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 1010- 1025لكلية الزراعة في جامعة مؤتة لألعوام  اإلستراتيجيةالخطة 

 

 نبذة عن كلية الزراعة 

 النشأة والتطور:

الرئيسي في مؤتة وتهدف الكلية إلى تخريج أفراد مؤهلين قادرين على تطوير كم عن حرم الجامعة  52في بلدة الربة التي تبعد  4991أنشئت كلية الزراعة في عام 
ة والتدريبية واإلنتاجية، الزراعة في األردن، وإدارة برامج األبحاث المرتبطة بالزراعة في منطقة جنوب األردن، وخدمة المجتمع المحلي من خالل البرامج التعليمي

، وقسم التغذية والصناعات الغذائية في عام 4991باتي، ثم أضيف إليها األقسام التالية: قسم اإلنتاج الحيواني في عام وكانت الكلية قد بدأت بقسم اإلنتاج الن
، وتمنح الكلية حاليا درجة البكالوريوس في اإلنتاج النباتي ، واإلنتاج الحيواني، التغذية والصناعات 5009، وقسم الوقاية والمكافحة المتكاملة في عام 5005

 الغذائية، و الوقاية والمكافحة المتكاملة، ودرجة الماجستير في اإلنتاج النباتي.

( عضوًا في كافة التخصصات يساعدهم في مختبرات التطبيقات العملية كادر من المهندسين الزراعيين كمشرفين وفنيين. 00يبلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية )
 . 5042/5042( طالبًا وطالبة في العام الدراسي 144) كما يبلغ عدد الطلبة المسجلين في الكلية

مترا مربعًا،ـ ويضم حرم الكلية منشآت متعددة، مثل القاعات ومباني  44291ألف متر مربع، وتبلغ مساحة المباني  120تقع كلية الزراعة على مساحة تبلغ 
ة زراعية ومطعم وكفتيريا، ومختبر حاسوب، ومركز للصيانة، ومحطة للبحوث الزراعية الغرف الصفية، وحقول زراعية واسعة، ومختبرات للتدريب واألبحاث ، ومكتب

و يشمل  5م 5200و تم توسعة الكلية بأنشاء مبنى جديد بمساحة  ، كما يستضيف حرم الكلية محطة األرصاد الجوية في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
 المختبرات التدريسية و البحثية.  البناء مدرجا و غرف صفية مجهزة و عدد من

ة محمية رعوية بمساحة يتبع إلى كلية الزراعة محطة للبحوث الزراعية تشتمل على حقول اإلنتاج النباتي والحيواني ومصنع مصغر لأللبان كما أنه يتبع إلى الكلي
 وقف التصحر.( دونما في منطقة اللجون/حوض المحيسن تعنى بإعادة تأهيل المناطق الهامشية و 0200)
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( هكتار من أجل تدريب الطلبة على 52بإنشاء مركز البحوث والتدريب واإلرشاد الزراعي في منطقة األغوار الجنوبية/ غور المزرعة بمساحة ) قامت الكلية
و  تعمل بأحدث التقنيات العالمية، 5م2410حة ، وتم إنشاء مزرعة على نظام الزراعة المائية بمسالحديثة، وتدريب وإرشاد المزارعينالزراعات واألنظمة الزراعية ا

 مثل زراعة النخيل واألعالف وإنتاج األسماك.قيد الدراسة  اإلنتاجيةهناك بعض المشاريع 
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 : األقسام والدرجات العلمية التي تمنحها

 قسم اإلنتاج النباتي :

 . درجة البكالوريوس في اإلنتاج النباتي 

 . درجة الماجستير في اإلنتاج النباتي 

 قسم اإلنتاج الحيواني :

 . درجة البكالوريوس في اإلنتاج الحيواني 

 قسم التغذية والصناعات الغذائية :

 درجة البكالوريوس في التغذية والصناعات الغذائية. 

  ماجستير في علم الغذاء و التغذيةدرجة. 

 قسم الوقاية والمكافحة المتكاملة:

  في الوقاية والمكافحة المتكاملةدرجة البكالوريوس. 

