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 ةـدمـالمق: أوال
 

خطتها االستراتيجية لتكون من الكليات الرائدة في جامعة مؤتة في تسعى كلية الهندسة في جامعة مؤتة من خالل 

كاديمي والذي على الكادر األ عتمادباالكما تسعى للتميز . مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي وخدمة المجتمع المحلي

قادرين على عداد خريجين بمختلف التخصصات الهندسية ذوي كفاءة ويمثل خليط معرفي وعلمي وبحثي متكامل إل

 قتصاداإلما يسهم في دعم ورفد قليمية ومؤهلين لمتابعة تعلمهم وتطورهم المهني م  سواق العمل المحلية واإلأالمنافسة في 

 .الوطني والتنمية المستدامة

ام قسأ الهتمام بجودة التعليم وتطوير العملية التعليمية والبحثية باستمرار في جميعل وة على ذلك تسعى كلية الهندسة عال

والعالمية للقطاع الهندسي من خالل تعزيز االتفاقيات الدولية القائمة واستحداث  المحلية الكلية بما يتناسب مع المعاير

 .ثر في تقدم الكليةفرص تعاون دولي جديدة لها األ

الداخلية  ةلقوساسها تعظيم مصادر اأوتقوم الخطة االستراتيجية لكلية الهندسة في جامعة مؤتة على منهجية علمية 

 .كبر قدر ممكن من الفرص الخارجية المتاحة والحد من مصادر الضعفأب ستفادةواال

 

 :نبذه عن الكلية .1

 
 على تالميذ انذاك كانت تقتصر حيث( 0984)كانت تعرف سابقا بدائرة الهندسة عام التي نشئت كلية الهندسة وأ

 :ت قسمين وهما وكانت تضم في ذلك الوق( 0990)الجناح العسكري حتى عام 

  .(الحاسبات الدقيقةوقوى وتصاالت إ) تخصصات فرعية  ةقسم الهندسة الكهربائية بثالث -        

     .(نتاجاإل والطاقة الحرارية ) قسم الهندسة الميكانيكية بتخصصين هما -        

 .وتدريسمساعدي بحث ( 1)عد و ستاذ مساأستاذ مشارك وأمابين ( 01)عضاء هيئة التدريس في ذلك الوقت أبلغ عدد 

  .0993خر فوج عام آو 0988ول فوج عسكري من الدائرة عام أم تخريج ت  

صبحت تضم أو , (0990)في الجناح المدني عام  ةباستقبال الطلب وبدأت( 0991)عام  كلية لىإ ندسةتحويل دائرة الهم ت  

 : كاديمية وهيأ أقسام أربعة

 قسم الهندسة الكهربائية.    

 الهندسة الميكانيكية قسم.                                     

 قسم الهندسة المدنية والبيئة.    

 قسم الهندسة الكيميائية.       
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 . ةكاديميبمختلف الرتب األ( 11) لىإالوقت  عضاء هيئة التدريس في ذلكأوقد وصل عدد 

على  ةا من البرامج الجديدستحداث عدد  إالهندسة من حيث منذ ذلك الوقت كان هناك تزايد كبير ومستمر في تطوير كلية 

 .والماجستير سالبكالوريوالمستويين 

في حقول  سالبكالوريوتمنح درجة  قسام, جميع هذه األةكاديميأأقسام  سبعةيوجد في كلية الهندسة في الوقت الحاضر  

لى قضاء ح في موضوعات متنوعة إضافة إبنجا ساعة معتمدة 013ن يستكمل الطالب دراسة ختلفة بعد أالهندسة الم

 .كما وتمنح الكلية درجة الماجستير في ستة برامج هندسية. سابيع في التدريب الميدانيية أثمان

  

 . والماجستير سالبكالوريوقسام على مستوى ة والتخصصات التي تتضمنها هذه األيقسام الكلية الحالالجدول التالي يبين أ

 
 التخصص /الماجستير لتخصصا /البكالوريوس القسم

 الهندسة الكهربائية 

 هندسة اتصاالت الكترونيات/هندسة كهربائية

الشبكات الذكية في أنظمة القوى  قوى وتحكم/ هندسة كهربائية

 اتصاالت/ هندسة كهربائية الكهربائية

 الهندسة الميكانيكية 

 هندسة ميكانيكية عام/ هندسة ميكانيكية

 قوى حرارية وطاقه/ ةهندسة ميكانيكي
 الطاقة المتجددة/هندسة ميكانيكية 

 مواد وتصنيع/هندسة ميكانيكية 

 الهندسة المدنية والبيئة
  عام/ هندسة مدنية

 مياه وبيئة/هندسة مدنية 
 مياه وبيئة/هندسة مدنية 

 الهندسة الكيميائية هندسة كيميائية الهندسة الكيميائية

 هندسه الحاسوب

 حاسوبهندسه ال
 أمن وخدمات السحب الحاسوبية

  
أمن الحاسوب / هندسة الحاسوب

 والشبكات

 هندسه النظم الصناعية هندسه النظم الصناعية

 إدارة هندسيه

إدارة أنظمة الطاقة / إدارة هندسيه 

 الذكية

 - هندسة العمارة  هندسة العمارة 

 9 03 المجموع
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من  79م ما مجموعه ن أكبر الكليات في الجامعة حيث تضاضر واحدة مفي الوقت الح صبحت كلية الهندسةأ

من الموظفين والمهندسين والفنيين والذين يتمتعون بخبرات  43و  كاديميةاألاء هيئة التدريس بمختلف الرتب أعض

بشكل  لبةالط عدد تفعار ,إضافة على ذلك . دسة في المنطقةفضل كليات الهنلالرتقاء بالكلية لتكون في مصاف أواسعة 

في طالب ا ( 220)س و ووطالبة لمرحلة البكالوري اطالب   (1931)وطالبة منهم  اطالب   2151صل إلى يكبير عاما بعد عام ل

 .قساماألالدراسات العليا مسجلين في مختلف 

 

ين الذين تمتلك الكلية سمعة ممتازة بين كليات الهندسة األردنية و العربية من خالل تخريج المهندسين المؤهل

اثبتوا جدارتهم في أسواق العمل المحلية واإلقليمية والدولية , تعمل الكلية على خطة استراتيجية لبرامجها األكاديمية 

   Accreditation Board for Engineering and Technology ليتم اعتمادها من قبل لجنة االعتماد الدوليه

(ABET)  أجل الحفاظ على تفوقها في التعليم الهندسي في األردن و المنطقةمن الواليات المتحدة األمريكية من. 

 

 : رقام لكلية الهندسةالمرفقه في الملحق تلخص واقع الحال باأل الجداول*  

 .قساماأليبين أعداد أعضاء هيئة التدريس في كلية الهندسة موزعين حسب (  0)الجدول 

 .قسامتبرات كلية الهندسة موزعين حسب األوالفنيين في مخ شرفينأعداد الم يبين( 2)الجدول 

 .قسامندسة في كافة التخصصات بمختلف األأعداد الطالب في كلية اله يبين( 3)الجدول 

 .قساممختلف األيبين أعداد الطلبة المبعوثين ب( 4)الجدول 

  .يبين الوظائف المطلوبة إحداثها( 1)الجدول 

 .يبين األجهزة المطلوب شراؤها(  1)الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 ستراتيجيةمنطلقات إعداد الخطة اإل .2

ورية في إعداد خطة من الثوابت الضر ةمجموع اإلستراتيجيةعداد الخطة لجنة إ اعتمدتا حتى يكون العمل ممنهج  

وقد كانت منطلقات إعداد الخطة اإلستراتيجية . ة اإلستراتيجية للجامعة بشكل خاصالخط مع ةمنسجم ستراتيجية شاملةإ

 : ما يليم   لهندسة نابعةلكلية ا

 .مع رؤية ورسالة الجامعة الكليةلة توافق رؤية ورسا .0

 .ة للجامعةستراتيجيالخطة اإلمع  ةكليستراتيجية للاإل الخطة انسجام .2

 .العالي وضمان جودتهاالتي تعقد من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم  نتائج امتحانات الكفاءة الجامعية .3

نيين بما يتعلق بالتخصصات الراكدة في سوق العمل ردسات الصادرة عن نقابة المهندسين األبنتائج الدرا االسترشاد .4

 .محلي ا وإقليمي ا

 (. ABET, ردنيةشهادة ضمان الجودة األ)محلية والدولية ال ة واألكاديميةالمهني عتماداتاإلمتطلبات  .1

 .في ملف التقييم الذاتي دراسة وتحليل معايير ضمان الجودة الواردة .1

 

م حصر الغايات اإلستراتيجية لتلبي محاور معايير ضمان ت   فقدعاله أة بمجموعة المنطلقات الواردة وباالستنار

