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 جلنة الاعداد

 الاس تاذ ادلكتور راتب البطوش  معيد لكية العلوم

 ادلكتور معاذ الطراونة انئب معيد لكية العلوم 

 ادلكتور ابراهمي اجملايل  مساعد معيد لكية العلوم 

 ادلكتور دمحم القادري رئيس قسم الرايضيات و الاحصاء 

 ادلكتور دمحم العنرب رئيس قسم الكميياء

 ادلكتور عامر العقييل رئيس قسم الفزيايء

 ادلكتور دمحم اللميون رئيس قسم العلوم الطبية اخملربيه

 ادلكتوره فرايل خريسات رئيس قسم العلوم احلياتية 
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 اجلامعةرؤية 

 "حنو جامعة ممتزية ااكدمييا وعلميا  ؛حمليا و اقلمييا و عامليا"

 

 

 رساةل اجلامعة

اعداد قيادات مؤهةل ملواهجة التحدايت الراهنه و املس تقبلية من خالل بيئة  " 

جامعية متاكمةل و متطورة تسودها ثقافة البحث العلمي التطبيقي خلدمة التمنية 

 ." املس تدامةالشامةل 
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 :املقدمة

 :نبذه عامة عن لكية العلوم 

ذا تضم بني أ روقهتا  من أ عضاء هيئة  27 حوايل أ قسام و( 5)تعد لكية العلوم من أ قدم واكرب لكيات اجلامعة ا 

التدريس يساندمه طامق من ال داريني والفنيني خيدم أ كرث من الفي طالب وطالبة ا ضافة ا ىل دورها ال كرب يف 

تدريس العلوم ال ساس ية لعدد من لكيات اجلامعة وخالل الس نوات املاضية خطت اللكية خطوات واثقة يف 

مت بتحديث براجمها ادلراس ية ملرحةل الباكلوريوس لتواكب التطور جمال التطوير والارتقاء مبخرجاهتا التعلميية، فقا

العلمي احلديث مبا حيقق خلرجهيا أ هلية املنافسة يف سوق العمل وميكهنم من خدمة الوطن بشلك فاعل 

 .واس تحداث برامج بينية جاذبة تليب حاجة السوق من الكوادر الوطنية املؤهةل

لعلوم فقد معلت اللكية ول تزال تعمل عىل تشجيع أ عضاء هيئة البحث العلمي جانب أ خر مرشق بلكية ا

التدريس عىل النرش العلمي من خالل توفري التجهزيات وتذليل العقبات واس تقطاب دماء شابة فاعةل يف جمال 

 .البحث العلمي

يف دفع جعةل  ادلراسات العليا والبحث العلمي صنوان يمكل أ حدهام ال خر ونظرا لدلور البارز لدلراسات العليا

البحث العلمي فقد توجه الاهامتم حنو تطوير برامج ادلراسات العليا ابللكية جلعل تكل الربامج جاذبة ل كرب عدد 

ولكامتل منظومة التطوير يلزم الاهامتم ابجلانب الاسرتاتيجي .  من الطالب املمتزيين من داخل اململكة وخارهجا

 .البدء بتطبيقها من اجل تطوير اللكية وضامن جودة خمرجاهتاوالعمل عىل  وضع اخلطط املس تقبلية  و 
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 اللكيةمنطلقات اخلطة الاسرتاتيجية يف 

ت مؤهةل اعداد قيادااخلطة الاسرتاتيجية للجامعة و اليت تركز عىل تنبثق اخلطة الاسرتاتيجية يف لكية العلوم من 

و املس تقبلية من خالل بيئة جامعية متاكمةل و متطورة تسودها ثقافة البحث العلمي  ةملواهجة التحدايت الراهن

كام تقوم اخلطة الاسرتاتيجية يف لكية العلوم عىل القمي الاساس ية يف اخلطة  .خلدمة التمنية الشامةل املس تدامة

 الاسرتاتيجيال التخطيط تطبيق أ فضل املامرسات العاملية يف جم اليت تنطوي عىليجية يف اجلامعة و الاسرتات 

نة تعزيز ماك ، العاملية يف اجلامعة مبا يتفق مع املعايري الوطنية و ال اكدمييةلتحسني املس متر للربامج ا،ة ومكواحل

اخلارجية مبا يكفل  العالقاتدور اجلامعة يف خدمة اجملمتع وترس يخ  تفعيلو  ال يداعو اجلامعة مكركز للبحث العلمي 

املقدمة للطلبة لتتناسب مع املعايري  الطالبيةوادلويل حتسني اخلدمات و الاقلميي  تفاعل اجلامعة مع اجملمتع احمليل

الوطنية والعاملية تطوير كفاءة املصادر املالية واملادية والبرشية تطوير ا جراءات ضامن اجلودة يف اجلامعة هبدف 