 

 أعداد أعضاء هيئة التدريس في كلية الزراعة: 

 اآلتي:كافة الرتب األكاديمية على النحو( عضو هيئة تدريس من 03يندرج تحت مظلة كلية الزراعة )

 ( خمسة عشر11رتبة أستاذ وعددهم  ) -1

 ( خمسة1رتبة أستاذ مشارك وعددهم ) -2

 ( سبعة1)رتبة أستاذ مساعد وعددهم  -0

 ( اثنان2محاضر متفرغ برتبة أستاذ مساعد وعددهم ) -4

 .أربعة( 4رتبة مدرس وعددهم ) -1

 

https://www.mutah.edu.jo/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://www.mutah.edu.jo/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.mutah.edu.jo/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://www.mutah.edu.jo/ar/content/%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9


 

4 
 

 :7102/7102على بداية العام الدراسي  أعداد الطلبة في كلية الزراعة

 ( طالب وطالبة وكما يلي:100عدد الطلبة المسجلين في كلية الزراعة ) .0

 قسم اإلنتاج النباتي : -

o  ( طالب وطالبة.59في درجة البكالوريوس )عدد الطالبة المسجلين 

o ( طالب وطالبة.07عدد الطالبة المسجلين في درجة الماجستير ) 

 قسم اإلنتاج الحيواني : -

o ( طالب وطالبة.29عدد الطالبة المسجلين في درجة البكالوريوس ) 

 قسم التغذية والصناعات الغذائية : -

o ( 621عدد الطالبة المسجلين في درجة البكالوريوس) .طالب وطالبة 

o ( طالب وطالبة.07عدد الطالبة المسجلين في درجة الماجستير ) 

 قسم الوقاية والمكافحة المتكاملة : -

o ( طالب وطالبة.71عدد الطالبة المسجلين في درجة البكالوريوس ) 
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 : الكوادر اإلدارية

 :كما يلي( موزعين 103جامعة مؤته ,حيث ان عدد الكادر الفني واإلداري للكلية هو )أن الكلية تتبع سياسة االستقطاب والتعيين والتوظيف حسب تعليمات  ●

 (1مدير دائرة خدمات إدارية ) -

 (1) الربة للبحث والتدريب واإلرشاد الزراعيمدير محطة  -

 (1مدير محطة الغور للبحث والتدريب واإلرشاد الزراعي ) -

 (1فني مختبر ) -

 (1فني بيت زجاجي ) -

 (1يواني )فني حقل إنتاج ح -

 (11مشرف مختبر ) -

 (1فني حاسوب ) -

 (1فني ألبان ) -

 (1رئيس شعبة لوازم ) -

 (1) رئيس ديوانرئيس شعبة / -

 (1رئيس شعبة خدمات ) -

 (1رئيس شعبة مكتبة ) -

 (1رئيس شعبة محاسبة ) -

 (1رئيس شعبة أمن ) -

 (4ديوان )بمسمى كاتب موظف  -

 (2) طابعة سكرتيرة -

 (2طابع ) -

 (2موظفي مكتبة ) -

 (2)محاسبين  -

 (8فنيي مهن مختلفة من كهرباء وحداده والمنيوم ونجارة وتدفئة مركزية وموسرجي ودهان ) -

 (1مراقب قاعات ) -

 (2مراقبين عمال ) -
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 (6عمال بريد ) -

 (4موظفي لوازم )  -

 (1حارس ) -

 (00عمال زراعة وعمال وعامالت بمختلف المهن ) -

 (2سائق جرار زراعي ) -

 (0سائق آليات ) -

 (. 16موظفي أمن ) -

 

 المرافق في كلية الزراعة:

 .تتوفر في الكلية العديد من المختبرات العلمية والبحثية وهي مجهزة بأجهزة ومعدات بحثية وتعليمية -

 تتوفر قاعات تدريسية  معظمها مجهزة بكامل التجهيزات الخاصة بالعملية التدريسية. -

 البحثية والتدريسية. يتوفر مختبر مركزي مجهز بأحدث األجهزة والمعدات الخاصة بالعملية -

 ( طير دواجن لتسهيل العملية التدريسية و البحثية 2333يتوفر بركس إلنتاج دجاج اللحم يتسع إلى ) -

 يتوفر في الكلية مستودعات للوازم واألعالف  -

 يتوفر في الكلية جاروشة لطحن األعالف  -

 يتوفر في الكلية حظائر لتربية األبقار واألغنام والماعز مجهزة بمحلب -

 يتوفر عدد من البيوت البالستيكية للزراعة -

 يتوفر بئر ماء ارتوازي في حرم الكلية  -

 تتوفر بساتين فاكهة وأشجار زيتون بأعداد مختلفة في حقول اإلنتاج النباتي في الكلية -

  يتوفر مصنع ألبان مصغر يقوم بصناعة مشتقات األلبان من لبن ولبنة وجبنة بيضاء -

 جي مجهز بنباتات الزينة الداخلية لتدريب الطلبةيتوفر في الكلية بيت زجا -

 زراعية ومحاريث وتنك ماء يتم استخدامها في عملية الزراعة وتدريب الطلبة. آالتيتوفر في الكلية  -

