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  2017ديسمبر 

 مقدمة

 

لتحقيق التميز من خالل حصولها على درجة متقدمة في مجال ضمان الجودة  كلية األعمال تسعى 

( أو المشاركة QAAالتعليمية سواء على المستوى المحلي أو الدولي من وكالة الجودة البريطانية )

، أو هيئة اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم (AACSBفي جمعية تطوير كليات األعمال )

يق في عالم التطور واالستمرار في البقاء ضمن الصفوة على المستويات وهي بداية الطرالعالي. 

ويتجسد ذلك باستقطاب الكوادر التدريسية المتميزة وتوفير المختبرات  المحلية والعربية والعالمية.

والحاضنات ومصادر التعلم بما يحقق متطلبات العملية التعليمية التعلمية, وفي توفير البيئة البحثية 

 ة ألعضاء الهيئة التدريسية والفرص التشجيعية للمتفوقين من الطلبة لمتابعة تحصيلهم العلمي. العلمي

وأن تتميز بجودة والدولي، تتلخص رؤية الكلية في أن تحتل مكانة رفيعة على المستوى اإلقليمي 

ن توفر والبرامج والخدمات التي تقدمها. تتمحور رسالة الكلية في أالمتخرجين منها مستوى أداء 
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ً ذا مستوى عاٍل يؤكد على المعارف المعاصرة والمهارات والمبادئ األخالقية  للطلبة تعليما

والتطور المهني وتفهم لألسواق العالمية. وتعمل الكلية على توفير بيئة مواتية للبحوث وخدمة 

 المجتمع المحلي. 

العلوم المالية والمصرفية، تضم الكلية سبعة برامج أكاديمية هي إدارة األعمال، والمحاسبة، و

  .والتسويق، وإدارة المستشفيات، وإدارة نظم وشبكات األعمال، واإلدارة الفندقية والسياحية

 م. 2022 – 2018وهذه هي الخطة االستراتيجية المعتمدة للفترة 

 وهللا ولي التوفيق،،،
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 19.......................................االستراتيجية............. واألهداف المعايير بين الربط

 22............................................................2018-2017الخطة التنفيذية 

                                                                   

 الرؤية والرسالة والتخطيط

  ةرؤيال

جودة مستوى وأن تتميز بوالدولي اإلقليمي الوطني وتتلخص رؤيتنا في أن تحتل الكلية مكانة رفيعة على المستوى 

 .ة المجتمعخدمقيامها بو وبتشجيعها للبحث العلمي نخريجيال

  ةرسالال

ً تتمحور رسالة الكلية في أن توفر  ذا مستوى عال يؤكد على المعارف المعاصرة والمهارات والمبادئ  للطلبة تعليما

ة خدمالعلمي والمساهمة في بيئة مواتية للبحث ، وذلك في األخالقية والتطور المهني وتفهم لألسواق العالمية 

 المجتمع. 

 م يــــالق
 االنتماء  -     صدق التعامل  -         الشفافية -          العدالة -

 المهنية -      اإلبداع  -           التعاون -

  أهداف الكلية: 

 تنمية القدرات التعلمية والممارسات المهنية الكفؤة الالزمة لخدمة المجتمع. .1

 بناء الثقة بالذات وقدرات حل المسائل في المواقف الحياتية المختلفة. .2

، وتنمية الحس الثقافي والخلقي والسياسي ا المجتمعية والتنظيمية والمهنيةالتوعية بالقضاي .3

 ى لد

 . الطلبة       

للتدرب على مواجهة واقع الحياة  المساهمة في األنشطة التجارية والصناعية واألكاديمية .4

 . العملية

فق متطلبات المنظمات المهنية، وفهم المصطلحات المستخدمة، واكتساب المهارات  .5

 استخدام و

 التقنيات الحديثة في المجاالت ذات العالقة.       