 .سي في الكليةبالتعليم الهند رتقاءلال الجودة األساسية

 

 منهجية اعداد الخطة االستراتيجية .3

الداخلي والخارجي التحليل البيئي  جراءة بدراسة الوضع الراهن بالكلية وإاإلستراتيجيعداد الخطة قام فريق إ

(SWOT Analysis) م حيث ت  ,والضعف في البيئة الداخلية والفرص والمخاطر في البيئة الخارجية لتحديد نقاط القوة

ة وحصر الفرص من االجتماعات بين فريق العمل لمناقشة وصياغة نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلي دد اعقد ع

 -:وذلك عن طريق الخطوات التالية ةوالتهديدات المحتمل

 .االطالع على الخطة االستراتيجية والتنفيذية السابقة للكلية -0

ة لمعايير ضمان ساسية مسترشدين بالمحاور األاإلستراتيجيجلسات عصف ذهني لفريق العمل لحصر الغايات  -2

 .الجودة

/ طنطا  سه في الجامعه الهاشمية وجامعةخطة كلية الهند مثل وإقليميةمحلية  إستراتيجيةاالطالع على خطط م ت   -3

 .ليل البيئيعملية التح أثناءجل مقارنات مرجعيه جمهورية مصر العربية من أ

 .(SWOT)تحليل النتائج ورصدها من خالل التحليل الرباعي لمصفوفة  -4

عداد الخطة لق بالتخطيط االستراتيجي وكيفية إفيما يتع المشاركة في ورشات عمل على مستوى الجامعة والكلية -1

 .وضمان ضبط الجودة بالتعاون مع مركز التطوير األكاديمي

 .اإلستراتيجية للجامعة آخذين بعين االعتبار خصوصية كلية الهندسة الخطةمع  تناغم الخطة اإلستراتيجية للكلية -1
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 الكلية رؤية: ثانيا  

     .  متميزة أكاديميا  وبحثيا  على المستوى المحلي و اإلقليمي دسيةهن كلية

 

 الكلية رسالة :ثالثا  

سهم في خدمة المجتمع المحلي, وإعداد مهندسين مؤهلين لقيادة التنمية الشاملة تقديم تعليم متميز وبحث علمي تطبيقي ي  

 .المستدامة وتدوير عجلة اإلبداع واالبتكار

 

 قيم الكلية: رابعا  

مستنيرين بها فى  ةكليال يالتدريس والعاملون فء هيئة عضاأ زم بهالتي يلتا الجوهرية تتبنى الكلية مجموعة من القيم 

  -:القيم فيما يلي هذهتتلخص و ارتهمرسلوكهم ومستعينين بها فى اتخاذ ق

 الشفافية. 

 العدالة. 

  المساواة. 

 واألكاديمية ةالحرية الفكري. 

 القيادة والعمل بروح الفريق. 

 دارة الوقتإ. 

 لتزاماال. 

 خالقيات المهنةأ. 

 ميةالعل مانةاأل. 

 بداع والمنافسةاإل. 

  المبادرة. 

 

 (SWOT Analysis)التحليل البيئي لكلية الهندسة     : خامسا  

 

 (SWOT Analysis)جراء التحليل البيئي إبدراسة الوضع الراهن بالكلية و ةاالستراتيجيعداد الخطة إقام فريق 

من االجتماعات  ام عقد عدد  كما ت  , البيئة الخارجية والضعف في البيئة الداخلية والفرص والمخاطر في ةلتحديد نقاط القو

وذلك عن طريق الخطوات  ةالضعف والفرص والتهديدات المحتملبين فريق العمل لمناقشة وصياغة نقاط القوة و

 -:التالية



9 

 

 :البيئة الداخلية .5-1

 :نقاط القوة -أ      

 .االنتماء لكلية الهندسة .0

 .مالئمة برامج وتخصصات الكلية لسوق العمل .2

 .كفاءة الهيئة التدريسية واألمانة والمهنية .3

 .قساموتحديث الخطط الدراسية في بعض األتطوير المناهج واستحداث برامج  .4

 .التعليم باللغة االنجليزية .1

 .وجود مشاريع التخرج ذات الطابع التطبيقي  في الخطط الدراسية .1

 .مراعاة معايير الجودة في التدريس والبحث العلمي .7

 .واصل مع المجتمع المحليالتعاون والت .8

 .المستوى العالي للطلبة الملتحقين بالكلية على مستوى البكالوريوس .9

 .للكلية اإلستراتيجيةعداد الخطة تشكيل فريق ذو كفاءة ومدربين إل .01

 .للكلية هيكل تنظيمى معتمد ومعلن .00

 ود تمثيل من يعتبر نمط القيادة ديمقراطي وذلك لوجود المجالس الرسمية ومجلس الكلية وكذلك وج .02

 .كاديمية والمجتمع المحليقسام األاأل        

 تعمل الكلية على الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والنشر من خالل عمادة البحث العلمي وكلية  .03

 .الدراسات العليا        

 .استجابة الكلية للشكاوى والمقترحات الخاصة باألطراف ذات العالقة .04

 ي ام العلمية يتسم بالشفافية دون أاألقس لىإوالخارجي  ( مواد 4نظام ال )سياسة التحويل الداخلي  .01

 .استثناءات        

 .معلنة وموثقة األكاديميةالمعايير الخاصة بالترقيات  .01

 .يوجد توجه الستحداث برامج جديدة ذات طابع خاص من شأنها زيادة الموارد المالية .07

 ن تستخدم لخدمة أالمجتمع ومن الممكن بعد التحديث  وجود معامل بالكلية يرتبط عملها باحتياجات .08

 .المجتمع وزيادة الموارد المالية        

 الخدمات االستشارية الهندسية المتميزة مع توافر كفاءات من أعضاء هيئة التدريس  .09

 بمرحلتي تنوع وتعدد تخصصات أعضاء هيئة التدريس من عدد كبير من المدارس العالمية .21

 .وريوس والدراسات العلياالبكال        

 .ةبالكلي ةتخصصات وفروع الدراس تنوع وتعدد .20
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 .حصول البعض من أعضاء هيئة التدريس على جوائز علمية .22

 .عضاء هيئة التدريسأل بحاث التطبيقيةالنتاج العلمي واأل .23

 حصول البعض على تمويل مالي لمشاريع بحثية حيوية .24

 

 :لضعفانقاط  -ب      

 .الدوليكاديمي االعتماد األ .0

 .نظام المادة البديلة .2

 مستوى الوعي عند الطلبة .3

 عند فصل التخرج كثر من العبء الدراسيأالسماح بتسجيل عدد ساعات  .4

 .محدودية الموازنة .1

 .قلة الخدمات والتسهيالت للبيئة التعليمية والهيئة التدريسية .1

 .ضيق المكان وقلة القاعات التدريسية .7

 .السنوات الماضية وخريجيها عبر ال توجد عالقة مستمرة بين الكلية .8

 .ضعف تجهيزات المختبرات وقدمها .9

 .زيادة األعباء التدريسية واإلدارية على بعض أعضاء الهيئة التدريسية .01

 .ضعف مستوى تشجيع البحث العلمي .00

 .ضعف في مستوى الطلبة وزيادة الطلبة المتعثرين .02

 .ضعف في النشاط الالمنهجي .03

 .بعض التخصصاتنقص في أعضاء هيئة التدريس في  .04

 .ضعف في متابعة وتقييم التدريب الميداني للطلبة .01

 .عدم تطوير المناهج وتحديث الخطط الدراسية بشكل دوري .01

  .عدم تنوع وسائل التعليم وتعزيز التعليم اإللكتروني .07

 .عدم استخدام التواصل اإللكتروني في العمل اإلداري واألكاديمي .08

ب الجهاز األكاديمى واإلدارى والطلبة على التعامل مع األزمات التعامل مع األزمات والكوارث و تدري .09

 .والكوارث وعقد الدورات التدريبية العملية لذلك

 .عدم وجد آليات لتقييم كفاءة إدارة المؤسسة والقيادات األكاديمية .21

 وممثلين للجهاز االدارى والطالب فى عدم وجود استبيانات الستطالع رأى أعضاء هيئة التدريس .20

 .التصحيحية واعتمادها من مجلس الكلية يادات االكاديمية تحليلها واخذ القراراتالق

 وتقارير متابعة األداء والمطويات وورش العمل المعلومات المتاحة عن الكلية مثل التقرير السنوي .22
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 .ال توجد آليات محددة وفاعلة ومعتمدة لتنمية الموارد الذاتية .23