 .وخمرجاهتا ومعلياهتام، هتا ملدخالالتحسني املس متر 

كني ود م مؤسسات متاليت تؤكد عىل  ساةل التعلمي العايل يف الاردن وكام ترتكز اخلطة الاسرتاتيجية عىل ر 

واملنسجمة مع س ياسات واسرتاتيجيات التعلمي العايل القامئة  ، ةيالتعلمي العايل للقيام بواجباهتا ومسؤولياهتا الرئيس  

 .عىل التنافس ل رساء معايري الزناهة وتعزيز مبادئ املساءةل والعداةل والشفافية وتبين الرايدة والمتزي وال بداع

و القيادة الهامشية اليت حتمل قمي العدل  رؤى رسائل و العلوم الاسرتاتيجية قميها من لكيةكام تس متد خطة 

 .املساواة و الوسطية و تشجيع الابتاكر و الابداع دلى الش باب
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  :مهنجية اعداد اخلطة

  :تمتثل مهنجية العمل يف اخلطوات التالية

 الاردنية الهامشية اململكةيف  للتعلمي العايل  ال سرتاتيجيةعىل اخلطة  الاطالع. 

  لتوافق مع االاطالع عىل الراكئز الاساس ية يف اخلطة الاسرتاتيجية للجامعة و الاسرتشاد هبا من حيث

  .الرؤية و الرساةل اخلاصة ابجلامعة

  يف اللكية اخملتصةاللجان   حماورهو اذلي تعمل عىلللكية يف العام اجلامعي نتاجئ التقومي اذلايت ل.  

  عداد اخلطة اعضاءمشاركة مجيع  .اللكية يف ا 

  عداد اخلطة  .املتابعة املتواصةل مجليع مراحل ا 

  و التقيمي ادلوري ملراحل اخلطة لل داءوضع مؤرشات واحضة. 

   ختبارات ابللكيةج و أ نظمة القبول و التسجيل و الااخلطط ادلراس ية للربام الاطالع عىل. 

   عداد اخلطة  الاسرتاتيجينرش ثقافة التخطيط عقد ورش معل و  خاللمن  ال سرتاتيجيةو خطوات ا 

 .لقاءات مفتوحة و جلسات عصف ذھين مع منسويب اللكية و قطاعات خارج اللكية مثل قطاع الرتبية و التعلمي

 يف املنطقهة قطاع الرتبية و التعلمي و خاص احمليلرأ ي اجملمتع  اس تطالع. 

  و التقيمي اذلايت ال سرتاتيجيةلللكية وفرق العمل حملاور اخلطة  ال سرتاتيجيةاخلطة  ل عدادتشكيل جلنة. 
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 رؤية اللكية

ن رؤ  :هــي مؤتةة لكيــة العلــوم يف جامعة يا 

بـداع والابتكـار مؤسســة تعلميية وحبثيــة ممتزية حنو“ معــايري تتوافــق مــع  تعميق ثقافـة ال 

 ".احمليلاجملمتع  تسد احتياجات و  احمللية و العاملية ال اكدمييةاجلودة و معايري الاعامتد 

 

 رساةل لكية العلوم

عــداد وتقــدمي بــرامج تعلمييــة وفــق املعــايري  مؤتةان رســاةل لكيــة العلــوم يف جامعة  هــي ا 

عـداد  القياســية فــي جمــال العلــوم ال ساســية وتطبيقاهتــا حيث ميكــن مــن خاللهــا ا 

ابل ضافة ا ىل ا جراء حبوث  العملكــوادر علميــة مدربــة وقــادرة علــى املنافســة فــي ســوق 

 ةالبحثية ابس تخدام التقنيات املتطـورة والتواصـل مـع الهيئات ودراسات علمية متجدد

 .احمللية وادلولية لستيفاء متطلبات الهنوض ابجملمتع وخدمته
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 القمي

 الاسالمية و من رؤية القيادة الهامشية حنو و ثقافتنا العربية قمينا منبثقة من  

 التطور و الرايدة 

 اجلودة والمتزي

 ل بروح الفريقــالعم

  ال اكدميية و الزناهة احلرية

 التطور املس متر
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 بيئة العمل حتليل

 نقاط القوة

 من خمتلف  أ عضاء هيئة تدريس ممتزيين يف التعلمي والبحث العلمي بعض وجود

 .الرتب الااكدميية

  التدريس ية و البحثية وقاعات  تحيواين يف جنابهتام العديد من اخملترباتوفر مبنيني

التدريس ابل ضافة اىل مدرجني اثنني ل عطاء احملارضات و القيام ابلنشاطات 

 .املتنوعة

 عىل املس توين التعلميي والبحيثالمتزي  املس متر حنو سعي اللكية. 

