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 (Executive Summary) الطمخص التظفيذي

 
 ةاالستراتيجييتضطن ممخصا لمخطة      

قادره جعل كمية التسريض ولتظويري شامل لسدتقبل كمية التسريض  إطارتيدف الخظة االستراتجية لكمية التسريض الى تكوين رؤية ووضع 
  اإلقميسية.تيا في الدوق مثيال بينعمى السشافدة في الدوق السحميو و 

 عزاءمن ا  طراف السعشية بعسمية تظوير الكميةركة كافة االاطويمة االجل تزسن مذ متكاممةخظة شاممو  ذلك، يتظمب السوضوع تحقيقلو 
 .والظمبة ةواإلداري التدريديةالييئة 

 ة القادمة وان الخظةف تغظي الدشوات الخسدلمجامعة وسو  ةاالستراتيجيان الخظو االستراتجية لتظوير كمية التسريض مشبثقة عن االىداف 
 .ىالتشفيذ الالزمةوالسوارد  الخظةعن  السشبثقة تاالستراتيجياتزع اطارا شامال لعسمية اتخاذ القرارات وتظرح السبادرات التى من شانيا تظبيق 

  وىي: ،رئيديةاستراتيجية تغظي ثالث غايات  الخظةىذه  أن
 تحميل الوضع التشافدي لمكمية. 

  مع السجتسع السحمي قويةبشاء عالقات. 

  في السسمكةالرائدة  كز العمسيةامن السر  التسريض لتربح واحدة لكمية السؤسدية القدرة تظوير . 
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االستراتيجي األول: تحليل الوضع التنافسي لكلية التمريضالهدف   

 
الفترة الزمنية  المسؤول عن التنفيذ الموارد الالزمة مؤشرات األداء

 لتحقيق االستراتيجية
النشاطات الالزمة لتحقيق 

 االستراتيجية
 االستراتيجية

توصٌة من مجلس الكلٌة  بشرٌة ومادٌة زٌادة عدد الطلبة
 مجلس العمداء وموافقة

توصً الكلٌة بوضع  قٌد التنفٌذ
خصومات خاصة لطلبة 
التمرٌض تشجٌعا للمهنة 

 لإلناث وباألخص

الخصائص التنافسٌة من 
حٌث تقدٌم الخصومات 

 وموقع الجامعة

وافدٌن وجود طلبة 
 عدد المتقدمٌن وزٌادة

 .العالقات العامة للجامعة بشرٌة وتقنٌة
 

كلٌة تكنولوجٌا 
 .المعلومات

قبل بداٌة كل فصل 
 .دراسً

 
 .قٌد العمل

االقتراح بوضع مكاتب 
ارتباط للجامعة فً جمٌع 

  .المملكةمحافظات 

 
التروٌج للجامعة من خالل 

وسائل اإلعالم المرئٌة 
 والمقروءةوالمسموعة 

على المستوي المحلً 

 .واإلقلٌمً

إٌجاد مكاتب ارتباط 
محلٌة وإقلٌمٌة لتسهٌل 

 تسجٌل الطلبة

خطة تمرٌض وجود 
معترف بها محلٌاَ 

 ودولٌا

لجنة الخطة الدراسٌة فً  بشرٌة
 الكلٌة

 
لجنة الخطة الدراسٌة فً 

 الجامعة

قامت الكلٌة بطرح 
تعدٌل على الخطة 
الدراسٌة وهو قٌد 

 الموافقة

تقوم الكلٌة على تحدٌث 
خطة التمرٌض بشكل 

دوري )كل خمس 
سنوات( لتواكب كل ما 

 ٌستجد فً التخصص

فرص تعلٌم توفٌر 
متمٌزة لطالب التمرٌض 
حسب المعاٌٌر األكادٌمٌة 

 المحلٌة والدولٌة

العملية التعليمية فيتحقيق التميز األكاديمي الهدف االستراتيجي الثاني:   
 

الفترة الزمنية  المسؤول عن التنفيذ الموارد الالزمة مؤشرات األداء
 لتحقيق االستراتيجية

النشاطات الالزمة لتحقيق 
 االستراتيجية

 االستراتٌجٌة

وجود خطة تمرٌض 
معترف بها محلٌاَ 

لجنة الخطة الدراسٌة فً  بشرٌة
 الكلٌة

قامت الكلٌة بطرح 
تعدٌل على الخطة 

تقوم الكلٌة على تحدٌث 
خطة التمرٌض بشكل 

توفٌر فرص تعلٌم 
متمٌزة لطالب التمرٌض 
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  ودولٌا
لجنة الخطة الدراسٌة فً 

 الجامعة

الدراسٌة وهو قٌد 
 الموافقة

دوري )كل خمس 
لتواكب كل ما سنوات( 

 ٌستجد فً التخصص.