 .خدمة المجتمع وتنمية البيئةتوثيق الخدمات واألنشطة المقدمة ل .24

 .التحديث الدائم لمواكبة التطورات السريعة في أجهزة الحاسوب والتكنولوجيا .21

 .مستوى البحث العلمي ضعيف كما ونوعا .21

 .عدم تطبيق جدي للحوافز لتشجيع البحث العلمي .27

 .اإلقبال الضعيف لاللتحاق بكلية الهندسة في مرحلة البكالوريوس في بعض األقسام .28

 .بال الضعيف لاللتحاق في برامج الماجستير في بعض األقساماإلق .29

وجود عدد كبير من السلبيات في الخطة االستراتيجية السابقة مثل عدم وضوح األهداف االستراتيجية  .31

 .والتكرار وضعف مشاركة بعض األطراف مثل الطالب

 .الضرورية ألداء العملتجهيزات أماكن العمل غير مالئمة مع عدم توافر التسهيالت التكنولوجية  .30

 .الموارد المالية المتاحة سنويا للكلية لتحقيق رسالتها وغاياتها وأهدافها االستراتيجية غير كافية .32

 .ال تتناسب أعداد الطالب مع موارد الكلية .33

 .عدم وجود ارشاد اجتماعي و نفسي .34

 .نظام اإلرشاد األكاديمي للطالب غير مفعل بالكلية .31

 .السترشاديةعدم االلتزام بالخطة ا .31

 .نقص شديد فى العمالة الفنية المدربة بالمعامل والمشاغل الهندسية .37

 .عمال الصيانةأعداد عمال الخدمات وأفي النظافة العامة و نقص .38

عدم وجود تفاعل كاف بين أعضاء هيئة التدريس والطالب في بعض التخصصات نتيجة للزيادة الكبيرة  .39

 .فى أعداد الطالب

 .ربط الخريجين بالكلية بعد التخرجغياب سياسة محددة ل .41

عدم توجه البرامج الدراسية بشكل كاف لتلبية االحتياجات الحقيقية لسوق العمل وتزويد الخريجين  .40

 .بالمهارات والمعارف الالزمة لتحقيق ميزة تنافسية

 .ضعف استخدام األساليب التكنولوجية الحديثة في برامج التدريس بالكلية .42

يم المتبعة للطالب على عدد محدود من االختبارات  مع اتجاه معظمه لقياس قدرات اقتصار أساليب التقي .43

 .الحفظ واالسترجاع دون اختبار قدرة الطالب على االستنتاج والتحليل واإلبداع واالبتكار

 .عدم توافر نظام لجذب الطالب الوافدين يستخدم فيه استراتيجية تسويقية فاعلة .44
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 :الخاجيهالبيئة    5-2

 :الفرص -أ              

 .ةتوفر فرص لتمويل مشاريع الكلية والتجهيزات والمباني ووجود مواقع للشركات الكبرى في المنطق .0

 .استثمار العالقات مع المؤسسات الحكومية والخاصة .2

 .همية كلية الهندسة والعمل الهندسيزيادة الوعي المجتمعي أل .3

لكة مما يعد فرصة كبيرة للكلية لفتح قنوات للتعاون مع وجود بيئة صناعية في المنطقة الجنوبية من المم .4

 .هذه المصانع لتطوير العملية البحثية والتعليمية والتدريب

 .الشركات المحيطة بيئة خصبة للتعاون بالبحث العلمي وخدمة المجتمع وتدريب الطلبة .1

 .كاديمي والبحثيلمؤسسات الخارجية في المجالين األالتواصل مع ا .1

 .اون المحلي والدوليمجاالت التع .7

 .التطوير المتزايد في وسائل االتصاالت وفي تقنيات الوسائل التعليمية وكذلك التقنيات الهندسية .8

 .وجود خريجين للكلية بمراكز قيادية في مختلف القطاعات .9

 .دعم التعليم العالي لمشروع دكتور لكل مصنع .01

 

 :المخاطر-ب             

 .ناثة اإلللخريجين وخاصقلة فرص العمل  .0

 .زيادة الكليات الخاصة وتفوقها في العملية التسويقية لبرامجها .2

 .جامعات في الجنوب (1)وجود  .3

 .ة البعد الجغرافي للجامع .4

 

 :تحليل الفجوة   5-3

 .المستهدف الوصول إليهالوضع تقييم الفرق بين الوضع الحالي و والهدف من هذه الخطوة ه        
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 :الفرص المتاحة . أ

 

 

 نقاط الضعف التي بحاجة لتحسين نقاط القوة الداعمة صالفر
  توفر فرص لتمويل مشاريع الكلية

والتجهيزات والمباني ووجود 
مواقع للشركات الكبرى في 

 .المنطقة
 

  استثمار العالقات مع المؤسسات
 الحكومية والخاصة

 

  زيادة الوعي المجتمعي الهمية
 كلية الهندسة والعمل الهندسي

 

 ناعية في المنطقة وجود بيئة ص

الجنوبية من المملكة مما يعد 

فرصة كبيرة للكلية لفتح قنوات 

للتعاون مع هذه المصانع لتطوير 

العملية البحثية والتعليمية 

 والتدريب

  الشركات المحيطة بيئة خصبة

للتعاون بالبحث العلمي وخدمة 

 المجتمع وتدريب الطلبة

 

  مالئمة برامج وتخصصات الكلية
 .لسوق العمل

  كفاءة الهيئة التدريسية واألمانة
 .والمهنية

  وجود مشاريع التخرج ذات الطابع
 .التطبيقي  في الخطط الدراسية

 التعاون والتواصل مع المجتمع المحلي. 

  يوجد توجه الستحداث برامج جديدة
ذات طابع خاص من شأنها زيادة 

 الموارد المالية

  وجود معامل بالكلية يرتبط عملها
مجتمع ومن الممكن بعد باحتياجات ال

التحديث ان تستخدم لخدمة المجتمع 
 .وزيادة الموارد المالية

  الخدمات االستشارية الهندسية المتميزة
مع توافر كفاءات من أعضاء هيئة 

  التدريس

  تنوع وتعدد تخصصات وفروع
 .الدراسه بالكليه

  النتاج العلمي واالبحاث التطبيقية
 .العضاء هيئة التدريس

  الموازنةمحدودية. 

 ضيق المكان وقلة القاعات التدريسية. 

 ضعف تجهيزات المختبرات وقدمها. 

 ضعف مستوى تشجيع البحث العلمي. 

  تجهيزات أماكن العمل غير مالئمة مع
عدم توافر التسهيالت التكنولوجية 

 .الضرورية ألداء العمل

 يق الموارد المالية المتاحة سنويا للكلية لتحق
ستراتيجية هدافها اإلرسالتها وغاياتها وأ

 .غير كافية
 

  التواصل مع المؤسسات الخارجية
 في المجالين االكاديمي والبحثي

 

 مجاالت التعاون المحلي والدولي 
 

 

 

 كفاءة الهيئة التدريسية واألمانة والمهنية 

  وجود معامل بالكلية يرتبط عملها
باحتياجات المجتمع ومن الممكن بعد 

لمجتمع التحديث ان تستخدم لخدمة ا
 .وزيادة الموارد المالية

  الخدمات االستشارية الهندسية المتميزة
مع توافر كفاءات من أعضاء هيئة 

  التدريس

  تنوع وتعدد تخصصات أعضاء هيئة
التدريس من عدد كبير من المدارس 
العالمية بمرحلتي البكالوريوس 

 .والدراسات العليا

 التطبيقية  واألبحاثتاج العلمي الن
 .ئة التدريسعضاء هيأل

  قلة الخدمات والتسهيالت للبيئة التعليمية
 والهيئة التدريسية

 ضعف تجهيزات المختبرات وقدمها. 

 ضعف مستوى تشجيع البحث العلمي. 

  نقص في أعضاء هيئة التدريس في بعض
 .التخصصات

 مستوى البحث العلمي ضعيف كما ونوعا. 

  عدم تطبيق جدي للحوافز لتشجيع البحث
 .العلمي

 ات أماكن العمل غير مالئمة مع تجهيز
 عدم توافر التسهيالت التكنولوجية 

 الضرورية ألداء العمل. 

  الموارد المالية المتاحة سنويا للكلية لتحقيق
رسالتها وغاياتها وأهدافها االستراتيجية 

 .غير كافية

  نقص شديد فى العمالة الفنية المدربة
 .بالمعامل والمشاغل الهندسية

 

ايد في وسائل االتصاالت التطوير المتز

وفي تقنيات الوسائل التعليمية وكذلك 

 التقنيات الهندسية

  تطوير المناهج واستحداث برامج
وتحديث الخطط الدراسية في بعض 

 .االقسام
 

  عدم تنوع وسائل التعليم وتعزيز التعليم
  اإللكتروني

  عدم استخدام التواصل اإللكتروني في
 العمل اإلداري واألكاديمي

 حديث الدائم لمواكبة التطورات السريعة الت
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 في أجهزة الحاسوب والتكنولوجيا

  تجهيزات أماكن العمل غير مالئمة مع
عدم توافر التسهيالت التكنولوجية 

 .الضرورية ألداء العمل

  ضعف استخدام األساليب التكنولوجية
 .الحديثة في برامج التدريس بالكلية

وجود خريجين للكلية بمراكز قيادية 

 في مختلف القطاعات

 

 

 

 

 

 

 

 االنتماء لكلية الهندسة. 