  خترج طلبة مؤهلني خلدمة سوق العمل و   انجضةوجود برامج دراسات عليا

 .ادلكتوراه حمليا ودولياالاس مترار للحصول درجة 

  ختدم البحث و اليت متزية جلان خمتصة لال طالع عىل املشاريع البحثية امل وجود

 .العلمي
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 نقاط الضعفالتحدايت و 

  ضعف التخطيط الاسرتاتيجي من حيث ربط نوعية خمرجات التعلمي اجلامعي بسوق

 .العمل بشلك عام من حيث املهارات املطلوبة

  ضعف الاقبال من الطلبة ذوي التحصيل املرتفع من طلبة الثانوية العامة و توهجهم

للتخصصات الهندس ية و الطبية و الابتعاد عن العلوم البحته مثل الفزيايء و 

 . الرايضيات

 حتدايت مالية من حيث توفري اللوازم والتجهزيات الالزمة لجناز العمل. 

 بعض الهيئة التدريس ية ضعف الاقبال عىل البحث العلمي دلى. 

  عدم الاقبال عىل تطوير القدرات اذلاتية يف التدريس و البحث العلمي. 

 ضعف الاقبال من الطلبة الوافدين عىل اجلامعه و ختصصات العلوم بشلك عام. 

  احمللية  ال اكدمييةضعف التعاون العلمي والبحيث مع مراكز البحوث واملؤسسات

 .والعاملية

 من مجيع خربات  الاس تفادة حمدوديةالتعاون مع القطاعني العام واخلاص و  حمدودية

 .اللكية البحثية
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 فرصال

 من قبل الهيئات  للموارد وادل م املزتايد للتعلمي العايل يف اململكة ال مثل الاس تغالل

 .ادلولية و اجلهات املاحنة و اجملمتع احمليل

 ينعكس عىل تطوير خرجيي اللكية ملواكبة حاجات تطوير اخلطط ادلراس ية ابللكية مبا 

 .ال اكدميي الاعامتدسوق العمل ومبا يس تجيب ملتطلبات 

  من قبل  مجليع براجمها شهادات الاعامتد و اجلودةسعي اللكية احلثيث للحصول عىل

 .حمليا و عامليا وفتح ختصصات يف الاقسام اخملتلفة يف اللكية اخملتصةالهيئات 

 الهتديدات  

الكفاءات العلمية والتدريس ية املمتزية  اس تقطابببعض اجلامعات يف تقدهما الكبرية اليت  ال غراءات•

  .بشلك خاصة اللكيو  يف اجلامعه  من أ عضاء هيئة التدريس

دراسات عليا يف اجلامعات اجملاورة مما يقلل عدد الطلبة املقبولني  باكلوريوس و اس تحداث برامج•

  .يف برامج ادلراسات العليا يف اللكية

صعوبة جتديد و تنش يط اعضاء هيئة التدريس احصاب الرتب الااكدميية العالية يف اجلانب  •

 .شلك عامب  احلكومية التدرييس و البحيث بسبب الامن الوظيفي الزائد عن حده يف اجلامعات



12 
 

 ملخص جدول التحليل الرابعي

 البيئة ادلاخلية البيئة اخلارجية

 نقاط القوة الفرص

 من  للموارد وادل م املزتايد للتعلمي العايل يف اململكة ال مثل الاس تغالل

 .قبل الهيئات ادلولية و اجلهات املاحنة و اجملمتع احمليل

 ينعكس عىل تطوير خرجيي اللكية  تطوير اخلطط ادلراس ية ابللكية مبا

 الاعامتدسوق العمل ومبا يس تجيب ملتطلبات  ملواكبة حاجات

 .ال اكدميي

  مجليع  شهادات الاعامتد و اجلودةسعي اللكية احلثيث للحصول عىل

من قبل الهيئات اخملتصة حمليا و عامليا وفتح ختصصات يف  براجمها

 .الاقسام اخملتلفة يف اللكية

 من  أ عضاء هيئة تدريس ممتزيين يف التعلمي والبحث العلمي وجود بعض

 .خمتلف الرتب الااكدميية

  التدريس ية و  تحيواين يف جنابهتام العديد من اخملترباتوفر مبنيني

البحثية وقاعات التدريس ابل ضافة اىل مدرجني اثنني ل عطاء 

 .احملارضات و القيام ابلنشاطات املتنوعة

 عىل املس توين التعلميي والبحيثالمتزي  واملس متر حن سعي اللكية. 

  وجود برامج دراسات عليا انجضة  خترج طلبة مؤهلني خلدمة سوق

 .العمل و الاس مترار للحصول درجة ادلكتوراه حمليا ودوليا

  ختدم و اليت متزية جلان خمتصة لال طالع عىل املشاريع البحثية امل وجود

 .البحث العلمي

  الضعفنقاط و التحدايت  الهتديدات
 اس تقطابببعض اجلامعات يف تقدهما الكبرية اليت  ال غراءات