حسب المعاٌٌر األكادٌمٌة 
 المحلٌة والدولٌة

 وورشعدد الدورات 
العمل التً شارك بها 

 .عضو هٌئة التدرٌس

 
عالمة التقٌٌم المعتمد 
من قبل عمادة الكلٌة 

الجودة  وعمادة
 بالجامعة واالعتماد

 ورئٌسد الكلٌة عمٌ بشرٌة ومادٌة
الجودة  ومسؤولالقسم 
 بالكلٌة

 وحضورتسهٌل انخراط  بصدد التنفٌذ
أعضاء هٌئة التدرٌس فً 

العمل  وورشالدورات 
التً تساهم فً تطوٌر 

 .والتعلٌمٌةقدراته البحثٌة 

 
تقٌٌم عضو هٌئة التدرٌس 

بشكل سنوي من حٌث 
اإلنجازات العلمٌة 

 وخدمة واإلدارٌة والبحثٌة
 المجتمع

تطوٌر مهارات أعضاء 
هٌئة التدرٌس وتحفٌزهم 

المتمٌزٌن منهم واستبقاء  

البحث العلمي وتشجيع الهدف االستراتيجي الثالث: تطوير  
 

عدد أبحاث أعضاء 
هٌئة التدرٌس المنشورة 

فً المجالت العامٌة 
 المعتمدة

اللجنة العلمٌة بكلٌة  ومادٌة بشرٌة
 التمرٌض

ودورات عقد ورش عمل  قٌد التنفٌذ
ألعضاء هٌئة التدرٌس 

حول كٌفٌة النشر فً 
المجالت العالمٌة المعتمدة 

 ذات المستوٌات المتقدمة

التركٌز على جودة 
األبحاث بما ٌتناسب مع 

 المعدالت العالمٌة

تنفٌذ عدد من الندوات 
لعقد مؤتمر  واإلعداد

 علمً سنوي

  وم علمً سنويقد ٌع خالل السنة الحالٌة اللجنة العلمٌة بشرٌة ومادٌة
 

التحضٌر لعقد مؤتمر 
 تمرٌضً.  

اقامة اٌام علمٌة او عقد 
 علمٌة سنوٌةمؤتمرات 

على المستوي المحلً 
لتشجٌع ثقافة البحث 

 العلمً
العمل على إيجاد شراكة حقيقية وفاعله مع المستشفيات الحكومية والخاصةالهدف االستراتيجي الرابع:   

 

زٌادة عدد الطلبة  موافقة رئاسة الجامعة  بشرٌة ومادٌة العمل على عقد اتفاقٌات  خالل السنة القادمة زٌادة حجم التعاون مع 
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فً المتدربٌن 
  المستشفٌات الخاصة

 
زٌادة عدد الطلبة من 

خرٌجً جامعة جرش 
والذٌن ٌعملون فً 

 المستشفٌات الخاصة.  

من عمادة  وبالتنسٌب
 كلٌة التمرٌض

مع المستشفٌات الخاصة 
لتدرٌب الطالب فً 
المؤسسات الصحٌة 

مع تلك  والتعاون

 .المؤسسات

 
إٌجاد فرص عمل للطلبة 

الخرٌجٌن فً المستشفٌات 

 .الخاصة

 
 اقامة ورشات عمل  

 المستشفٌات الخاصة

عدد االتفاقٌات بٌن 
وزارة الصحة وجامعة 

 جرش

امعة موافقة رئاسة الج بشرٌة
من عمادة  وبالتنسٌب

 كلٌة التمرٌض

اتفاقٌات العمل على إبرام  خالل السنة القادمة
مع وزارة الصحة  تعاون

وذلك لمحاولة توفٌر 
خصومات تشجٌعٌة 

 لتدرٌب الطلبة

إبرام اتفاقٌات مع وزارة 
 االردنٌة فٌماالصحة 

 ٌخص تعلٌم الطلبة

والمناهج الدراسيةتطوير البرامج الهدف االستراتيجي الخامس:   
 

وجود استمارات 
جاهزة لتقٌٌم المناهج 

الدراسٌة والمراجع 
 المستخدمة

االستعانة باستمارات  السنة القادمة واالعتماد الجودةمكتب  بشرٌة
قبل هٌئة  المعدة منالتقٌٌم 

واالعتماد ضمان الجودة 
من مكتب الجودة  والمعدلة
 فً الكلٌة

للمراجعة وضع آلٌات 
للمناهج الدراسٌة الدورٌة  

وجود استمارات للتقٌٌم 
قبل هٌئة  معدة من

ضمان الجودة 
واالعتماد ومعدلة من 
 مكتب الجودة فً الكلٌة

االستعانة باستمارات  السنة القادمة مكتب الجودة واالعتماد بشرٌة
قبل هٌئة  المعدة منالتقٌٌم 

ضمان الجودة واالعتماد 
والمعدلة من مكتب الجودة 

 .فً الكلٌة

 

مراجعة آلٌة التدرٌب 
 المٌدانً للطالب



7 
 

االستفادة من رأي 
الممرضٌن العاملٌن 

بالمستشفٌات عن جودة 
نظام التدرٌب 
 بالمستشفٌات.

 

 