  وذلك يعتبر نمط القيادة ديمقراطي
لوجود المجالس الرسمية ومجلس الكلية 

من  االقسام  وكذلك وجود تمثيل
 .االكاديمية والمجتمع المحلي

 

  ال توجد عالقة مستمرة بين الكلية
 السنوات الماضية وخريجيها عبر

 الخريجين  غياب سياسة محددة لربط
 .بالكلية بعد التخرج

 

دعم التعليم العالي لمشروع دكتور لكل 

 مصنع
  كفاءة الهيئة التدريسية واألمانة

 .والمهنية

 المتميزة  الخدمات االستشارية الهندسية
توافر كفاءات من أعضاء هيئة  مع

 التدريس 

  تنوع وتعدد تخصصات أعضاء هيئة
التدريس من عدد كبير من المدارس 

بمرحلتي البكالوريوس  ميةلاالع
 .والدراسات العليا

  النتاج العلمي واالبحاث التطبيقية
 .عضاء هيئة التدريسأل

 

  زيادة األعباء التدريسية واإلدارية على
 .بعض أعضاء الهيئة التدريسية

 ضعف مستوى تشجيع البحث العلمي. 

  نقص في أعضاء هيئة التدريس في بعض
 .التخصصات

  عيف كما ونوعاض البحث العلميمستوى. 

  تجهيزات أماكن العمل غير مالئمة مع
عدم توافر التسهيالت التكنولوجية 

 .الضرورية ألداء العمل
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 :التهديدات والمخاطر -ب     

 

 نقاط الضعف التي بحاجة لتحسين نقاط القوة الداعمة المخاطر
  قلة الفرص للخريجين

 وخاصة االناث
 ق مالئمة برامج وتخصصات الكلية لسو

 .العمل

  تطوير المناهج واستحداث برامج وتحديث
 .الخطط الدراسية في بعض االقسام

   وجود مشاريع التخرج ذات الطابع التطبيقي
 .في الخطط الدراسية

  مراعاة معايير الجودة في التدريس والبحث
 .العلمي

  المستوى العالي للطلبة الملتحقين بالكلية على
 .مستوى البكالوريوس

 ستحداث برامج جديدة ذات يوجد توجه ال
 طابع خاص من شأنها زيادة الموارد المالية

 االعتماد االكاديمي الدولي. 

 مستوى الوعي عند الطلبة 

  ال توجد عالقة مستمرة بين الكلية وخريجيها
 عبر السنوات الماضية

  ضعف في مستوى الطلبة وزيادة الطلبة
 .المتعثرين

  نقص في أعضاء هيئة التدريس في بعض
 .خصصاتالت

  عدم تطوير المناهج وتحديث الخطط الدراسية
 بشكل دوري

  غياب سياسة محددة لربط الخريجين بالكلية بعد
 .التخرج

  عدم توجه البرامج الدراسية بشكل كاف لتلبية
االحتياجات الحقيقية لسوق العمل وتزويد 
الخريجين بالمهارات والمعارف الالزمة لتحقيق 

 .ميزة تنافسية

يات الخاصة زيادة الكل

وتفوقها في العملية التسويقية 

 لبرامجها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مالئمة برامج وتخصصات الكلية لسوق
 .العمل

 كفاءة الهيئة التدريسية واألمانة والمهنية. 

  تطوير المناهج واستحداث برامج وتحديث
 .الخطط الدراسية في بعض االقسام

  ( مواد 4نظام ال )سياسة التحويل الداخلي
خارجي  الى األقسام العلمية يتسم بالشفافية وال

 .دون أى استثناءات

  يوجد توجه الستحداث برامج جديدة ذات
 طابع خاص من شأنها زيادة الموارد المالية

  تنوع وتعدد تخصصات وفروع الدراسه
 .بالكليه

  حصول البعض من أعضاء هيئة التدريس
 .على جوائز علمية

 ية العضاء النتاج العلمي واالبحاث التطبيق
 .هيئة التدريس

 االعتماد االكاديمي الدولي. 

 مستوى الوعي عند الطلبة 

  ال توجد عالقة مستمرة بين الكلية وخريجيها
 عبر السنوات الماضية

  ضعف في مستوى الطلبة وزيادة الطلبة
 .المتعثرين

  نقص في أعضاء هيئة التدريس في بعض
 .التخصصات

 دراسية عدم تطوير المناهج وتحديث الخطط ال
 بشكل دوري

  غياب سياسة محددة لربط الخريجين بالكلية بعد
 .التخرج

  عدم توجه البرامج الدراسية بشكل كاف لتلبية
االحتياجات الحقيقية لسوق العمل وتزويد 
الخريجين بالمهارات والمعارف الالزمة لتحقيق 

 .ميزة تنافسية

جامعات في  (1)وجود 

 الجنوب
 لية لسوق مالئمة برامج وتخصصات الك

 .العمل

 كفاءة الهيئة التدريسية واألمانة والمهنية. 

  تطوير المناهج واستحداث برامج وتحديث
 .الخطط الدراسية في بعض االقسام

   وجود مشاريع التخرج ذات الطابع التطبيقي
 .في الخطط الدراسية

  يعتبر نمط القيادة ديمقراطي وذلك لوجود
وجود  المجالس الرسمية ومجلس الكلية وكذلك

تمثيل من  االقسام االكاديمية والمجتمع 
 .المحلي

 االعتماد االكاديمي الدولي. 

 مستوى الوعي عند الطلبة 

  ال توجد عالقة مستمرة بين الكلية وخريجيها
 ات الماضيةعبر السنو

  ضعف في مستوى الطلبة وزيادة الطلبة
 .المتعثرين

  نقص في أعضاء هيئة التدريس في بعض
 .التخصصات

  عدم تطوير المناهج وتحديث الخطط الدراسية
 بشكل دوري
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  حصول البعض من أعضاء هيئة التدريس
 .على جوائز علمية

  النتاج العلمي واالبحاث التطبيقية العضاء
 .هيئة التدريس

  غياب سياسة محددة لربط الخريجين بالكلية بعد
 .التخرج

  عدم توجه البرامج الدراسية بشكل كاف لتلبية
قيقية لسوق العمل وتزويد االحتياجات الح

الخريجين بالمهارات والمعارف الالزمة لتحقيق 
 .ميزة تنافسية

قلة الخدمات والتسهيالت للبيئة التعليمية والهيئة   .االنتماء لكلية الهندسة  البعد الجغرافي للجامعة
 .التدريسية

  نقص في أعضاء هيئة التدريس في بعض
 .التخصصات

  ة إدارة المؤسسة وجد آليات لتقييم كفاءعدم
 .األكاديمية والقيادات

 

 

 :ةاالستراتيجية للكليالخطة غايات : سادسا  

 

 .جال التخطيط االستراتيجي والحوكمةالممارسات في م فضلبناء أ -0

 .كليةفي التطوير العملية التعليمية  -2

 .البحث العلمي في الكليةتطوير  -3

 .ةللموارد المادية والمالي مستدامةالالتنمية  -4

 .االرتقاء بالخدمات الطالبية -1

 .التعاون مع البيئة الخارجية وتنمية المجتمع المحلي -1

 .ةضمان الجود إدارة -7

 .تسويق الكلية محليا واقليميا   -8

 .زمات في الكلية والمختبراتدارة المخاطر واألتأسيس خطة إل -9

 

 :للكلية اإلستراتيجية هدافاال: سابعا  

 .جال التخطيط االستراتيجي والحوكمةفي مالممارسات  فضلبناء أ: الغاية االولى

 .تقييم وتطوير األداء المؤسسي في الكلية -0

 .الكليةفي  ارة الجودة الشاملةدتطبيق أسس إ -2

 

 .كليةفي التطوير العملية التعليمية : الغاية الثانيه

 .تطوير الخطط الدراسية -0

 .عاون أكاديمي مع الجامعات المحلية واالقليمية والعالميةخلق فرص ت -2
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 .لكترونياإلوتعزيز التعليم لى تنوع وسائل التعليم التوجه إ -3

 .قساماأل لجميع تحديث المختبرات التعليمية -4

 