 الكفاءات العلمية والتدريس ية املمتزية من أ عضاء هيئة التدريس

  .اللكية

اس تحداث برامج باكلوريوس و دراسات عليا يف اجلامعات اجملاورة •

  .اللكيةمما يقلل عدد الطلبة املقبولني يف برامج ادلراسات العليا يف 

صعوبة جتديد و تنش يط اعضاء هيئة التدريس احصاب الرتب  •

الااكدميية العالية يف اجلانب التدرييس و البحيث بسبب الامن 

 .الوظيفي الزائد عن حده يف اجلامعات بشلك عام

 

  خمرجات التعلمي نوعية ضعف التخطيط الاسرتاتيجي من حيث ربط

 .من حيث املهارات املطلوبة اجلامعي بسوق العمل بشلك عام

  ضعف الاقبال من الطلبة ذوي التحصيل املرتفع من طلبة الثانوية

العامة و توهجهم للتخصصات الهندس ية و الطبية و الابتعاد عن العلوم 

 . البحته مثل الفزيايء و الرايضيات

 حتدايت مالية من حيث توفري اللوازم والتجهزيات الالزمة لجناز العمل. 

 قبال عىل البحث العلمي دلى بعض الهيئة التدريس يةضعف الا. 

   عدم الاقبال عىل تطوير القدرات اذلاتية يف التدريس و البحث

 .العلمي

  ضعف الاقبال من الطلبة الوافدين عىل اجلامعه و ختصصات العلوم

 .بشلك عام

  ضعف التعاون العلمي والبحيث مع مراكز البحوث واملؤسسات

 .والعاملية احمللية ال اكدميية

 من  الاس تفادة حمدوديةالتعاون مع القطاعني العام واخلاص و  حمدودية

 .اللكية البحثيةمجيع خربات 
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 الاسرتاتيجية لللكية غاايت اخلطة

 .التخصصات خمتلف تطوير التعلمي والتعمل دلى طلبة اللكية يف .0

دور برامج ادلراسات العليا ابللكية و تأ هيل طلبة ادلراسات العليا  تفعيل .7

 .حمليا وعامليا للمنافسة

 

ملواكبة الطلبة اعضاء هيئة التدريس و وتطوير البحث العلمي دلى  تشجيع .3

 .يةالتطورات و الاهامتمات العامل 

 

 .خدمة اجملمتع احمليل وتمنيته .4

 و شهادات اجلودة ال اكدميي اخلاص و العام الاعامتداحلصول عىل اس تكامل  .5

 .لاكفة ختصصات اللكية

 

ويتحقق لك هدف من ال هداف الاسرتاتيجية . عدد من ال هداف الاسرتاتيجية لتحقيقها اعاله املذكورةوللك غاية من الغاايت 

 . الاسرتاتيجياتمبجموعة 
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 الغاية ال وىل

 .التخصصات خمتلف تطوير التعلمي والتعمل دلى طلبة اللكية يف

 الاقسام الااكدميية وضع نظام للتحديث والتطوير املس متر يف الربامج  :ال ول الاسرتاتيجي الهدف

 :الاسرتاتيجيات

نشاء جلنة ملراجعة الربامج  .0  .ابل قسام الااكدمييةا 

والتطورات وضع أ لية لتحديث املناجه بناًء عىل تقارير املراجعة وأ راء الطالب واملس تفيدين واملتغريات  .7

 .واحتياجات سوق العمل

 .وضع أ لية للتأ كد من حتقيق اخملرجات التعلميية املس هتدفة للربامج .3

 .وضع أ لية لقياس مدى تقدم الربامج اخملتلفة لختاذ ال جراءات التصحيحية .4

 .دور التعمل اذلايت واس تخدام املراجع يف التدريس تفعيل :الثاين الاسرتاتيجي الهدف 

 :الاسرتاتيجيات

 .نرش ثقافة التعمل اذلايت والالكرتوين بني الطالب وهيئة التدريس .0

لكرتونية .7  .تشجيع هيئة التدريس عىل معل مقررات ا 

 .تشجيع هيئة التدريس والطالب عىل اس تخدام الكتب املرجعية .3

 .توفري مصادر التعمل اذلايت .4
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 املس متر يف طرق التدريس التحسني: الثالث الاسرتاتيجي الهدف

 :الاسرتاتيجيات

 .معل أ لية لقياس فعالية طرق التدريس احلالية .0

 .معل أ لية لتشجيع هيئة التدريس عىل تطبيق طرق تدريس جديدة فعاةل وقياس جناهحا وتعمميها .7

 

 الغاية الثانية

تفعيل دور برامج ادلراسات العليا ابللكية و تأ هيل طلبة ادلراسات العليا 

 حمليا وعامليا للمنافسة

 .برامج ادلراسات العليا حتديث و تطوير :ال ول الاسرتاتيجي الهدف

 :الاسرتاتيجيات

نشاء جلنة ملراجعة برامج ادلراسات العليا ابل قسام .0  .ا 

بناًء عىل تقارير املراجعة وأ راء الطالب واملتغريات والتطورات  اخلطط ادلراس يةوضع أ لية لتحديث  .7