 مجهزة بحواسيب للعملية التدريسية والطلبة انترنتتتوفر قاعة  -
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 للتعليم و التعلم  تتوفر مكتبة في الكلية تحتوي المراجع و الكتب و المصادر الالزمة -

 يتوف نادي رياضي يحتوي بعض المستلزمات الرياضية للطلبة من طاوالت تنس وبلياردو وملعب كرة سلة وملعب كرة طائرة. -

 شخص و قاعات ندوات إلقامة النشاطات  203يتوفر مدرج يتسع ألكثر من  -

 يتوفر نادي زراعي للطلبة في الكلية -

 يتوفر كفتريا للطلبة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

 : رؤية الكلية

 عية األساسية والتطبيقية.تهدف كلية الزراعة إلى تكوين شخصية علمية متميزة أكاديميًا وبحثيًا واجتماعيًا، وتأسيس قاعدة أكاديمية وعلمية متميزة للعلوم الزرا 

 : رسالة الكلية

خدمات زراعية متميزة، وتقديم بحوث علمية تصل إلى العالمية بما يتفق مع قيم تلتزم كلية الزراعة بأن تقدم للمجتمع خريج )مهندس زراعي( قادر على تقديم 
 المجتمع المحلي، وتوفير خدمات متميزة للحفاظ على البيئة وزيادة اإلنتاج الزراعي المحلي وسالمة الغذاء.

 : غايات الكلية

وم الزراعية و نهج أسلوب التحسين المستمر للخطط والبرامج الدراسية وضع خطط وبرامج دراسية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في شتى العل -2
 للنهوض الدائم بمستوى الخريج القادر على المنافسة الدائمة في سوق العمل

والمذهل في شتى  رفد المجتمع بخريج قادر على التعامل مع متطلبات البحث العلمي وإنشاء القواعد البحثية المتطورة القادرة على متابعة التطور السريع -1
 العلوم الزراعية

 الحصول على مستوى عالي من الثقة في خريج الكلية من خالل نشر ثقافة اإلبداع ونهج الوسائل التعليمية المتطورة. -3

 .تحديد متطلبات المجتمع الحقيقية بدقة وجعلها نقطة لالنطالق الناجح والمتميز لخدمة المجتمع على المستوى المحلي والدولي -4

تطبيقي متميز جسور التعاون في المجاالت البحثية المختلفة واالنفتاح على المؤسسات العلمية والبحثية المتطورة محليًا ودوليًا إلعداد خريج ذو فكر مد  -5
 .قادر على اإلنتاج وتطبيق التكنولوجيا الحديثة والمساهمة فيها

 متميزةتحقيق أهداف ومخرجات التعليم للوفاء بالمعايير األكاديمية ال -6

 .تطوير كفاءة المصادر المالية والمادية والبشرية في كلية الزراعة -7
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 : تحليل ظروف وبيئة العمل في كلية الزراعة / جامعة مؤتة

 

 : نقاط القوة

 
  مع رؤية ورسالة هناك رؤية ورسالة وغايات واضحة ومعلنة في الكلية واقسامها ، تعكس واقع الكلية بموضوعية وتصور مستقبلها المرغوب كما تتفق

 . خطة أجرائية لتحقيق غايات الكلية الجامعة. وهذه الرؤية والرسالة قابلة للتطبيق من خالل
 عملية التدقيق والمراجعة من خالل و ذلك عن طريق الرسالة واالهداف والغايات واستراتيجيات العمل و  تقوم الكلية واقسامها بشكل دوري بمراجعة الرؤية

 من ان جميع االجراءات واالنشطة في الجامعة واقسامها تتفق مع الرؤية والرسالة  وتتأكدمنهجية واضحة لكي تضمن 

 موقةتضم الكلية عدد من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الرتب األكاديمية و لهم خبرة طويلة في البحث و التدريس و هم من خريجي جامعات مر. 

  طالبا  611تمنح الكلية درجة البكالوريوس في أربعة تخصصات و درجة الماجستير في تخصصين. بلغ عدد الطلبة الموجودين على مقاعد الدراسة 

  ن القاعات ومدرج و أنشاء مبنى كلية متكاملة يضم العديد مالكلية في توسع مستمر في المباني و المختبرات, حيث قامت الجامعة بتوسعة في كلية الزراعة

 .2م 2133ومكاتب و المختبرات بمساحة 

  

 

 : نقاط الضعف

 

  في  المعنيين أصحاب العالقةالل اشراك صياغة ومراجعة الرؤية والرسالة الغايات من خ و أعادةالحاجة الى تطبيق معايير ضمان الجودة بفاعلية اكبر
 الكلية و األقسام و الوحدات اإلدارية.