 .تطوير البحث العلمي في الكلية: الغاية الثالثة

 .لعلمي التطبيقي ذو الجودة العاليةالتركيز على البحث ا -0

 .لجامعات والمراكز البحثية الدوليةخلق فرص تعاون بحثي مع ا -2

 

 .ةللموارد المادية والمالي ةالتنمية المستدام: الغاية الرابعة

 .دسةتنمية مصادر الدخل لكلية الهن -0

 .ترشيد االستهالك -2

 

 .االرتقاء بالخدمات الطالبية: امسةالغاية الخ

 .رشادتقديم الدعم واإل -0

 .في عملية صنع القرار الطلبةشراك إ -2

 .مع الخريجينالحفاظ على عالقات وثيقة  -3

 

 .التعاون مع البيئة الخارجية وتنمية المجتمع المحلي: السادسة الغاية

 .بالمجتمع المحلي تطوير عالقة الكلية -0

 .عقد شراكات مع القطاع العام والخاص -2

 .برات مع الصناعة والجهات الحكومية والخاصة ذات العالقة بالجوانب التطبيقيةتبادل الخ -3

 

 .ضمان الجودة إدارة: الغاية السابعة

 .وتمكينها الكلية بتحسين الجودةالتزام  -0

 .وى تطوير معايير الجودة في الكليةتقييم مست -2
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 .واقليميا   تسويق الكلية محليا    -:الثامنة الغاية

 .ظهار الصورة المشرقة لكلية الهندسةإ -0

 

 .زمات في الكلية والمختبراتتأسيس خطة إلدارة المخاطر واأل -:التاسعة الغاية

 .ة العامةمن والسالمتعزيز األ -0

 .هيل الكوادر البشريةتأ -2

 

 تحديد االستراتيجيات: ثامنا 

 

 االستراتيجية الهدف االستراتيجي الغاية
 ضل الممارسات بناء أف

في مجال التخطيط 

 .االستراتيجي والحوكمه

 داء المؤسسي ونظام الرقابة والتقييماأل.   المؤسسي ونظام الرقابه والتقييم األداءمراجعة. 

 لعملية التعليمية تطوير ا

 .كليةفي ال

 ةتطوير الخطط الدراسي  الكليةفي  مراجعة الخطط والبرامج الدراسية 
بشكل دوري بما يتالئم مع متطلبات السوق 

 .المحلي واالقليمي والعالمي

 ي مع الجامعات خلق فرص تعاون أكاديم

 .المحلية واإلقليمية والعالمية

 ت عمل مسح للسوق المحلي بهدف خلق شراكا

 .وانشاء برامج وفرص تعاون

  وسائل التعليم وتعزيز التعليم لى تنوع إالتوجه

 .لكترونياإل

  للمرافق وتطويرهاتقييم البنية التحتية. 

 

 قسامتحديث المختبرات التعليمية لجميع األ.  تقييم وتطوير المختبرات التعليمية. 

   تطوير البحث العلمي

 .في الكلية

 لمي التطبيقي ذو لعالتركيز على البحث ا

 .الجودة العالية

  في  بحثية تنافسية وتشكيل فرق بحثية بيئةخلق

 .مختلف المجاالت

 لجامعات خلق فرص تعاون بحثي مع ا

 .الدولية البحثيةوالمراكز 

 يات على كافة المستو عقد شراكات بحثية

 .من الجهات الداعمة واالستفادة

 ةالتنمية المستدام 

 .ةليللموارد المادية والما

 تنمية مصادر الدخل لكلية الهندسة.  الكليةومرافق  االستثمار األمثل للموارد البشرية 

 .لتحسين الدخل

 ترشيد االستهالك.  ةنشر ثقافة الوعي وتحمل المسؤولي. 

  االرتقاء بالخدمات

 .الطالبية

 تقديم الدعم واالرشاد.  وداعمة للطلبة ايجابية بناء بيئة. 

 ية صنع القرارفي عمل إشراك الطلبة.  توجيه نشاطات الطلبة الالمنهجية. 

 الحفاظ على عالقات وثيقه مع الخريجين.  مع الخريجين اصل وتمتين العالقةالتو. 

  التعاون مع البيئة

الخارجية وتنمية 

 .المجتمع المحلي

 

 بالمجتمع المحلي تطوير عالقة الكلية.  التواصل وتعزيز الدعم للمجتمع المحلي. 

 كات مع القطاع العام والخاصعقد شرا.  خلق بيئة ايجابية تدعم شراكات هادفة مع البيئة 

 ةالخارجي

  والجهات  الخبرات مع الصناعةتبادل

ذات العالقة بالجوانب  والخاصة الحكومية

 .التطبيقية

 رصد فرص التعاون وتبادل الخبرات 

 إدارة ضمان الجودة.  وتمكينها التزام الكلية بتحسين الجودة.  على كافة  طبيق معايير ضمان الجودةت

 .المستويات

  ةفي الكلي الجودةتقييم مستوى تطوير معايير.  تابعة وتقييم األداء وضمان الجودةم. 

  تسويق الكلية محليا اظهار الصورة المشرقة لكلية الهندسة.  عالم المختلفة لتسليط الضوء استخدام وسائل اإل
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 .على الكلية ومنجزاتها .واقليميا

  تأسيس خطة الدارة

المخاطر واالزمات في 

 .الكلية والمختبرات

 من والسالمة العامةتعزيز األ.   منة لكافة مرافق الكليةبيئة صحية آخلق. 

 تأهيل الكوادر البشرية.   االرتقاء بمستوى الوعي في مجال السالمة

 .العامة

 

 

 

 .الخطط التنفيذية:  تاسعا  

 

 :التاليةة حسب الدرجات ولويات للخطط التنفيذيق على أن يكون سلم األم االتفافقد ت   (SWOT)بمراجعة 

واألرقام الواردة .  درجة أولوية ضعيفة -4. درجة متوسطة -3. أولوية مهمة -2. درجة أولوية عالية -0 

 .األردنيفي الدينار  المطلوبة

 

 .حوكمةضل الممارسات في مجال التخطيط اإلستراتيجي والفاء أنب :ولىالغاية األ

 وتطوير األداء المؤسسي في الكلية تقيم: الهدف االستراتيجي 1-1

 .داء المؤسسي في الكليةتقييم وتطوير األ: ةستراتيجياإل

 الخطط التنفيذية األولوية مؤشرات األداء وليةؤالمس اإلطار الزمني الموارد المطلوبة

عمادة  ةسن -

 ةالكلي

SWOT Analysis 0 0- 0-  ةاريداإل البيئةتحليل 

عمادة  سنة -

 الكلية

 تقديم مقترحات التحسين -2 -2 0 مستوى الرضا

عمادة  سنة 011

 الكلية

 عدد االجتماعات

 عدد الحضور

 اجتماع دوري للعاملين -3 -3 0

العماده  سنة 111

 واالقسام

نشر الرؤية والرسالة والقيم على كافة  -4 -4 0 نسبة المعرفه

 المستويات

 - عمادة  سنة

 الكليه

تقيم الخطة اإلستراتيجية من خالل التغذية  -1 -1 0 ود اإليجابيةعدد الرد

 الراجعة

 
 

 تطوير العملية التعليمية: الثانيهالغاية ا

 تطوير الخطط الدراسية: الهدف االستراتيجي  2-1

 .واإلقليمي والعالميمراجعة الخطط والبرامج الدراسية في الكلية بشكل دوري بما يتالءم مع متطلبات السوق المحلي :  االستراتيجيه

 

 

اإلطار  الموارد المطلوبة

 الزمني

 الخطط التنفيذية األولوية مؤشرات األداء المسئولية

مساعد العميد  سنتين 2111

لشؤون االتصال 

 مع الصناعة

نسبة الشركات المشاركة في 

 عينة المسح

مسح سوق العمل واحتياجاته  -0 -1 0

والتخصصات المرغوبة على 

 ي واالقليميالمحل المستويين

األقسام األكاديمية  سنوات 4 020111 نسبة الرضا من  - تحليل التغذية الراجعة من  -2 0



21 

 

 المشغلين الكلية+ 

أعداد الخريجين  -

الحاصلين على فرص عمل 

خالل السنة األولى من 

 .التخرج

الجهات التشغيلية عن الخريجين, 

انات, اللقاءات وورش طريق االستب

على مدى  العمل وتحليلها للوقوف

الرضا ومالئمة الخطط لسوق 

 .العمل

 --- مطابقة تعليمات االعتمادات  الجامعة+ الكلية  سنتين

 الدولية

تعديل تعليمات منح الدرجات  -3 0

ض ومتطلبات العلمية التي تتعار

 مج الكليةااالعتماد الدولي لبر

يم الذاتي للبرامج قيدراسة الت االكاديمية األقسام سنتين 310111

 ألكاديميةا

السعي للحصول على االعتماد  -4 2

 األكاديمي الدولي لكافة البرامج

 عدد البرامج المستحدثه األكاديميةقسام األ سنتين 1111

عدد المقبولين في هذه 

 البرامج

استحداث برامج جديده بما يلبي  -1 0

احتياجات سوق العمل المحلي 

 واالقليمي

عدد اعضاء هيئة التدريس  كاديميةاألقسام األ سنتين شهري/عضو /2111

 الجدد

عضاء هيئة تدريس استقطاب أ -1 0

 مج األكاديميةلتلبية احتياجات البرا

 .ةوحسب الدراسات االكتواري

 