 .واحتياجات سوق العمل

 .وضع أ لية للتأ كد من حتقيق اخملرجات التعلميية املس هتدفة .3

 .قياس مدى تقدم الربامج اخملتلفة لختاذ ال جراءات التصحيحية .4
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 .بشلك مس متر طرق التدريس والتقيمي حتديث و تطوير: الثاين الاسرتاتيجي الهدف   

 :الاسرتاتيجيات

 .طرق التدريس احلالية كفاءة قياس  .0

 .تشجيع هيئة التدريس عىل تطبيق طرق تدريس جديدة وقياس جناهحا .7

 .تطوير أ نظمة التقيمي املس متر للطالب .3

 

 الغاية الثالثة

ملواكبة الطلبة اعضاء هيئة التدريس و وتطوير البحث العلمي دلى  تشجيع

 التطورات و الاهامتمات العاملية

 .يف اللكية لبحث العلميملشاريع ا مصادر المتويل تنويع: أ ل ول الاسرتاتيجي الهدف

 :الاسرتاتيجيات

 .وضع أ لية لتشجيع الباحثني عىل احلصول عىل مشاريع حبثية من هجات حملية وعاملية .0

 .القصوى من ال هجزة وال ماكنيات البحثية يف اللكية لالس تفادةوضع أ لية  .7

 .الاخرتاعتشجيع الباحثني عىل التحول ا ىل البحوث التطبيقية وبراءات  .3

 .وضع مقياس ملدى النشاط البحيث لعضو هيئة التدريس .4

ماكنياتوضع نظام لربط مدى النشاط البحيث لعضو هيئة التدريس بنصيبه من مزيانية  .5  .البحوث وا 
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 .اخلاصة ابلباحثني يف اللكية وضع أ لية لقياس كفاءة العملية البحثية :الثاين الاسرتاتيجي الهدف

 :الاسرتاتيجيات

 .معايري لقياس كفاءة العملية البحثية وضع .0

 .صياغة نظام لقياس كفاءة العملية البحثية.  .7

 .تشجيع هيئة التدريس عىل رفع كفاءة العملية البحثية .3

 .البحثية ابلعملية التعلمييةربط خمرجات العملية  .4

 الغاية الرابعة

 .خدمة اجملمتع احمليل وتمنيته

 .قطاعاتهاللكية يف حل املشالكت اليت تواجه اجملمتع احمليل  و تفعيل دور  :الاسرتاتيجي الهدف

 :الاسرتاتيجيات

مكستشارين علميــني قــادرين  اخملتلقةتكــوين فريــق تطــوعي مــن هيئــة التــدريس فــي التخصصــات  .0

 .ذات الصةل بتخصصات اللكية علــى تطوير الانتاج وحل مشالك اجملمتع احمليط ابللكية

 .جملمتع اخلاريج واملس تفيدينحتديد هجة مسؤوةل عن التعامل مع ا .7

 .العمل عىل كسب ثقة املس تفيدين ورضامه .3

 ملوضوعات ذات الصةل بتخصصات اللكيةمعل دورات وندوات تس هتدف مؤسسات التعلمي احمللية يف ا .4
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 الغاية اخلامسة

 و شهادات اجلودة ال اكدميي اخلاص و العام الاعامتداحلصول عىل اس تكامل 

 .ةاخملتصمن الهيئات  لاكفة ختصصات اللكية

احلصول عىل الاعامتد من الهيئات احمللية لضامن جودة التعلمي  :ف الاسرتاتيجي الرئييسالهد

خالل معل تقرير التقيمي اذلايت الس نوي وملئ اس امترات التقدم لالعامتد وطلب  والاعامتد من

 .الاعامتد من الهيئة لتخصص واحد عىل الاقل يف اللكية خالل العام القادم
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اخلطط التنفيذية للك غاية من غاايت اخلطة 

 الاسرتاتيجية

 
 التخصصات مختلف تطوير التعليم والتعلم لدى طلبة الكلية في  االولى الغاية

 سقسام االااييميةوضع نظام للتحديث والتطوير المستمر في برامج اال االول الهدف أالستراتيجي

 الكلفة جهة التنفيذ االجراءات التنفيذية االستراتيجيات 
البرنامج 

 الزمني
 مؤشرات االياء

 االااييميةإنشاء لجنة لمراجعة البرامج 

 .باألسقسام

تشكيل لجان تقوم على  

مراجعة البرامج الدراسية 

وضع آلية لالقسام و 

لتحديث المناهج بناًء 

على تقارير المراجعة 

 آراء الطالبو

المستفيدين والمتغيرات 

والتطورات واحتياجات 

 .سوق العمل

 عمادة الكلية 

  رؤساء األقسام

 مركز ضبطمدير 

لجنة  .الجودة

الخطة الدراسية 

 في االقسام

ل 

 لكفة

3 

 س نوات

خطــة الخروج ب

معتمــدة لتطــوير 

  .البــرامج التعليمية

ليـة معتمـدة با الخروج

للتأكـد مـن تحقيـق 

المخرجــــــــــــات 

التعليميــــة المستهدفة 

 للبرامج

 

