستمر عمادة شؤون الطلبة

المشاركة الفاعلة  3 نشر مبدأ العمل التطوعي وخدمة المجتمع المحلي بين الطلبة

للطلبة في العمل 

 التطوعي

 --- مستمر عمادة شؤون الطلبة



 

 رعاية الطلبة الوافدين. 7.5الهدف االستراتيجي 

 لطلبة الوافدين.تحقيق البيئة الجاذبة ل 7.5.1اإلستراتيجية 

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

 --- مستمر عمادة الكلية واألقسام عدد الطلبة الوافدين  4 إظهار الرورة المشرقة للجامعة الهاشمية

هععم مهععر تععاريخ بالدتحفيععز الطلبععة الوافععدين علععى المشععاركة فععي النشععاطات التععي ت

 وتراثها

 --- مستمر عمادة شؤون الطلبة مشاركة الطلبة  الوافدين 3

 تلبية توقعات الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.   7.6الهدف االستراتيجي 

 انخراط اكبر عدد ممكن من ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع الجامعي.  7.6.1اإلســــــتراتيجية

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

ات تععوفير اإلمكانيععات والمرافععق الالزمععة لتسععهيل انخععراط الطلبععة ذوي االحتياجعع

 الخاصة بالنشاطات التي تجري في الجامعة

عدد المشاركين منهم في  3

 النشاطات 

 --- مستمر رئاسة الجامعة 

 --- مستمر  القسم المختص  عدد اإلبداعات 3 العلميةذوي االحتياجات الخاصة على إبراز إبداعاتهم األكاديمية و تحفيز الطلبة

 

VIII-    تنمية الموارد البشرية دعم ومحور 
 إدامة وتنمية وتطوير كادر تدريسي متميز لتلبية احتياجات البرامج األكاديمية. 8.1 الهدف االستراتيجي

 استقطاب أعضاء هيئة تدريس ذوي كفاءة عالية ودعمهم بفاعلية.  8.1.1 االستراتيجية

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

ابتععععاث موفعععدين للدراسعععة فعععي جامععععات معتعععرف بهعععا فعععي 

 .علم الحاسو  و شبكات الحاسو تخررات: 

إدارة الجامعة وعمادة  عدد المبعوثين 5

 الكلية واألقسام

على مدار 

 سنوات الخطة

- 

  في التخررات اآلتية:  دأعضاء هيئة تدريس جدتعيين 

 علم الحاسوبو شبكات الحاسو  -
 عدد المعينين 5

إدارة الجامعة وعمادة الكلية 

 لقسموا

على مدار 

 سنوات الخطة
- 

لى التعلم عشجيع الموظفين قدرة الموظفين على تحقيق األهداف اإلستراتيجية بكفاءة وفاعلية و المحافظة عليها وتعميم المعرفة وتنشر ثقافة مؤسسية تدعم   8.2 الهدف االستراتيجي

 المستمر.

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على اإلنتاج العلمي الذي يتسم باألصالة والجدة ويخدم المجتمع المحلي.  8.2.1االستراتيجية 

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية ةالخطط التنفيذي

 دعم قيام أعضاء هيئة التدريس بإجراء البحوث والدراسات ذات

 والتي تخدم المجتمع المحلي بتكنولوجيا المعلوماتالعالقة 
 عدد األبحاث 4

عمادة الكلية واألقسام 

 وأعضاء هيئة التدريس
 --- مستمر

 --- مستمرعمادة الكلية واألقسام عدد الكتب المؤلفة  4دعععم قيععام أعضععاء هيئععة التععدريس بتععأليف الكتععب والمراجععع ذات 



 

 وأعضاء هيئة التدريس والمترجمة أو ترجمة مراجع  موجودة أصال بتكنولوجيا المعلوماتالعالقة 

بإععععداد المعععواد  قسعععمدععععم قيعععام أعضعععاء هيئعععة التعععدريس فعععي ال

 وتدريسها االلكترونية
4 

عدد المواد اإللكترونية 

 التي تدر 
 --- مستمر 

 

 إعداد و تحديث و متابعة و تنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية إعداد رئيس لجنة            

 د.غيث جرادات               
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	2. الإطلاع على خطة العمل للكلية قام بإعدادها د. غيث جرادات عامي 2016/2017 و 2017/2018 و د. إياس العودات و د. أحمد أبو العيش عام 2018/2019.
	3. الإطلاع على التقرير السنوي للجامعة.
	4. الإطلاع على الخطة الإستراتيجية السابقة للجامعة 2017-2020 و الخطة الإستراتيجية المستحدثة للجامعة 2019-2022. و ذلك لمطابقة و توافق و مقاربة الرؤية و الرسالة و الأهداف و الغايات بين خطة الجامعة و خطة الكلية المنوي تطويرها وتحديثها.
	5. الإطلاع على دليل هيئة الإعتماد.
	6. الإعتماد في إجراء التحليل على معايير هيئة الإعتماد.
	7. الإطلاع على نماذج الإستبيانات في دائرة الجودة و الخاصة بإستطلاع الرأي عن نقاط الضعف و القوة و الفرص و التهديدات.
	8. الإطلاع على نماذج الإستبيانات في لجنة ضمان الجودة بالكلية و الخاصة بإستطلاع الرأي عن نقاط الضعف و القوة و الفرص و التهديدات. حيث تم إعداد (8) ثمانية إستبيانات لإستطلاع رأي أعضاء هيئة التدريس (ذكورا و اناثا)، الكادر الإداري (ذكورا و اناثا) و الطلبة ...
	9. تجميع الإستبيانات و تحليل النتائج و الوصول إلى نقاط القوة و الضعف و الفرص و التهديدات.
	آليات اجراء التحليل البيئي:
	 وزعت 120 إستبانة (حول مستوى رضى الطلبة عن الإرشاد الأكاديمي) على 10 مدرسين، 6 إداريين و إداريات، 10 طلاب خريجين، 100 طالبا و طالبة.
	 وزعت 120 إستبانة (حول مستوى رضى الطلبة عن الخدمات الطلابية) على 120 طالبا و طالبة.
	 وزعت 16 إستبانة (حول إستطلاع رأي خريج) على 20 طالبا و طالبة.
	 وزعت 120 إستبانة (حول تققيم النشاط) على 10 مدرسين، 6 إداريين و إداريات، 10 طلاب خريجين، 100 طالبا و طالبة.
	 وزعت 120 إستبانة (حول تقييم الموقع الإلكتروني الجامعة) على 10 مدرسين، 6 إداريين و إداريات، 10 طلاب خريجين، 100 طالبا و طالبة.
	 وزعت 16 إستبانة (حول مستوى الرضى الوظيفي على 10 مدرسين، 6 إداريين و إداريات.
	 وزعت 10 إستبانات (حول مستوى رضى المدرسين) على 10 مدرسين.
	 وزعت 16 إستبانة (حول مستوى الرضى عن الحوافز و المكافآت و الإمتيازات المقدمة للمدرسين و الموظفين) على 10 مدرسين، 6 إداريين و إداريات.
	1. لجنة المكتبة و المختبرات و القاعات الدراسية.