 .تطوير العملية التعليمية: ثانيهال الغاية

 .ةخلق فرص تعاون أكاديمي مع الجامعات المحلية واإلقليمية والعالمي: الهدف االستراتيجي 2-2

 .عمل مسح للسوق المحلي بهدف خلق شراكات وانشاء برامج وفرص تعاون: االسترتيجيه

 الخطط التنفيذية األولوية مؤشرات األداء وليةؤالمس اإلطار الزمني الموارد المطلوبة

 ---  اتفاقيات الشراكةعقد  -0 2 عدد اإلتفاقيات الجامعة/الكلية  سنة

 ---  مشتركة برامجاستحداث  -2 2 رامجعدد الب الجامعة/الكلية  سنة

 --- عقد الدورات التدريبية للقيادات األكاديمية  -3 3 عدد الدورات الجامعة/الكلية  سنة

 وألعضاء هيئة التدريس والعاملين في الكلية

 

 

 تطوير العملية التعليمية: ثانيهال الغاية

 .يز التعليم االلكترونيتنوع وسائل التعليم وتعز لىإالتوجه : الهدف االستراتيجي 2-3

 .تقييم البنية التحتيه للمرافق وتطويرها: االسترتيجيه

 

الموارد 

 المطلوبة

اإلطار 

 الزمني

 الخطط التنفيذية األولوية مؤشرات األداء المسئولية

 (multimedia)تهيئة األولية لقاعات التدريس -0 1 عدد القاعات المجهزة الجامعة/الكلية  سنة 20000

 --- + األقسام  ةسن

مركز التطوير 

 وضبط الجودة

عدد أعضاء الهيئة  -

 .التدريسية المؤهلين

عدد أعضاء هيئة التدريس  -

 .المستخدمين

 راء الطلبةاستطالع آ -

تدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام  -2 1

 التعليم االلكتروني

+ األقسام  سنة 5000

مركز التطوير 

 وضبط الجودة

 مواد( 1) -

 ءمباديء كهربا -

 مباديء ميكانيك -

 مباديء صيانة الحاسوب -

 السالمة المرورية -

 مهارات االتصال -

 حوسبة بعض المواد في الكلية -3 2
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 تطوير العملية التعليمية: ثانيهال الغاية

 .تحديث المختبرات التعليميه لجميع االقسام: الهدف االستراتيجي 2-4

 .تقييم وتطوير المختبرات التعليميه: االسترتيجيه

 

 الخطط التنفيذية األولوية مؤشرات األداء المسئولية اإلطار الزمني الموارد المطلوبة

 - تحديد احتياجات المختبرات وأولويات  -0 0 المختبرات المطورة عدد الكلية/األقسام سنة

 ريالتطو

 -  تطوير المختبرات التعليمية -2 0 جهزةعدد األ الكلية/األقسام سنوات 3

 مبنى دائم لمختبرات الهندسةانشاء  -3 0 الحصول على المبنى الجامعة/الكلية سنوات 1 مليون 1

 نقل المختبرات للمباني الجديدة -4 0 عدد المختبرات الجامعة/الكلية سنوات 1 مليون 2

 

 

 تطوير البحث العلمي: ةلثالغاية الثا

 .دة العاليةالتركيز على البحث العلمي التطبيقي ذو الجو:  الهدف االستراتيجي 3-1

 .خلق بيئه بحثيه تنافسيه وتشكيل فرق بحثيه في مختلف المجاالت: االستراتيجة

 

اإلطار  الموارد المطلوبة

 الزمني

 الخطط التنفيذية األولوية مؤشرات األداء المسئولية

 تطوير البنية التحتية -0 0 المختبرات البحثية الجامعة/الكلية سنوات 3 دينار 0111111

 --- استمرارية االشتراك في قواعد  -2 0 عدد االشتراكات الكلية/القسم /المكتبة سنة

البيانات للمجالت العالمية والمكتبات 

 الرقمية

عدد المشاريع  أعضاء هيئة التدريس سنة حسب المشروع

 البحثية

يل الفرق البحثية لكل مجال كتش -3 0

 بحثي

 --- مشاركات أعضاء  أعضاء هيئة التدريس سنة

 التدريس هيئة

 تفعيل برنامج دكتور لكل مصنع -4 0

 --- حصر المشاكل واالحتياجات  -1 0 عدد المشاكل البحثية مساعد العميد لشؤون الصناعة سنة

 البحثية

 عدد المؤتمرات الجامعة/الكلية/األقسام سنة 01111

 عدد المشاركين

 عقد مؤتمرات هندسيه متخصصه -1 2

د األبحاث عد أعضاء هيئة التدريس سنة -

 المدعومة

 الميزانية

 الحصول على االبحاث المدعومه -7 2

فصل  -

 دراسي

نسبة المشاركين  اعضاء هيئة التدريس

عضاء هيئة لعدد أ

 التدريس

التسجيل في قواعد البيانات  -8 0

 المحليه والدوليه

 

 

 

 تطوير البحث العلمي: لثهالغاية الثا

 .بحثية مع الجامعات والمراكز البحثية الدولية خلق فرص تعاون: الهدف االستراتيجي 3-2

 .عقد شراكات بحثيه على كافة المستويات واالستفاده من الجهات الداعمه: االستراتيجة
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 الخطط التنفيذية األولوية مؤشرات األداء المسئولية اإلطار الزمني الموارد المطلوبة

عدد األبحاث المنشورة  أعضاء هيئة التدريس سنة 0111

 ي المؤتمراتف

المشاركة في المؤتمرات العلمية  -0 0

 العالمية

 عدد المؤتمرات الجامعة/الكلية /األقسام سنة لكل مؤتمر 01111

 عدد المشاريع

 عقد مؤتمرات هندسية -2 2

 عدد البرامج البحثية التعاون الدولي سنة ---

 الميزانية

الحصول على البرامج البحثية  -3 2

 المدعومة المشتركة

 

 

 .التنمية المستدامة للموارد المادية والمالية:  الرابعهالغاية 

 .خل لكلية الهندسةدتنمية مصادر ال: الهدف االستراتيجي 4-1

 .االستثمار االمثل للموارد البشريه ومرافق الكليه لتحسين الدخل: االستراتيجة

 

 الخطط التنفيذية يةاألولو مؤشرات األداء المسئولية اإلطار الزمني الموارد المطلوبة

 عدد االستشارات - الجامعة/ الكلية  سنة ---

 قيمة الدخل -

 عمل االستشارات الهندسية -0 0

 إتاحة المختبرات للمجتمع المحلي -2 3 قيمة الدخل - الجامعة/ الكلية  سنة ---

 عقد دورات تدريبية -3 3 قيمة الدخل - الكلية/ الجامعة  سنة ---

امج نبر استقطاب الطلبة الوافدين ضمن -4 0 قيمة الدخل - الكلية/ ة الجامع سنة ---

 والد ولي, الموازي 

الخاص   الحصول على التبرعات والدعم  -1 0 الدعمقيمة  - الكلية/ الجامعة  سنة ---

 بالكلية 

 

 

 .التنمية المستدامة للموارد المادية والمالية:  الرابعهالغاية ا

 .ترشيد االستهالك :  يالهدف االستراتيج 4-2

 .نشر ثقافة الوعي وتحمل المسؤليه: االستراتيجة

 

 الخطط التنفيذية األولوية مؤشرات األداء المسئولية اإلطار الزمني الموارد المطلوبة

ل إلى كلية إلكترونية لتقليل  -0 0 خفض النفقات - الكلية  سنة 0111 التحو 

 .الورق واألحبار

 --  .االمتحانات المحوسبة -2 2 النفقات خفض - الكلية  سنة

 .ترشيد استهالك الطاقة -3 0 خفض النفقات - الكلية سنة 2111

 --  .نشر الوعي لترشيد االستهالك -4 0 خفض النفقات - أعضاء هيئة التدريس سنة

 -- المعاد  وادمال كمية - الكلية سنة

 تدويرها

إعادة تدوير المواد المستهلكة في  -1 2

   .الكلية
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 .االرتقاء بالخدمات الطالبيه : الغاية الخامسه