وضع آلية لتحديث المناهج بناًء على تقارير 

المراجعة وآراء الطالب والمستفيدين 

والمتغيرات والتطورات واحتياجات سوق 

 .العمل

وضع آلية للتأاد من تحقيق المخرجات 

 .التعليمية المستهدفة للبرامج

وضع آلية لقياس مدى تقدم البرامج المختلفة 

 .التخاذ اإلجراءات التصحيحية
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 وتطوير التعليم والتعلم لدى طلبة الكلية في التخصصات المختلفةتعزيز  االولى الغاية

 .دور التعمل اذلايت واس تخدام املراجع يف التدريس تفعيل  الثاني الهدف أالستراتيجي

 الكلفة جهة التنفيذ االجراءات التنفيذية االستراتيجيات 
البرنامج 

 الزمني
 مؤشرات االياء

وااللكتروني بين نشر ثقافة التعلم الذاتي 

 .الطالب وهيئة التدريس

إنشاء مكتبة متخصصة 

 .بكل قسم للكتب المقرره 

مكتبة الجامعه مع التنسيق 

لتوفير الكتب المقرره 

 . للمساقات المطروحة

توفير كتب حديثة المحتوى 

ألعضاء  لتدريس المقررات

 الهيئة التدريسية

التعاون مع مركز 

الحاسوب لتفعيل التعليم 

االكتروني في الكلية من 

خالل جوسبة بعض 

المساقات و عقد 

 .االمتحانات الموحدة 

 اإللكترونيتطوير الموقع .

  .للكلية وجعله أكثر تفاعليا

 عمادة الكلية 

  رؤساء األقسام

 مركز ضبطمدير 

لجنة  .الجودة

الخطة الدراسية 

 في االقسام

5111 

دينار 

لكفة 

كتب 

 مقررة

3 

 س نوات

استخدام الموقع 

للكلية  الكتروني 

للحصول على 

 .المعلومات

وجود مكتبة متخصصة 

في كل قسم يستعير 

منها الطلبة و يستفيدوا 

من المراجع الموجوده 

 .فيها

حوسبة عدد من 

المساقات في الكلية و 

عقد امتحانات موحدة 

بالتعاون مع مركز 

 الحاسوب 

تشجيع هيئة التدريس على عمل مقررات 

 .إلكترونية

تشجيع هيئة التدريس والطالب على استخدام 

 الكتب المرجعية

 توفير مصاير التعليم الذاتي والتشجيع عليها

 

 تعزيز وتطوير التعليم والتعلم لدى طلبة الكلية في التخصصات المختلفة االولى الغاية

 .املس متر يف طرق التدريس التحسني  الثالث الهدف أالستراتيجي

 الكلفة جهة التنفيذ االجراءات التنفيذية االستراتيجيات 
البرنامج 

 الزمني
 مؤشرات االياء

 عمل آلية لقياس فعالية طرق التدريس الحالية

 

عمل آلية تشكيل لجان  

لقياس فعالية طرق 

 التدريس الحالية

والتطورات واحتياجات 

 .سوق العمل

تجهيز القاعات التدريسية 

 العرض المناسبة بأجهزة

 عمادة الكلية 

  رؤساء األقسام

 مركز ضبطمدير 

لجنة  .الجودة

الخطة الدراسية 

 في االقسام

5111 

 دينار

3 

 س نوات

وجـود طـرق تـدريس 

زيادة  و  جديـدة فعالة

عمل آلية لتشجيع هيئة التدريس على تطبيق  نسبة النجاح للطالب

جديدة فعالة وسقياس نجاحها طرق تدريس 

 وتعميمها
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 الثانية الغاية
تفعيل يور برامج الدراسات العليا بالكلية و تأهيل طلبة الدراسات العليا 

 محليا وعالميا  للمنافسة

 .برامج الدراسات العلياتطوير تحديث و  االول الهدف أالستراتيجي

 الكلفة التنفيذجهة  االجراءات التنفيذية االستراتيجيات 
البرنامج 

 الزمني
 مؤشرات االياء

إنشاء لجنة لمراجعة برامج الدراسات 

 .العليا باألسقسام

لمراجعة تشكيل لجان  

برامج الدراسات العليا و 

من  التأكدتحديثها و 

مخرجاتها و قياس مدى 

 تقدمها و تطورها 

 عمادة الكلية 

  رؤساء األقسام

 مركز ضبطمدير 

لجنة  .الجودة

الخطة الدراسية 

 في االقسام

ل 

 لكفة

3 

 س نوات

وجــــود لجان  
وتحـديث لمراجعة 

ات الدراســرامج ب
 ـا باألقسامالعلي

ــود آليـة معتمـدة وجــ
للتأكـد من تحقيـــــــق 

المخرجــــــات 
ـة المستهدفة التعليمي
 للبرامج

وجود آلية لقيـاس مـدى 
تقــدم البــرامج 

اذ التخـالمختلفــة 
 اإلجراءات التصحيحية

وضع آلية لتحديث المناهج بناًء على 

تقارير المراجعة وآراء الطالب 

والمتغيرات والتطورات واحتياجات سوق 

 .العمل

وضع آلية للتأاد من تحقيق المخرجات 

 .التعليمية المستهدفة للبرامج

سقياس مدى تقدم البرامج المختلفة التخاذ 

 التصحيحيةاإلجراءات 

 

