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 مقدمة .1

عة في جام ستراتيجية لتكون من الكليات الرائدةاالل خطتها المن خ جرشسعى كلية الهندسة في جامعة ت

تماد على الكادر عكما تسعى للتميز باال  .في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي وخدمة المجتمع المحليجرش 

ي دسية ذوعداد خريجين بمختلف التخصصات الهنإلكاديمي والذي يمثل خليط معرفي وعلمي وبحثي متكامل ألا

ما المهني م تطورهمقليمية ومؤهلين لمتابعة تعلمهم واإلعلى المنافسة في أسواق العمل المحلية و كفاءة وقادرين

 .قتصاد الوطني والتنمية المستدامةااليسهم في دعم ورفد 

 نبذة عن كلية الهندسة .2

 هندسةقسم و: قسم الهندسة المدنية، قسامأوتتكون أساسا من ثالثة  ،2007سة في عام تأسست كلية الهند

متطلبات ل وفقا  ية للبرامج الهندساألكاديمية  طالخطتم إعداد  .لكترونيات، وقسم هندسة االتصاالت واإلعمارةال

جهيز تلي. تم على االعتماد العام والخاص من وزارة التعليم العا ت البرامجحصلوالجودة ومعايير االعتماد 

 والبحثية اديميةلمعدات التي تلبي المتطلبات األكالمختبرات الهندسية وورش العمل بالكلية بأحدث األجهزة وا

دسية وجيا الهنلتكنولاتتجسد في تحفيز استيعاب  ة الكليةرؤي .ملية التعليمية ومواكبة كل تقدمبهدف رفع مستوى الع

المحلي  المجتمع والمساهمة فيلكترونيات هندسة االتصاالت واإلو عمارةهندسة الوالمتقدمة في الهندسة المدنية 

 .القطاع الصناعي مع األبحاث العلمية متعددة التخصصات للتطبيق العمليو

 نظام التدريس:

يفي صتتكون السنة الجامعية من فصلين دراسيين إجباريين مدة كل منهما ستة عشر أسبوعا ، وفصل 

 اختياري مدته ثمانية أسابيع.

صاالت ة االتالهندسة المدنية وهندسعدد الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في 

لطالب في لساعة معتمدة. يكون النصاب الدراسي  163ساعة معتمدة وفي هندسة العمارة  160واإللكترونيات 

قصى، ويجوز أن ساعة معتمدة في الفصل حدا  أ 18ساعة معتمدة للفصل الدراسي الواحد حدا  أدنى و 12الجامعة 

لتخرج إذا % أو في فصل ا80إذا كان معدله في الفصل السابق ال يقل عن  يأخذ الطالب ثالث ساعات إضافية

وات كانت هذه الساعات الزمة لتخرجه. يصنف الطالب المسجل لنيل درجة البكالوريوس في مستوى السن

 الدراسية إذا أتم بنجاح الساعات المعتمدة ضمن الخطة الدراسية كاآلتي:
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 الساعات المعتمدة المستوى الدراسي

 32 – 3 سنة أولى

 65 – 33 سنة ثانية

 98 – 66 سنة ثالثة

 140 – 99 سنة رابعة

 فأكثر 141 سنة خامسة

 ات.الحد األعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة هو ثمان سنو 

 

 الرؤية والرسالة والقيم .3

 الرؤية

مدنية دسة اليا الهندسية المتطورة في تخصصي الهنتحفيز الفهم للتكنولوجوالجودة والتميز في التعليم 

 .رفد المجتمع المحلي والقطاع الصناعي باألبحاث العملية متعددة المجاالتو، ةوهندسه العمار

 الرسالة

 اصوالخ عداد برامج أكاديمية رائدة وأبحاث متميزة متكاملة لتلبية احتياجات القطاع الحكوميإ.  

  حل الل مرالى أعلى االحتياجات األكاديمية والشخصية خإللوصول  لبةالطتأسيس خبرة تعليمية تلهم

 .حياتهم

 رات المهاوللحصول على المعرفة المتقدمة  طلبةخلق بيئة مثالية تمّكن كادر الكلية التدريسي وال

  .الهندسية

 أفضل التزود بالخدمات التي ترفد مفاهيم التكنولوجيا الهندسية واستخداماتها لتحقيق مجتمع. 