  فرق عمل من جميع اقسام الكلية األكاديمية واالدارية لضمان صياغة وتنفيذ الخطط االستراتيجية ومراجعتها بشكل دوري منتظم.الحاجة الى تطوير 
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 التوصيات :

 المتغيرات البيئية .العمل على مراجعة الرؤية والرسالة والغايات بجميع محتوياتها على مستوى الكلية واألقسام وبشكل  دوري مرة كل سنتين بما يتوافق مع  -
 التأكد من تنفيذ االستراتيجيات الالزمة لتحقيق الغايات وخدمة الرؤية والرسالة على أرض الواقع . -
 إيجاد آلية للمتابعة والرقابة على تنفيذ اجراءات ومراجعة الرؤية والرسالة . -
 ام الكلية .ايجاد آلية للتأكد من اعتماد رؤية الكلية ورسالتها على مستوى جميع أقس -
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 الخطط اإلجرائية للوصول للغايات في كلية الزراعة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

 : 6+7+0لغاية ا .0

وضع خطط وبرامج دراسية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في شتى العلوم الزراعية و نهج أسلوب التحسين المستمر  -0

 الدراسية للنهوض الدائم بمستوى الخريج القادر على المنافسة الدائمة في سوق العملللخطط والبرامج 

رفد المجتمع بخريج قادر على التعامل مع متطلبات البحث العلمي وإنشاء القواعد البحثية المتطورة القادرة على متابعة التطور  -7

 السريع والمذهل في شتى العلوم الزراعية

 ن الثقة في خريج الكلية من خالل نشر ثقافة اإلبداع ونهج الوسائل التعليمية المتطورة.الحصول على مستوى عالي م -6

 

: تحسين البرامج التعليمية و تطوير الخطط الدراسية و المناهج في كلية الزراعة وفقا الحتياجات سوق العمل و االستراتيجيالهدف  0.0

 :مؤسسات المجتمع و متطلبات العمل األكاديمي و الجودة 

 ألداء امؤشرات  البرنامج الزمني  التنفيذجهة  التنفيذية  اإلجراءات اإلستراتيجية

مراجعة الخطط -

الدراسية في كلية 

الزراعة و المجاالت 

المعرفية لكل تخصص 

و الصادرة عن هيئة 

 التعليم العالي اعتماد

 

عمال  لجان الخطط إل استكماالا 

الدراسية لعملها من خالل رؤساء 

األقسام و مجالس األقسام و 

مباشر من  بأشرافمجلس الكلية 

 عميد كلية الزراعة  

 

مراجعة وصف المساقات بما 

مع المستجدات العلمية  يتالءم

 الجديدة 

 

 زمةلالا دراسة الكفايات المعرفية

 للتخصصات لمختلفة 

 توضيح أهمية ملف المادة

لجان الخطط الدراسية 

في األقسام و في الكلية و 

بالتنسيق مع لجان الخطط 

الدراسية في الجامعة و 

 دائرة القبول و التسجيل.

 

 

 

الفصل الدراسي 

 األول 

2312/2318 

 

 

مراجعة الخطط  استكمال

الدراسية بشكل نهائي قبل بداية 

التدريس على الفصل الدراسي 

 2312/2318األول 

العمل بالخطط الدراسية  

الجديدة على بداية الفصل 

 2312/2318الدراسي األول 

 

بعض المساقات  إضافة

الضرورية لرفع كفاءة 

الخرجين التطبيقية في سوق 

 العمل 
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للزمالء أعضاء هيئة التدريس 

من خالل مجالس الكلية و مجالس 

 األقسام

 

 

فية التركيز على الكفايات المعر

للتخصص و 

الكفاءة  الجتيازامتحانالالزمة

 الجامعية 

 

مراجعة ملفات الخطط 

الدراسية للمواد المطروحة 

على الفصل الدراسي األول 

 من أجل تطوير المساقات 

 

وضع الخطط الدراسية على 

المواقع المختلفة لتصبح متاحة 

 اإللكترونيللطلبة )الموقع 

للكلية و األقسام و الموقع  

 للقبول و التسجيل( رونياإللكت

 