 الثانية الغاية
 للمنافسةتفعيل يور برامج الدراسات العليا بالكلية و تأهيل طلبة الدراسات العليا 

 .محليا وعالميا في سوق العمل

 الهدف أالستراتيجي

  الثاني
 بشلك مس متر تطوير طرق التدريس والتقيميو  حتديث

 الكلفة التنفيذجهة  االجراءات التنفيذية االستراتيجيات 
البرنامج 

 الزمني
 مؤشرات االياء

 .سقياس فعالية طرق التدريس الحالية

اجراء اختبارات كفاءة خاصة بلك 

قسم تقوم عىل قياس املس توى 

 املعريف للك قسم 

 عمادة الكلية 

  رؤساء األقسام

 مركز ضبطمدير 

لجنة  .الجودة

الخطة الدراسية 

 في االقسام

 
3 

 س نوات

جـود آليــة لتشـجيع و

هيئــة التــــدريس 

علــــى تطبيـــــق 

ـدريس طــــرق ت

 جديــــدة فعالة

وجود طرق تـدر يس 

 جديـدة فعالة

 وجــود أنظمة معتمدة 

لتقيــيم المسـتمر 

 للطالب

تشجيع هيئة التدريس على تطبيق طرق 

تدريس جديدة فعالة وسقياس نجاحها 

 .لتعميمها

 .أنظمة التقييم المستمر للطالبتطوير 
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 الثالثة  الغاية
لمواكبة التطورات و الطلبة اعضاء هيئة التدريس ووتطوير البحث العلمي لدى  تشجيع

 االهتمامات البحثية

 يف اللكيةلبحث العلمي ا ملشاريعمصادر المتويل  تنويع  االول الهدف أالستراتيجي

 االستراتيجيات 
االجراءات 

 التنفيذية
 الكلفة جهة التنفيذ

البرنامج 

 الزمني
 مؤشرات االياء

وضع آلية لتشجيع الباحثين على الحصول 

على مشاريع بحثية من جهات محلية 

 .وعالمية

لجان لتشجيع إنشاء 

 الباحثين في الكلية 

تصميم نموذج لتقييم 

النشاط البحثي لعضو 

 هيئة التدريس 

 عمادة الكلية 

رؤساء 

  األقسام

مركز مدير 

 الجودة ضبط
لجنة الخطة 

الدراسية في 

 االقسام

ل 

 لكفة

3 

 س نوات

وجـود آليــة معتمـدة لتشــجيع 
البـاحثين علـى الحصـول علـى 

مشـــاريع بحثيـــة مـــن 
 جهـــات محلية وعالمية

 
وجود آلية معتمدة لالسـتفادة 

القصــــــوى مــــــن 
ة األجهــــــزة واإلمكانيات البحثي

 بالكلية
 
وجـود آليـة معتمـدة لتشـجيع  

البــاحثين علــى التحــول إلــى 
البحــوث التطبيقيــة وبــراءات 

االختـــراع وتســـويق 
 البحـــوث التطبيقية

 
وجـود آليــة معتمـدة لتشــجيع 

البـاحثين علـى الحصـول علـى 
مشـــاريع بحثيـــة مـــن 
 جهـــات محلية وعالمية

القصــــــوى مــــــن 
األجهــــــزة واإلمكانيات البحثية 

 بالكلية
 

  

القصوى من األجهزة  لالستفايةوضع آلية 

 .واإلمكانيات البحثية في الكلية

تشجيع الباحثين على التحول إلى البحوث 

 .االختراعالتطبيقية وبراءات 

 

وضع مقياس لمدى النشاط البحثي لعضو 

 .التدريسهيئة 

 

وضع نظام لربط مدى النشاط البحثي 

لعضو هيئة التدريس بنصيبه من ميزانية 

 وامكانيات البحوث
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 الثالثة  الغاية
لمواكبة التطورات و الطلبة اعضاء هيئة التدريس ووتطوير البحث العلمي لدى  تشجيع

 االهتمامات البحثية

 .اخلاصة ابلباحثني يف اللكية لقياس كفاءة العملية البحثيةوضع أ لية   الثاني  الهدف أالستراتيجي