 القيم

 لعدالةاداع، اإلحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع، الحرية األكاديمية واإلنضباط المهني، القيادة واإلب

 .والكفاءة الجودة بمتطلبات االلتزامو، والمساواة
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 أهداف برنامج الهندسة: .4

 :يلي ما إلى الهندسة برنامج يهدف

 لمشاكل ليلوالتح الفهم في قدراته تطوير في تساعده والتي للطالب، الالزمة العلمية المادة تقديم 

 .لحلولا هذه لتطبيق وبديلة، أساسية خطط، ووضع المناسبة الحلول استنتاج من وتمّكنه الهندسة،

 مجاالتها بمختلف األساسية الهندسة مبادئ بين مناسبا   توازنا   يحقق عام إطار ضمن برنامج توفير 

 .الواقع في تطبيقها وطرق

 يمياألكاد النشاط لمتابعة الهندسة تخصصات مختلف دراسة من المكتسبة البالط مهارات توظيف 

 .العليا الدراسات ببرامج وااللتحاق

 مهاراته ةوتنمي الطالب، لدى والمهنية واإلجتماعية األخالقية بالمسؤوليات اإللتزام مبدأ ترسيخ 

 الجهات من حترافيوا مهني تصنيف على الحصول من تمكنه التي األساسية والعملية الشخصية

 .عمله في ريادي موقع وشغل المعنية

 داريةواإل التقنية المعرفة ونقل توظيف من وتمكينه الشخصية أهدافه تحقيق على الطالب مساعدة 

 .عالية كفاءة ذات عمل بيئة خلق أجل من لآلخرين

 التحليل البيئي للكلية : .5

 عناصر القوة

سية وهندسة العمارة وهما من أهم التخصصات الهند تضم كلية الهندسة تخصصي الهندسة المدنية -1

 استقطابا  للطلبة.

يثة ائل الحدم الوسالكفاءة العلمية ألعضاء هيئة التدريس والخبرة العملية الميدانية والقدرة على استخدا -2

 للتعليم من قبل غالبية أعضاء الهيئة التدريسية.

ؤسسات معتماد فق مع المعايير الصادرة عن هيئة االتحديث المستمر للخطط والمناهج الدراسية بما يتوا -3

 التعليم العالي في المملكة األردنية الهاشمية

مع  لعالقةاتسود األجواء األسرية في عالقة أعضاء هيئة التدريس في كلية الهندسة فيما بينهم وفي  -4

 قي الدوائر والكليات واألقسام.الطالب وكذلك مع إدارة ورئاسة الجامعة وبا
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 الضعفعناصر 

 محدودية المشاركات في المؤتمرات والفعاليات العلمية في الخارج. -1

 ضعف جودة المرافق العامة الخدمية والترفيهية ألعضاء هيئة التدريس والطالب. -2

 ضعف الجانب التسويقي للكلية مما ينعكس سلبا  على أعداد الطلبة. -3

وق سين في قلة األنشطة الطالبية وضعف التواصل مع الطلبة، وعدم وجود آلية محكمة لمتابعة الخريج -4

 العمل.

 عدم وجود تغذية راجعة من الطلبة لتقيم العملية التعليمية. -5

ة ضعف طلبة كلية الهندسة، خصوصا  المستجدين منهم، في مساقات اللغة العربية واإلنجليزي -6

 والرياضيات.