ملف للمادة  اعتماد-

كأساس لتطوير 

 المساقات

لرؤساء األقسام و أعضاء  اإليعاز

هيئة التدريس بضرورة أعداد 

بنسخة منه  االحتفاظملف المادة و 

في القسم و نسخة في مكتب ضبط 

 الجودة في الكلية 
 

التطوير  التنسيق مع مركز

األكاديمي و ضبط الجودة 

بخصوص النماذج المعدة لملف 

 المادة 

أعضاء هيئة التدريس في 

 الكلية 

 

األقسام  رؤساءابعة من مت

و مكتب الجودة في كلية 

 الزراعة 

 

 

 

 

الفصل الدراسي 

األول 

2312/2318 

أنجاز ملف المادة للمواد 

ة على الفصل حالمطرو

 2312/2318الدراسي األول 
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متابعة مستمرة من لجان ضبط 

 الجودة في األقسام و الكلية

التطوير  التنسيق مع  مركز

األكاديمي و ضبط الجودة لعقد 

ورشة تدريبية حول مفهوم ملف 

 تعبئتهالمادة و أهميته و 

 

 

 

 

 

 

 

 

التحسين المستمر  -

 ألساليب التعليم و التعلم

التنسيق مع مركز التطوير  -

األكاديمي و ضبط الجودة حول 

الدورات التدريبية المتاحة 

لتحسين التعليم و التعلم و تنظيم 

مثل هذه الدورات داخل كلية 

 الزراعة أن أمكن 

 

تشجيع أعضاء هيئة التدريس 

بدورات  االلتحاقالجدد على 

لتحسين أدائهم من خالل مركز 

 التطوير األكاديمي و ضبط

 الجودة 

 

مركز التطوير األكاديمي 

و ضبط الجودة بالتنسيق 

مع مكتب ضبط الجودة 

في كلية الزراعة و 

رؤساء األقسام )رؤساء 

 ضبط الجودة في األقسام( 

 

 

 

الفصل الدراسي 

 الثاني و األول 

2312/2318 

 

 

التحاق العدد األكبر من أعضاء 

هيئة التدريس على األقل بدورة 

هيئة تدريس واحدة لكل عضو 

خالل الفصل الدراسي األول 

2312/2318 

 

تعريف أعضاء هيئة التدريس 

و طالب الدراسات العليا 

  كترونيةلاإلبقواعد البيانات 

من خالل المساقات المطروحة 

 في الكلية 
 

لمن ليس لديه  يبيةدورة تدر

قواعد  باستخدامالمعرفة 

مع مكتبة  بالتنسيقالبيانات 

 جامعة مؤتة
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 :: تحسين طرائق التدريس و التقويم و مصادر التعلم  في كلية الزراعةاالستراتيجيالهدف  0.7

 

 ألداء امؤشرات  البرنامج الزمني  التنفيذجهة  التنفيذية  اإلجراءات اإلستراتيجية

بدورات حول  لتحاقاإل تحسين طرائق التدريس

طرائق التدريس الجامعي 

و خصوصا للمدرسين 

 الجدد

 الالزمةعمل المخاطبات  مستمر األكاديميةاألقسام 

ألجراء دورات حول 

التدريس الجامعي )تحديد 

 المكان و الزمان(

 

مخاطبة األقسام بتزويد  تحسين مصادر التعلم  

الكلية من الكتب و قواعد 

البحث العلمي الالزمة 

للبحث و التدريس و 

 مخاطبة وحدة المكتبة  

 واألقسام األكاديمية 

 المكتبة

الجدد  األساتذةالتحاق  مستمر

بدورات طرائق التدريس 

 الجامعي  

مسح للنواقص الموجودة  تحسين البيئة التعليمية

في القاعات التدريسية و 

عن طريق دائرة  توفيرها

 اللوازم

اللوازم  ودائرة الخدمات 

لوازم و /كلية الزراعة 

 معةاالج

القاعات من  احتياجاتسد  مستمر

في قاعات  نواقص

 لتدريسا

تشجيع التعامل مع التعليم 

 اإللكتروني

 

بدورات للتعليم  لتحاقاإل

 اإللكتروني

 

 

 

مركز التطوير األكاديمي 

و ضبط الجودة بالتنسيق 

مع مكتب ضبط الجودة في 

 كلية الزراعة

بهذه الدورات  االلتحاق مستمر

 لمام بهاإلمن ليس له 
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 : الذاتي: التركيز على التعليم االستراتيجيالهدف  .0.6

 ألداء امؤشرات  البرنامج الزمني  التنفيذجهة  التنفيذية  اإلجراءات ستراتيجية اإل

الطلبة  رتيادإتفعيل 

 للمكتبة  

 