 تنمية الموارد البشرية. المساهمة بتنمية روح البحث العلمي لدى الطلبة و .6

  عند الطلبةتنمية مهارات التواصل اللفظي والكتابي والقيادة  .7

 2022 -2017 للفترة االستراتيجي يطخطتمنطلقات ال

–2017في جامعة فيالدلفيا للفترة  كلية األعمال االستراتيجية لبدأ العمل لتحديد معالم الخطة 

ومستوى إنجاز  جية للفترة السابقةيببيان المنطلقات المستمدة من تطبيق الخطة االسترات 2022

، وكذلك تقارير التقييم الذاتي  لألعوام كل من بنودها ومجاالت التحسين في ،(1المهمات )مرفق

(. 3)مرفق  2017( كما هو الحال في ديسمبرSWOTيل الرباعي )والتحل ،(2السابقة )مرفق 

   على النحو اآلتي: المهمات التي تخطط الكلية وكانت تلك 

 

 :التخطيط االستراتيجي .1

وأهدافها وتطويرها في ضوء لتها للتأكد من تحقيق رسا الكليةال توجد آليات واضحة في  .أ 

  المتغيرات على الواقع.

البشرية والمادية والمالية وفق آلية  الكليةمع مصادر  الكليةربط رؤية ورسالة وأهداف  .ب 

 محددة.

 :مجاالت التحسين
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للمحافظة في الخطة االستراتيجية استقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين ووضع مصفوفة من الحوافز  .أ 

 على هيئة تدريس كفؤة.

  .وتوفير بيئة محفزة للتعليم والتعلم الكليةاالستمرار في تطوير وتحديث البنية األساسية في  .ب 

 .العليا للدراسات االبتعاث برامج في التوسع .ج 

االستمرار بتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور المؤتمرات العلمية واالنخراط في البحث العلمي  .د 

 فرق البحثية واالستمرار في استحداث برامج الدراسات العليا. والعمل على تسهيل دعم البحوث وتكوين ال

 

 الحوكمة. 2

 لقياس مدى فاعلية أداء مجالس الحاكمية المختلفة فيها. الكليةآلية واضحة لدى  اتباع

 

 مجاالت التحسين 
 .تهافاعلي مدى على لوقوفواالكلية  في الحاكمية مجالس أداء تقييمل استبانات اعتماد .أ 

 .األقسامالكلية و مجالس في الطلبة ممثلي دور تفعيل   .ب 

 

 البرامج األكاديمية .3

 الكليةاستراتيجيات واضحة لتقييم نتاجات التعلم ضمن آلية تصميم البرامج التي تطرحها  تصميم

وبما ينسجم مع فاعلية مخرجات البرامج، وتحقيق األهداف والغايات الخاصة بالبرامج، وأهداف 

 ة األكاديمية.المواد المتضمنة بالخط

 مجاالت التحسين

 استجابة وذلك" والدولية المحلية الجامعاتبالكليات في  وبرامجها الكلية لمقارنة دورية دراسات إعداد .أ 

 .االستراتيجية الخطة أهداف من السادس االستراتيجي للهدف

مة ءمالمدى من القوى البشرية و اإلقليميدورية الحتياجات السوق المحلي و وضع آلية إجراء دراسات .ب 

 ، ووضع الخطط التسويقية الالزمة لهذه البرامج الدراسية" الخطط والبرامج الحالية لهذه االحتياجات

 .في البرامج الدراسية الميدانيمراجعة ضوابط التدريب  .ج 

 

 اإليفاد واإلبداعاتوالبحث العلمي  .4

قياس وفي مجال التعاون والبحث العلمي مع مؤسسات علمية أخرى  الكليةشراكات  تنظيم .أ 

توفير مشاريع بحثية مشتركة بين األقسام ، وأثرها على دعم البحث العلمي واإلبداعي فيها

 جامعات دولية، وإشراك الطلبة في العمل على البحوث وفق آلية محددة.و

 .الكليةللباحثين وربطها مع رسالة  والمعنوية المادية الحوافز آلية محددة لتقديم استحداث .ب 

 أهدافها. و

 مجاالت التحسين   

مع الجامعات المختلفة لالستفادة من برامج الدعم المقدمة مثل في الكلية تفعيل آلية تعاون هيئة التدريس  .أ 

المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا وصندوق دعم البحث العلمي في وزارة التعليم العالي، وبرامج االتحاد 

األوروبي وغيرها؛ وتحفيز العمل التشاركي في مجال البحث العلمي؛ واعتماد آلية موحدة لعقد المؤتمرات 

 ية المتخصصة بشكل دوري.العلم
 المحلية والمؤسسات الهيئات مع التدريس هيئة أعضاءالطلبة و لتبادل آليات ووضع الدولي بالبعد االهتمام  .ب 

 وتفعيلها.  الجامعي التعليم بشؤون تعني والتي والدولية واإلقليمية

 

    المصادر المالية والمادية  والبشرية. 5

 .الكليةال توجد منهجية محددة إلظهار إبداعات هيئة التدريس وكفاياتهم في  .أ 
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ال يوجد ما يشير إلى توظيف النتائج الخاصة بتقييم أعضاء الهيئة التدريسية في تنمية  .ب 

بوضوح على اجراءات التقييم  الكليةمهاراتهم، ولم تنص تشريعات وسياسات وتعليمات 

 ألعضاء الهيئة التدريسية.

 ت التحسينمجاال

 .بالمصاعد المزودة المباني خاللمن  الخاصة االحتياجات ذوي ةمساعدتعزيز  .أ 

 سائر في احتياجاتها لتغطية التدريس هيئة أعضاء من متميزة بكفاءات األكاديمية كوادرال تعزيز .ب 

 . التخصصات

 أعضاء بين الخبرات النتقال آلية وضعوالكلية،  في للعمل الجدد التدريس هيئة أعضاء تهيئة برامج تفعيل .ج 

 والبحثية. التدريسية المواد في التدريس هيئة

 

 الطلبة . 6

واالجتماعي  والنفسي والسلوكي خطة تطبيق فاعل وشمولي لبرامج اإلرشاد األكاديمي تعميم

 للطلبة.

 مجاالت التحسين 

 .والكليةللتواصل بين الخريجين  الكليةإنشاء رابط الكتروني على موقع  .أ 

 األنشطة الطالبية بتضمينها االحتفال بالمناسبات الوطنية للطلبة الوافدين.تعزيز خطة  .ب 

 للطلبة. المقدم والنفسي السلوكي اإلرشاد تعزيز .ج 

 

 التفاعل مع المجتمع والعالقات الوطنية والدولية. 7

 ع يتم بصورة غير دقيقة.تقييم عضو هيئة التدريس من ناحية خدمة المجتم

 مجاالت التحسين
 المجتمع المحلي: 

 تنظيم دورات تدريبية للطلبة.  .أ 

        .زيارات تدريبية ميدانية. ب
 زيارات للمرضى في المستشفيات. . ج
 المشاركة في دعم التعلم اإللكتروني بالمساهمة في الشبكة العربية للتعليم ـ. د

 المفتوح والتعلم عن بعد.    
 

 

 العالقات الوطنية: 

  . المجتمع المحلي لخدمةألقسام األكاديمية ضمن اعمل هيئات استشارية  .أ 

 استضافة خبراء إللقاء محاضرات متخصصة.  .ب 

 المشاركة في المؤتمرات الوطنية المتخصصة.  .ج 

عقد اتفاقية و، االتفاق مع جمعية البنوك األردنية للتعاون في مجال تدريب الطلبة .د 

 تدريب الطلبة. وبنوك دق امع فن

 

 العالقات الدولية: 

بدعم مالي من برنامج  جامعات أوروبيةلالمشاركة في برنامج التبادل الطالبي  .أ 

 إيرازمس. 
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 (.(AACSBاالشتراك في الجمعية الدولية لتطوير كليات إدارة األعمال المعتمدة  .ب 

 . أخرىتنظيم مؤتمرات دولية مع جامعات  .ج 

 

 ضمان الجودة  .8

 مجاالت التحسين 
 .  االستراتيجية الخطة تنفيذ ومراجعة تقييم متابعة  .أ 
 . تنفيذها ومتابعة دوري بشكل األكاديمية لألقسام الذاتي التقييم لدراسة ضوابط وضع  .ب 