 كّمي و نوعي في تجهيزات بعض المختبرات.وجود عجز  -7

 هداف االستراتيجيةاأل .6

 طار الزمنياإل وليةؤالمس داءمؤشرات األ الخطط التنفيذية
مسح سوق العمل  -1

واحتياجاته والتخصصات 
المرغوبة على المستويين 

  قليميالمحلي واإل

اركة شركات المشنسبة ال
 في عينة المسح

العميد لشؤون االتصال مع 
 ناعةالص

 سنتين

السعي للحصول على  -2
االعتماد األكاديمي الدولي 

 لكافة البرامج

دراسة التقييم الذاتي 
 للبرامج األكاديمية

 سنتين األكاديمية األقسام

استحداث برامج جديدة  -3
بما يلبي احتياجات سوق 
 العمل المحلي واالقليمي

عدد البرامج المستحدثة 
وعدد المقبولين في هذه 

 جالبرام

 سنتين  األكاديمية األقسام

 سنة الكلية/الجامعة عدد القاعات المجهزة تهيئة قاعات التدريس  -4

عضاء هيئة أتدريب  -5
التدريس على استخدام 

 التعليم االلكتروني

عضاء الهيئة أ عدد
 التدريسية المؤهلين

 استطالع اراء الطلبة

مركز التطوير و األقسام
 وضبط الجودة

 سنة

بعض المواد حوسبة  -6
 بالكلية 

عدد المواد ونسبة 
 المحتوى المحوسب

مركز التطوير و األقسام
 وضبط الجودة

 سنة

تحديد احتياجات  -7
ولوية أالمختبرات و

 التطوير

 سنة الكلية/األقسام عدد المختبرات المطورة
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تطوير المختبرات  -8
 التعليمية 

 سنة الكلية/األقسام عدد االجهزة

 سنوات ثالث الكلية/الجامعة المختبرات البحثية التحتيةتطوير البنية  -9

تشكيل الفرق البحثية  -10
 لكل مجال بحثي

 سنة عضاء هيئة التدريسأ عدد المشاريع البحثية

الحصول على  -11
 االبحاث المدعومة 

عدد االبحاث المدعومة 
 الميزانية

 سنة عضاء هيئة التدريسأ

المشاركة في  -12
ة  المؤتمرات العلمي

 العالمية

بحاث المنشورة  األعدد 
 في المؤتمرات

 سنة أعضاء هيئة التدريس

عقد مؤتمرات  -13
 هندسية

 عدد المؤتمرات
 عدد المشاريع

 سنة الكلية/الجامعة/األقسام

 سنة الجامعة / الكلية قيمة الدخل عقد دورات تدريبية -14

ستقطاب الطلبة  -15
الوافدين ضمن برنامج  

  ،الموازي 
 لد وليوا

  سنة الجامعة / الكلية قيمة الدخل

ول إلى كلية التح -16
الورق  إلكترونية لتقليل

 .حبارألوا

  سنة الكلية خفض النفقات

ك الترشيد استه -17
 الطاقة

 سنة الكلية خفض النفقات

االمتحانات  -18
 المحوسبة

 سنة الكلية  خفض النفقات

رشاد تقديم اإل -19
 كاديمي والمهنياأل

 سنة الكلية المستخدمين عدد

تشجيع الطالب  -20
 ورياضيا   المتميزين علميا  

 وثقافيا  

 سنة الكلية  عدد المستفيدين

تشجيع الطلبة على  -21
المشاركة في  المبادرات 

 المجتمعية

 عدد المشاركين 
 عدد المبادرات

 سنة الكلية

توجيه مشاريع  -22
التخرج لتنمية المجتمع 

 المحلي

 سنة + الكلية األقسام ععدد المشاري

عمل محاضرات  -23
عامة في مختلف 

ت الهندسية من الالمجا

 عدد المحاضرات 
 عدد المشاركين

 سنة الكلية
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قبل الجهات الصناعية 
 والحكومية

عمل النشرات  -24
 قسام  والكليةألالتعريفية ل

 سنة + الكلية  األقسام الموزعة عدد النشرات

عمل نشرات تعريفية  -25
 المختبرات مكنياتبا

 سنة + الكلية  األقسام عدد النرات

استخدام وسائل  -26
م المحلية  المتاحة العإلا

 لتسويق الكلية

 عدد اللقاءات 
 عدد المشاهدات 

 سنة العالقات العامة + الكلية

تقييم مستوى  -27
 مة العامة في مبنىالالس

 الكلية

 سنة الكلية تقرير الجاهزية

من الإعداد خطة ا -28
 مةالوالس

 سنة الكلية عداد الخطةإ

عقد دورات توعية  -29
 مة العامةالفي مجال الس

 عدد الدورات
 عدد المشاركين

 سنة الكلية/الجهة النافذة

 