توجيه الطلبة في كلية الزراعة الى 

المصادر المختلفة عن طريق 

 الواجبات البيتية و التقارير و الندوات

  و المحاضرات الصفية 

 

عمل زيارة توجيهية للطلبة الى 

المكتبة و ذلك من خالل المساقات 

 المختلفة و من خالل مادة الندوة 

 

 األقسام األكاديمية 

 

 

في أعداد الطالب  إزدياد مستمر

 الزائرين للمكتبة 

 

 

توجيه الطلبة من خالل المحاضرات   تفعيل مختبرات الحاسوب

بأهمية قواعد البيانات الموجودة في 

الجامعة و أهميتها في متابعة 

 المستجدات العلمية و البحث العلمي

توجيه طالب الدراسات العليا الى 

األمثل لقواعد  االستغاللكيفية 

 البيانات الموجودة في الجامعة

 األقسام األكاديمية 

 

 

في أعداد الطالب إزدياد  مستمر

 الزائرين لمركز الحاسوب

تطوير قدرات الطلبة في 

 لذاتي  التعلم ا

تشجيع الطلبة للتسجيل في مادة 

مهارات الحياة من خالل المحاضرات 

 و اللقاءات الدورية مع الطلبة

 األقسام األكاديمية 

 

 

في أعداد الطالب  إزدياد مستمر

المسجلين في مادة 

 مهارات الحياة  
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 :الموجه للطلبة اإلرشاد :  تفعيلاالستراتيجيالهدف  0.1

 ألداء امؤشرات  البرنامج الزمني  ذجهة التنفي التنفيذية  اإلجراءات اإلستراتيجية

 كاديمي   ألا اإلرشادتفعيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحديد المرشدين 

األكاديميين لكل سنة 

 في بداية كل سنةدراسية 

 

هيئة الأعضاء  لتزامإ

بالساعات  يةالتدريس

 المكتبية 

 

توجيه الطلبة بأهمية 

األكاديمي من  اإلرشاد

 خالل اللقاءات مع الطلبة 

 عمادة كلية الزراعة 

 

 األقسام األكاديمية 

 

 

العدد األكبر من  لتزامإ مستمر 

الطلبة مع المرشدين 

 األكاديميين 

 

االلتزام بالساعات المكتبية 

 ألعضاء هيئة التدريس  
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 : و التواصل الفعال بين الطلبة و الهيئة األكاديمية في كلية الزراعة االتصال:: تحسين قنوات االستراتيجيالهدف 0.9

 

 ألداء امؤشرات  البرنامج الزمني  ذجهة التنفي التنفيذية  اإلجراءات اإلستراتيجية

 تحسين التواصل مع الطلبة 

 

 

 

 

 

 

عقد لقاءات دورية مع 

 وبكالوريوس )الطلبة 

 دراسات عليا(

 

وضع أهداف لكل لقاء مع 

 االستماعالطلبة و 

لوجهات نظر و مطالب 

 الطلبة  

 

توثيق اللقاءات في 

 اجتماعاتمحاضر 

 

التزام أعضاء هيئة 

التدريس بالساعات 

 المكتبية 

 عمادة كلية الزراعة 

 

 األقسام األكاديمية 

 

عمل لقاءات دورية مع  مستمر 

 الطلبة كل أول فصل  

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

 المخرجات التعليمية :تحسين الهدف االستراتيجي:  0.1

 ألداء امؤشرات  البرنامج الزمني  ذجهة التنفي التنفيذية  اإلجراءات اإلستراتيجية

خطة تنفيذية لتحسين -4

طلبة كلية الزراعة ائج نت

 الكفاءة  امتحانفي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتحانتوعية الطلبة بأهمية 

الكفاءة من خالل المحاضرات 

الدورية على  االجتماعاتو 

 مستوى الكلية و األقسام

 

التواصل مع أعضاء الهيئة 

التدريسية في كلية الزراعة و 

على  التعليمية توضيح الكفايات

و  المستوى المتوسط والدقيق

الالزمة الجتياز امتحان الكفاءة 

 الجامعية 

 

التأكيد من خالل مجالس 

مجلس الكلية على  األقسام و

الكفايات المطلوبة في امتحان 

 الكفاءة

 

عمل برنامج تدريبي للطلبة 

المتوقع تخرجهم على الفصل 

الدراسي األول لغايات 

 امتحانأرشادهم بمحاور 

 الكفاءة

عمادة الكلية و األقسام 

 األكاديمية 

 

 مستمر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحسن في أداء الطلبة في 

 الكفاءة   امتحان
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 : 9+1. الغاية 7