 تقديم الدعم واالرشاد: الهدف االستراتيجي 5-1

 .بناء بيئه ايجابيه وداعمه للطلبه: االستراتيجة

 

 الخطط التنفيذية األولوية مؤشرات األداء وليةؤالمس اإلطار الزمني الموارد المطلوبة

 كاديميحوسبة اإلرشاد األ -0 0 عدد المستخدمين ةالكلي سنة -

 رشاد المهنيتقديم اإل -2 0 عدد المستخدمين ةالكلي سنة -

 واالجتماعيرشاد النفسي تقديم اإل -3 0 عدد المستخدمين ةعمادة شؤون الطلب سنة -

 سنة 01111
 2 عدد المستفيدين ةالكلي

من  ديم الدعم المادي والمعنوي للطلبةتق -4

 خالل المنح والقروض

 سنة 0111
 2 عدد المستفيدين ةالكلي

ا ا ورياضيتشجيع الطالب المتميزين علمي -1

 وثقافيا

 

 

 .االرتقاء بالخدمات الطالبيه : الغاية الخامسه

 اشراك الطلبة في عملية صنع القرار: الهدف االستراتيجي 5-2

 .توجيه نشاطات الطلبه الالمنهجيه: االستراتيجة

 

 الخطط التنفيذية األولوية مؤشرات األداء وليةؤالمس لزمنياإلطار ا الموارد المطلوبة

 األقسام   - سنة دينار 011

 الكلية    -

استبانه الرضا عن الخدمات في  -0 0 حجم العينة   -

 الكلية

 الكلية   - سنة دينار 011

 رؤساء األقسام    -

 عدد اللقاءات   -

 عدد المشاركين   -

 اللقاءات التشاورية   -2 0

 عدد المشاركين   - الكلية    - سنة ــ

 عدد المبادرات   -

المشاركة في  علىتشجيع الطلبة    -3 0

 المبادرات المجتمعية

 الكلية   - سنة دينار 1111

 

 عدد النشاطات   -

 عدد المشاركين   -

تشجيع النشاطات الالمنهجية    -4 0

 واالنتماء الوالءلتنمية 

دينار لكل  0111

 حفل

 األقسام   - سنة

 الكلية    -

 نقابة المهندسين   -

عدد المشاركين من    -

 عدد الخريجين

تنظيم حفل سنوي لخريجي كلية    -1 0

 الهندسة

 الكلية سنة دينار 1111

 شوؤن الطلبة

 ندية عدد األ

 عدد المشاركين

 عدد الفعاليات 

توفير اندية طالبية علمية ثقافية  -1 2

 اجتماعية 

 

 .االرتقاء بالخدمات الطالبيه : مسهالغاية الخا

 الحفاظ على عالقات وثيقة مع الخرجين : الهدف االستراتيجي 5-3

 التواصل وتمتين العالقة مع الخرجين : االستراتيجية

 الخطط التنفيذية األولوية مؤشرات األداء المسئولية اإلطار الزمني الموارد المطلوبة

 الكلية    - سنة دينار 2111

ساعد العميد م    -

 لشؤون الطلبة 

 ؤساء األقسامر     - 

نسبة المشتركين من    -

 أعداد الخريجين

 جميع الخريجينلعمل قاعدة بيانات   -0 0

مشاركة الخريجين في األيام    -2 2 من ركينانسبة المش   - الكلية    - سنة ــ
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 العلمية عدد الخريجين

 تفعيل ملتقى خريجي الهندسة سنويا     -3 0 مشاركينعدد ال   - الكلية    - سنة دينار 2111

 جامعة/ كلية / قسم    - سنة دينار 011

 

عدد األعضاء    -

 المشاركين

 السإشراك الخريجين في المج   -4 0

 )االستشارية   لألقسام والكلية 

advisory board) 

 

 المحليالتعاون مع البيئة الخارجية وتنمية المجتمع    : السادسة الغاية

 عالقة الكلية بالمجتمع المحليتطوير -:الهدف االستراتيجي 6-1

 .التواصل وتعزيز الدعم للمجتمع المحلي: االستراتيجة

 الخطط التنفيذية األولوية مؤشرات األداء المسئولية اإلطار الزمني الموارد المطلوبة

 الطلبة عقد  لقاءات  مع أولياء أمور -0 3 عدد اللقاءات - الكلية سنة 200

 --- +  أعضاء  هيئة التدريس سنة

 الكلية
 3 عدد الدورات -

تقديم برامج تدريبية للمجتمع  -2

 المحلي

 --- +  أعضاء هيئة التدريس  سنة

 الكلية
 3 عدد االستشارات -

تقديم خدمات استشارية  للمجتمع  -3

 المحلي

 سنة ---
 3 عدد  المشاريع - الكلية+ األقسام  

رج  لتنمية توجيه مشاريع التخ -4

 المجتمع المحلي

 سنة ---
 الكلية

 عدد ورش العمل -

 عدد الندوات -
3 

لطلبة  والصحي نشر الوعي البيئي -1

 الكلية والمجتمع المحلي

 

 التعاون مع البيئة الخارجية وتنمية المجتمع المحلي   -:السادسة الغاية

 عقد شراكات مع القطاع العام  والخاص -:الهدف االستراتيجي 6-2

 .خلق بيئه ايجابيه تدعم شراكات هادفه مع البيئه الخارجيه: الستراتيجةا

 الخطط التنفيذية األولوية مؤشرات األداء وليةؤسالم اإلطار الزمني الموارد المطلوبة

 سنة ---
 2 قعةعدد الشركات المو - الجامعة

التواصل مع البيئة الصناعية المحيطة في  -0

 الجامعة من أجل عقد  شراكات  

  احاضنات األعمال  والتكنولوجي -2 2 عدد الحاضنات - الجامعة سنة حسب الحاضنة

 لكل ورشة 111

 سنة

 الكلية
 عدد المشاركين -

 عدد الورش -
2 

تعريفية تضم األقسام إقامة ورش عمل  -3

وممثلي الصناعة لعرض تبادل  األكاديمية

 المعرفة واإلمكانيات

 الخارجية وتنمية المجتمع المحليالتعاون مع البيئة    -:السادسة الغاية

 تبادل الخبرات مع الصناعة والجهات الحكومية والخاصة ذات العالقة بالجوانب  التطبيقية  -:الهدف االستراتيجي 6-3

 .رصد فرص التعاون وتبادل الخبرات: االستراتيجة

 نفيذيةالخطط الت األولوية مؤشرات األداء المسئولية اإلطار الزمني الموارد المطلوبة

لكل ( 11)

 محاضرة

 سنة

 الكلية
 عدد المحاضرات   -

 عدد المشاركين - -
0 

عمل  محاضرات عامة في   -0

مختلف المجاالت  الهندسية من قبل 

 الجهات  الصناعية والحكومية  

 ---

 سنة
الجهات / الكلية 

 الصناعية

 عدد اللجان -

هيئة  عدد أعضاء- -

 التدريس  المشاركين

0 
مية وصناعية تأسيس لجان أكادي -2

 مشتركة لتبادل المعلومات والخبرات 
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 .ادارة ضمان الجوده   -:لسابعةا الغاية

 .التزام الكليه بتحسين الجوده وتمكينها -:الهدف االستراتيجي 7-1

 تطبيق معايير ضمان الجوده على كافة المستويات: االستراتيجة

 الخطط التنفيذية األولوية اءمؤشرات األد المسئولية اإلطار الزمني الموارد المطلوبة

 سنة دينار 2111
 الكلية

   الندوات والورشعدد  -

 عدد المشاركين - -
0 

نشر ثقافة الجودة من خالل عقد ندوات  -0

   وورش عمل 

 دينار 0111
 سنة

 0 مستوى الرضا - الكلية 
مسح مجاالت التحسين واالستفادة من  -2

 التغذية الراجعة 

 مراقبة الجودة وتحليل النتائج واعالنها  -3 0 مستوى المعرفة - الكلية  سنة دينار  0111

 

 .ادارة ضمان الجوده   -:لسابعةا الغاية

 .تقييم مستوى تطوير معايير الجوده في الكليه 7-2

 .متابعة وتقييم االداء وضمان الجوده: االستراتيجيه

 الخطط التنفيذية ةاألولوي مؤشرات األداء المسئولية اإلطار الزمني الموارد المطلوبة

 سنة دينار 211
 الكلية

 عدد الحضور -

 عدد الورش -
 عقد ندوات تعريفية وورش عمل -0 0

 دارة الجودة الشاملةإ أسسمتابعة تطبيق  -2 0 مسح مستوى الوعي - الكلية سنة دينار 211