 البحث العلمي .7

 ،ات لجامعامن خالل التشبيك مع  ،تحسين المعرفة كأساس التخاذ القرارات حول قضايا المجتمع االردني

 لمي .واإلقليمي والعا ،وى المحليومؤسسات المجتمع المدني على المست ،والبحثيةوالمراكز العلمية 

 الهدف الفرعي االول

 حث النهوض بمستويات البحث العلمي في جميع المجاالت المعرفية واالستفادة من مخصصات الب

 العلمي في موازنة الجامعة.

 عادة هيكلة دعم البحث العلمي وتطويره.إ 

 مادية لتشجيع النشر العلمي في المجالت العلمية العالمية. وضع تعليمات حوافز 

 .تعديل تعليمات الترقية العلمية في الجامعة 

 .توفير الدعم المالي للمشروعات البحثية ألعضاء هيئة التدريس 
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 الهدف الفرعي الثاني 

 وعالميا   قليميا  إو برام اتفاقيات مع الجامعات والمراكز المختصة محليا  إ. 

 حث العلميوق البوالسيما صند ،ومواعيد التقدم للمنح ،سماء الجهات المانحةأاعدة بيانات تبين نشاء قإ، 

 وروبي.وبرامج االتحاد األ

  عضاء هيئة التدريس للمشاركة في المؤتمرات العلمية المتخصصة.أتشجيع 

 الهدف الفرعي الثالث 

 اخل دتدريس عضاء هيئة الأمشتركة مع جراء البحوث العلمية الإو ،متابعة تشجيع المشاريع وتنفيذها

 الجامعة وخارجها.

  عمالها.أتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية بصورة منتظمة ونشر 

  لنشر وتحكيم البحوث والدراسات المقدمة ل ،صدار مجلة جرش للبحوث والدراساتإليات آمراجعة

 .ورفع مستوى المجلة ،بهدف جودة البحث العلمي ،فيها

 الرابع  الهدف الفرعي

 عضاء هيئة التدريس والطلبة.أبداع لدى تشجيع التميز واإل 

 بداع.وضع تعليمات لجوائز التميز واإل 

 بداع.تنظيم ورش عمل تخص التميز واإل 

  قليمية والعالمية.عضاء هيئة التدريس على التقدم للجوائز العلمية المحلية واإلأحث 

 م.وضع خطة للكشف عن الطلبة المبدعين ورعايته 

 خدمة المجتمع .8

ثية مية والبحعالإلفي تنمية اجتماعية مستدامة من خالل تقديم الخدمات التعليمية والتكنولوجية وا ةالمساهم

 القطاعستشارية والعمل التطوعي وذلك بالشراكة مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وواإل

 .الخاص
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 العالمية .9

جامعة ية الجل تحقيق رؤأالعلمية الخارجية وتبادل الخبرات من  تعميق العالقات مع الجامعات والمراكز

  .المستقبلية

 الهدف الفرعي االول

 جانب المسجلين في الجامعة تقديم خدمات نوعية للطلبة العرب واأل

 متنوعةالنشطة األ. 

 جانب المسجلين في الجامعةيوم ثقافي للطلبة العرب واأل. 

 لكترونيجانب على موقع الجامعة اإلتخصيص صفحة خاصة للطلبة العرب واأل. 

 راسيمن كل عام د ،االول والثاني ين؛جانب في بداية الفصللقاء ترحيبي بالطلبة العرب واأل 

 الهدف الفرعي الثاني:

 نشاء وحدة لتفعيل العالقات والمشاريع الخارجيةإ 

 جيع النشر في المجالت العلمية العالمية المتميزة ذوات معامل التأثير شت 

 علميث الفي البح عالميا   فراد الذين حققوا حضورا  شراكة البحثية مع الجامعات والمراكز واألال 

 
 