 تحديد متطلبات المجتمع الحقيقية بدقة وجعلها نقطة لالنطالق الناجح والمتميز لخدمة المجتمع على المستوى المحلي والدولي. -1

9-  ً ودولياً إلعداد مد جسور التعاون في المجاالت البحثية المختلفة واالنفتاح على المؤسسات العلمية والبحثية المتطورة محليا

 خريج ذو فكر تطبيقي متميز قادر على اإلنتاج وتطبيق التكنولوجيا الحديثة والمساهمة فيها

 

 : تشجيع النشاطات الموجه لخدمة المجتمع و على المستوى المحلي والدوليالهدف االستراتيجي:  7.0

 ألداء امؤشرات  البرنامج الزمني  ذجهة التنفي التنفيذية  اإلجراءات اإلستراتيجية

تشجيع أعضاء الهيئة 

 كشترااإلالتدريسية في 

بورشات عمل و 

 مؤتمرات محلية و دولية   

دراية داخل اإل اإلجراءاتتسهيل 

في  شتراكاإليخص  االكلية بم

ورشات العمل و المؤتمرات 

 المحلية و الدولية 

 

أعضاء الهيئة التدريسية   طالعأ

في  شتراكاإلبالتعليمات و شروط 

المؤتمرات  و الصادرة عن 

 عمادة البحث العلمي 

عمادة الكلية و األقسام 

 األكاديمية 

 

زيادة في عدد المشاركات  مستمر

 ألعضاء هيئة التدريس

شات من ور تنفيذ عدد

العمل المتخصصة و 

و ذات  عجتمللم الموجه

 طابع دولي

عمل الورشات تحديد مواضيع ل

موجه  لخدمة المجتمع و على ال

 المستوى المحلي والدولي

 

البحث عن ممولين لرعاية 

 الورشات

عدد من ورشات العمل  مستمر األكاديمية األقسام

الموجه و بمشاركة محلية 

 و دولية

 

 

 

الدعوة الى مؤتمر زراعي 

 دولي -وطني 

تشكيل لجنة تحضيرية و تحديد 

 مهام هذه اللجنة 

 ة و األقسامعمادة الكلي

 األكاديمية

الفصل الدراسي 

 2318/2312الثاني 

عقد المؤتمر الزراعي في 

 موعده
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الدعوة للمؤتمر الزراعي بمدة ال 

 نعقادإشهر من تقل عن ستة أ

 المؤتمر

 

تحديد محاور المؤتمر على أن 

 تقوم بحل مشاكل وطنية 

 

 البحث عن ممولين  

ع البحث العلمي مع تشجي

قليمية و إجهات وطنية و 

 دولية

بمشاريع  للتقدمتشجيع الباحثين 

بحثية من خالل عمادة البحث 

جامعة مؤتة او صندوق –العلمي 

البحث العلمي أو مؤسسة 

عبدالحميد شومان أو مشاريع 

أي جهات داعمة  إيراسموس أو

 أخرى

 عمادة الكلية و األقسام

 األكاديمية

 مستمر 

 

التقدم لعدد من البحوث 

الموجه و ذات طابع 

 تطبيقي  
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 : تحقيق أهداف ومخرجات التعليم للوفاء بالمعايير األكاديمية المتميزة: 1.ألغاية6

 :الهدف: التقدم لشهادة  ضبط جودة  6.0

 ألداء 1مؤشرات  البرنامج الزمني  ذجهة التنفي التنفيذية  اإلجراءات اإلستراتيجية

شهادات جودة لألقسام في 

 كلية الزراعة 

 

تشكيل لجان جودة في 

 األقسام 

 

قسام للكلية و األ تقييم ذاتي

األقسام  استيفاءلدراسة مدى 

لمعايير ضمان الجودة و ذلك 

 بعمل دراسة وافية لدليل

معايير ضمان الجودة 

 األكاديميةللبرامج 

لكليات  والمؤسسات التعليمية

 الزراعة 

 

 

هيئة اعتماد مؤسسات دعوة 

التعليم العالي وضمان 

لمحاضرة لتوضيح  جودتها

معايير ضبط الجودة في 

كليات الزراعة و بالتنسيق 

مركز التطوير األكاديمي مع 

 الجودةوضبط 

لجان ضبط الجودة في 

 األقسام 

 

 لجنة ضبط الجودة في الكلية 

 

مركز التطوير األكاديمي و  

 ضبط الجودة في الجامعة 

 

 

مجالس األقسام و مجلس 

 الكلية 

الفصل الدراسي 

 2312/2318األول 

 