 دينار 2111
 الكلية  سنة

 مركز الحاسوب
 التحول الى كلية الكترونية -3 0 عدد المستخدمين -

 الحصول على اراء محكمين خارجيين -4 0 راء المحكمينآ - الكلية سنتين دينار 2111

 

 .تسويق الكلية محليا واقليميا  -:لثامنةا الغاية

 .ظهار الصورة المشرقة لكلية الهندسةإ 8-1

 .استخدام وسائل االعالم المختلفة لتسليط الضوء على الكلية ومنجزاتها :االستراتيجيه

 الخطط التنفيذية األولوية مؤشرات األداء المسئولية اإلطار الزمني طلوبةالموارد الم

عدد النشرات  - الكلية /  قساماأل سنة دينار  1111

 ةالموزع

عمل النشرات التعريفية لألقسام  -0 0

 والكلية 

بامكنيات  تعريفية عمل نشرات -2 2 عدد النشرات  - الكلية /  قساماأل سنة دينار 1111

 برات المخت

 علمي النتاج الات عمل نشر -3 2  - عدد النشرات  الكلية/  قساماأل سنة دينار  511

مكتب /  جامعة/ كلية  سنة دينار 1111

  العالقات الدولية

 تسويق الكفاءات العلمية والبحثية  -4 0 عدد المشاركات  -

باشرة مع الجهات عقد لقاءات م -1 0 قاءات اللعدد  - مكتب العالقات الدولية سنة -

 المستهدفة 

 مركز الحاسوب سنة -

 الكلية

 ععدد المواق -

 عدد المشاركات -

التسويق من خالل مواقع التواصل  -1 2

 االجتماعي
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 عدد المؤتمرات  - جامعة / الكلية  سنة دينار 15111

 عدد الندوات -

 عدد المؤتمرات والندوات  -7 3

دينار لكل  1511

 كارمش

المشاركة في المؤتمرات  -8    3 عدد المشاركين -  ئة التدريسأعضاء هي سنة

 والندوات  

العالقات / الكلية  سنة -

 العامة

 عدد اللقاءات  -

 عدد المشاهدات   -

استخدام وسائل اإلعالم المحلية  -9 3

 المتاحة لتسويق الكلية 

 

 .والمختبراتتاسيس خطة الدارة المخاطر واالزمات في الكلية  -:لتاسعةا الغاية

 .تعزيز االمن والسالمة العامة 9-1

 .منة لكافة مرافق الكلية خلق بيئة صحية آ:ستراتيجيهاإل

 

 الخطط التنفيذية األولوية مؤشرات األداء المسئولية اإلطار الزمني الموارد المطلوبة

تقييم مستوى السالمة العامة في مبنى  -0 0 تقرير الجاهزية الكلية سنة -

 الكلية

مساعد العميد لشؤون  سنة -

 المختبرات

تقييم مستوى السالمة العامة في  -2 0 تقرير الجاهزية

 المختبرات

 إعداد خطة األمن والسالمة -3 0 خطةالإعداد  الكلية سنة -

 اللوحات - األقسام/ الكلية سنة 3111

 النشرات -

وضع لوحات إرشادية عن إجراءات  -4 0

 السالمة والصحة المهنية

تجهيز صناديق مستلزمات اإلسعافات  -1 0 عدد الصناديق األقسام/ الكلية سنة 2111

 األولية في الكلية والمختبرات

 عدد التجارب  - الدفاع المدني/ الكلية سنة -

 عدد المشاركين  -

 عمل تجارب إخالء  -1 0

 لكليةتركيب كاميرات مراقبة داخل ا -7 0 المساحة المغطاة األقسام/ الكلية سنة 1111

 

 

 .المخاطر واالزمات في الكلية والمختبرات إلدارةسيس خطة تأ -:لتاسعةا الغاية

 .هيل الكوادر البشريةتأ 9-2

 .االرتقاء بمستوى الوعي في مجال السالمة العامة :اإلستراتيجية

 

 الخطط التنفيذية األولوية مؤشرات األداء المسئولية اإلطار الزمني الموارد المطلوبة

المنفذةالجهة / الكلية سنة كل دورةل 111  عدد الدورات  - 

 عدد المشاركين  -

عقد دورات توعية في مجال السالمة  -0 0

 العامة

 يل الفريقكتش - الكلية سنة (0111)

 عدد الدورات  -

تدريب فريق للتعامل مع األزمات  -2 0

 والكوارث

 إنشاء المكتب - الكلية/ الجامعة سنة (1111) 

 تعليماته  -

ء مكتب إلدارة المخاطر إنشا -3 0

 واألزمات في الكلية

 

 

 



27 

 

 حـقمالال
 ( 1)إلى رقم ( 0)الجداول من رقم   

 

 األقسام حسب في كلية الهندسة موزعين التدريس أعضاء هيئة أعداد(: 1)جدول رقم 
أستاذ  أستاذ القسم

 مشارك

أستاذ 

 مساعد

محاضر 

 متفرغ

تفرغ  مدرس

 علمي

إجازة بدون 

 إعارة/ راتب

 المجموع

 07-  0 0 - 0 00 4 الكهربائية الهندسة

 07 0-  - - 3 01 4 الميكانيكية الهندسة

 20 2 2 2 - 00 0 7 والبيئة المدنية الهندسة

 9- -  0 - 2 3 3 يةئايالكيم الهندسة

 01-  2 0 - 0 4 4 هندسه الحاسوب

 3- -  - - 3 - - الصناعيةهندسه النظم 

 2- - - -  2- -  هندسة العمارة

 79 3 1 1 - 23 29 22 المجموع

 

 قسامألموزعين حسب ا الهندسةوالفنيين في مختبرات كليه  شرفينأعداد الم(: 2)جدول رقم 
اعداد المختبرات  أعداد الفنيين أعداد المشرفين القسم

 (قاعات)

اعداد المختبرات 

 (التدريس)

 01 9 2 8 الكهربائية الهندسة

 01 8 2 4 الميكانيكية الهندسة

 7 1 0 1 والبيئة المدنية الهندسة

 4 3 - 4 يةئايالكيم الهندسة

 7 3 - 4 هندسه الحاسوب

- -  - - الصناعيةهندسه النظم 

 3 3- -  هندسة العمارة

 13 32 1 21 المجموع

 

 الطالب في كلية الهندسة في كافة التخصصات بمختلف األقسام أعداد(: 3)جدول رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  يرالماجست البكالوريوس 

 المجموع العدد التخصص العدد التخصص القسم

 

 الكهربائية الهندسة

 348 00 اتصاالت 2 الكترونيات

الشبكات الذكية في أنظمة  237 قوى وتحكم

 القوى الكهربائية
21 

 72 اتصاالت

 

 الميكانيكية الهندسة

  08 طاقة متجدده 247 عام

439 

 
 01 هندسة ميكانيك 147 قوى حرارية

 11 مواد

 486 30 مياه وبيئة 321 عام والبيئة  المدنية الهندسة

 134 مياه وبيئة

 239 04 يةئايالكيم الهندسة 225 عام يةئايالكيم الهندسة

األمن السيبراني والسحب  98 عام الحاسوب هندسة
 الحاسوبية

07 335 

 220 أمن الحاسوب الشبكات -

 184 84 إدارة هندسيه 97 امع الصناعيةالنظم  هندسة

 3 إدارة انظمة الطاقة الذكية

 120- -  021 عام هندسة العمارة

 2151 220 - 0930 - المجموع
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  حاليا في كلية الهندسة بمختلف األقسام أعداد الطلبة المبعوثين :(4)جدول رقم 
 العدد القسم

 2 الكهربائية الهندسة

 2 انيكيةالميك الهندسة

 0 والبيئة المدنية الهندسة

 0 يةئايالكيم الهندسة

 - هندسه الحاسوب

 0 الصناعيةهندسه النظم 

 3 هندسة العمارة

 00 المجموع

 

 

 حداثها ستا ةالوظائف المطلوب :(5)جدول رقم 
 فني مختبر مشرف مختبر عضو هيئه تدريس القسم

 2 2 0 الكهربائية الهندسة

 2 2 - نيكيةالميكا الهندسة

 1 3 0 والبيئة المدنية الهندسة

 - - 2 يةئايالكيم الهندسة

 0 0 0 هندسه الحاسوب

 0 0 - الصناعيةهندسه النظم 

 0 0 2 هندسة العمارة

 02 01 7 المجموع

 

 

 شراؤها  ةاألجهزة المطلوب :(6)جدول رقم 
 العدد األجهزة

 2 االت تصوير

 7 تأجهزه عرض وأجهزه أفالم ساليدا

 21 أجهزه كمبيوتر 

 1 طابعات

 7 كاديمية في الكليةتحديث المختبرات في األقسام األ

 
 
 
 
 
  