 الكلفة جهة التنفيذ االجراءات التنفيذية االستراتيجيات 
البرنامج 

 الزمني
 مؤشرات االياء

 .معايير لقياس افاءة العملية البحثية وضع

لجان لتشجيع إنشاء 

 الباحثين في الكلية 

تصميم نموذج لتقييم النشاط 

البحثي لعضو هيئة 

 التدريس 

 عمادة الكلية 

  رؤساء األقسام

 مركز ضبطمدير 

لجنة  .الجودة

الخطة الدراسية 

 في االقسام

ل 

 لكفة

3 

 س نوات

 

 

وجــود نظــام معتمــد  

لتشــجيع هيئة التدريس 

على رفع كفاءة العملية 

 البحثية 

 .العملية البحثيةصياغة نظام لقياس افاءة 

تشجيع هيئة التدريس على رفع افاءة 

 .العملية البحثية

ربط مخرجات العملية البحثية بالعملية 

 .التعليمية

 

 الرابعة  الغاية
 .خدمة اجملمتع احمليل و تمنيته

 حل املشالكت اليت تواجه اجملمتع احمليل و قطاعاته ذات الصةل تفعيل دور اللكية يف  الهدف أالستراتيجي

 الكلفة جهة التنفيذ االجراءات التنفيذية االستراتيجيات 
البرنامج 

 الزمني
 مؤشرات االياء

تكــوين فريــق تطــوعي مــن هيئــة 

 التــدريس فــي التخصصــات المختلفــة،

امستشارين علميــين سقــايرين علــى 

تطوير االنتاج وحل مشاال المجتمع 

 .المحيط بالكلية

لجان لتشجيع إنشاء 

 . الباحثين في الكلية 

يتم تحليل استبيانات 

األطراف المجتمعية 

المختلفة الستخالص 

 أوجه التحسين المطلوبة

يتم يراسة خطة خدمة 

المجتمـع وتنميـة البيئـة 

للكليـة وخطـة التحسـين 

 عمادة الكلية 

  رؤساء األقسام

 مركز ضبطمدير 

لجنة  .الجودة

الخطة الدراسية 

 في االقسام

ل 

 لكفة

3 

 س نوات

وجود فرق مختصة 

من اعضاء هيئة 

التدريس للمساعده في 

حل المشاكل التقنية 

التي تواجهها بعض 

 الشركات في المنطقة

 

 

اعطاء محاضرات و 

تحديد جهة مسؤولة عن التعامل مع 

واذا  المجتمع الخارجي والمستفيدين،

 ايفية للتعامل يتم إعالنها
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العمل على اسب ثقة المستفيدين 

 .ورضاهم

الماضـى  للعـام

واسـتخالص مـا لـم يتم 

فى الخطة  إليراجهمنها 

  .الجديدة

يـتم صـياغة خطـة 

التحسـين السـنوية فـى 

سياسـات خدمـة 

المجتمـع وتعـرض 

علـى لجنـة خدمـة 

المجتمـع لمناسقشتها 

جلس موالعرض على 

 إلسقرارهاالكلية 

 واعتمايها

ندوات موجهه تنظيم 

نحو المجتمع المحلي 

في موضوع تمس 

التحديات التي يواجهها 

 .المجتمع

وجود قنوات اتصال 

الجهات المستفيدة من 

خريجي الكلية و 

التواصل معها للتعرف 

على المهارات 

من قبل  المطلوبة

   الخريجين

عمل يورات و ندوات تستهدف مؤسسات 

التعليم المحلية في الموضوعات ذات 

 الصلة بتخصصات الكلية

 

  الخامسة الغاية

و  ال اكدميي اخلاص و العام الاعامتداحلصول عىل اس تكامل 

 ةاخملتصمن الهيئات  لاكفة ختصصات اللكية شهادات اجلودة

 الااكدميي اخلاص و العام احلصول عىل الاعامتد   الهدف أالستراتيجي

 الكلفة جهة التنفيذ االجراءات التنفيذية االستراتيجيات 
البرنامج 

 الزمني
 مؤشرات االياء

الحصول على االعتماي من الهيئات 

التعليم واالعتماي من  المحلية لضمان جوية

خالل عمل تقرير التقييم الذاتي السنوي 

وملئ استمارات التقدم لالعتماي وطلب 

االعتماي من الهيئة لتخصص واحد على 

 .االسقل في الكلية خالل العام القايم

لجان لتشجيع إنشاء 

  الباحثين في الكلية 

تصميم نموذج لتقييم النشاط 

البحثي لعضو هيئة 

 التدريس 

 ادة الكلية عم

  رؤساء األقسام

 مركز ضبطمدير 

لجنة  .الجودة

الخطة الدراسية 

 في االقسام

مركز ضبط 

 الجودة

ل 

 لكفة

3 

 س نوات

الخروج بالخطة 

 االستراتيجية للكلية

الخروج بتقرير التقييم 

العلوم ةالذاتي لكلي  

اعتماد تخصص العلوم 

 الطبية المخبرية

تحسن نتائج امتحان   

الكفاءة الجامعية في 

 كلية العلوم

 