جودة ضبط التقدم لشهادة 

 لقسم واحد على األقل 

http://www.heac.org.jo/?page_id=2428
http://www.heac.org.jo/?page_id=2428
http://www.heac.org.jo/?page_id=2428
http://www.heac.org.jo/?page_id=2428
http://www.heac.org.jo/?page_id=2428
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
https://www.mutah.edu.jo/ar/content/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%87
https://www.mutah.edu.jo/ar/content/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%87
https://www.mutah.edu.jo/ar/content/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%87
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كل قسم  استيفاءمناقشة مدى 

لمعايير ضبط الجودة و 

األقسام لهذه  استيفاء درجة

سيتم ذلك بعمل والمعايير. 

 check listقائمة للتدقيق 

لتحديد النواقص  و العمل 

 استكمالهاعلى 

 

التقدم لشهادة جودة لقسم 

واحد على األقل من خالل 

مركز التطوير األكاديمي و 

  ضبط الجودة في الجامعة
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 :: تطوير كفاءة المصادر المالية و المادية و البشرية في كلية الزراعة 2لغايةا.1

 :و تنوع مصادر التمويل الهدف: زيادة 1.0

 مؤشرات ألداء  البرنامج الزمني  ذجهة التنفي اإلجراءات التنفيذية  اإلستراتيجية 

استحداث مشاريع 

 استثمارية في 

 /جامعة مؤتةكلية الزراعة

 

تحديد األولويات للمشاريع 
 االستثمارية

 
دراسة فنية و دراسة 

جدوى اقتصادية للمشاريع 
مثل  مقترحةاالستثمارية ال

زراعة النخيل, إنتاج 
 نتاج األسماك األعالف و إ

 
تكليف لجان متخصصة 

من أجل أعداد الدراسات 
 االقتصادية

 
البحث عن مصادر 

لتمويل هذه المشاريع  
مثل صندوق االستثمار 

في جامعة مؤتة أو عمل 
 شراكة مع القطاع الخاص 

 
شراك العاملين في كلية إ

الزراعة في دورات 
متخصصة بالتعاون مع 

محطة البحوث في غور 
 المزرعة 

 
 األقسام األكاديمية 

 
 

ة فنية و دراسة أعداد دراس مستمر 
جدوى اقتصادية متكاملة 

حول أمكانية عمل مشاريع 
 استثمارية

 
البدء في تنفيد هذه المشاريع 

على شكل زراعات أولية 

(Pilot cultivation  و )

 على مساحات صغيرة
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أصحاب الخبرة العملية 
 أن لزم األمر

 
عمل مخاطبات رسمية 

من أجل توفير الماء 
للوحدات الزراعية التي 

يمكن استغاللها في 
 مشاريع استثمارية

 

تطوير البنية المادية -
 للجامعة /كلية الزراعة

استكمال تجهيز القاعات  -
و المختبرات في المبنى 
الجديد/كلية الزراعة و 

متابعة العطاءات لتجهيز 

القاعات و المختبرات 

بالكراسي و الطاوالت  

 الالزمة
 
خزان تجميعي  إنشاء-

 3م 311للمياه بحجم 

 
تحديد األولويات و 
األجهزة و المعدات 

الالزمة للمختبرات و 
البحث عن مصدر 

 للتمويل  
 

 المكتب الهندسي 
 

مجالس األقسام و مجلس 
 الكلية

 
 

الفصل الدراسي األول 

2117/2118 

تجهيز المختبرات في 
المبنى الجديد للبحث و 

 التدريس
 
 

خزان  شاءإناستكمال 
تجميعي للمياه بحجم 

 3م311
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 أعضاءتوجيه وتحفيز 
هيئة التدريس للتقدم 

بمشاريع بحثية, حيث 
يمكن من خالل المشاريع 
تجهيز بعض المختبرات 

 البحثية

 ناستقطاب طلبة )أردنيي
 (نأردنيي و غير

نشرات تعريفية عمل 
للترويج  ومطويات

للتخصصات الموجودة 
 في الكلية 

 
الترويج للتخصصات من 

خالل الصفحة اإللكترونية 
 الجامعةفي 

 األقسام األكاديمية 
 

الفصل الدراسي األول 

 2117/2118+ الثاني 

 

نشرات تعريفية  إعداد
ة عن ومطويات تعطي نبذ

كل التخصصات الموجودة 
 في الكلية 

 ظهار تفاصيلإ
التخصصات الموجودة في 

ظهار الميزات الكلية و إ
 اإليجابية لهذه التخصصات

 

 

 

 

 

 