 . باستطالعات متعدّدة لذوي العالقة كجزء من عملية التقييم الذاتي الكليةقيام  .ج 
 

  كلية األعمال ل  التحليل الرباعي
 2017 – 2018في بداية العام الجامعي  

 
 والتعلمالتعليم  -1

 مواطن القوة 

 االلتزام الصارم بأنظمة وتعليمات هيئة االعتماد بشأن البرامج والمناهج واعتمادها. .أ 

 حديثة.Textbookتحديد كتب دراسية  .ب 

 المراجعة المستمرة للخطط الدراسية. .ج 

 توافر سياسات وآليات واضحة لمراجعة الخطط الدراسية. .د 

 وتعليمات واضحة وفعّالة.تطبيق األجندة األكاديمية حسب آليات  .ه 

 تطبيق األنظمة والتعليمات األكاديمية على الجميع بشفافية وعدالة. .و 

 وصورتها الذهنية في المجتمع األكاديمي. الكليةشهرة  .ز 

 وضوح نتاجات التعلم. .ح 

 العالقة الوثيقة بين البرامج األكاديمية والصناعة واألعمال. .ط 

 صغر حجم الصفوف الدراسية. .ي 

 مواطن الضعف

 ريب العملي والميداني الفعَّال.التد .أ 

 الضعف في مهارات اللغة االنجليزية. .ب 

 اإلرشاد والتوجيه. .ج 

 كثرة االمتحانات وتداخلها. .د 

 الفرص 

 التوسع في برامج الدراسات العليا. .أ 

 .والتجارة التعاون مع الصناعةزيادة  .ب 

 التوسع في برامج البكالوريوس بما يتواءم وسوق العمل والحاجة المجتمعية. .ج 

 حة الفرصة للتعميم المدمج والتعليم التقني.إتا .د 

 احتالل الخريجين مراكز قيادية. .ه 

 التحديات

 المنافسة مع الجامعات األخرى. .أ 
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 استقطاب الطلبة المتميزين. .ب 

 استقطاب هيئة تدريس متميزين. .ج 

 الطلبة والخدمات الطالبية -2

 مواطن القوة

المستجدين المتميزين وللطلبة فيي استقطاب طلبة متميزين)تخفيض الرسوم الجامعية للطلبة  .أ 

 مرحلة البكالوريوس بناًء على أدائهم(.

 سياسة الباب المفتوح للطلبة )مع المدرسين واإلداريين(. .ب 

 حرية اختيار التخصص ضمن التعليمات الناظمة. .ج 

 توفير وسائل النقل كجزء من الرسوم الجامعة. .د 

 والصاالت الرياضية. المطاعمتوفير  .ه 

 امعي كظاهرة إالّ من حاالت فردية.عدم وجود العنف الج .و 

 اإلرشاد السلوكي والنفسي. .ز 

 االهتمام بشؤون الطلبة المغتربين وأمور الجاليات الطالبية. .ح 

 تشجيع األنشطة الالمنهجية التي يشارك بها الطلبة ودعمها. .ط 

 الباب المفتوح لتظلمات الطلبة. .ي 

 اعتبارات.الشفافية والعدالة في التعامل مع الطلبة بصرف النظر عن أي  .ك 

 .تنوع المجتمع الطالبي .ل 

 مواطن الضعف

تعزيز اإلرشياد للطلبية الجيدد ورعيايتهم ودمجهيم فيي مجتميع الجامعية خاصية الطلبية غيير  .أ 

 االردنيين.

 توفير خدمات للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة. .ب 

 ضبط االشراف على خدمات النقل للطلبة. .ج 

 ضعف اإلشراف على الخدمات الغذائية ومراقبتها. .د 

 األنشطة الرياضية والفنية محدودة لمحدودية الموارد. .ه 

 االفتقار للحياة االجتماعية واألنشطة ذات العالقة. .و 

 االفتقار آللية االستقطاب للطلبة االردنيين والطلبة الوافدين. .ز 

 .االفتقار لوسائل وآليات تحفيز الطلبة .ح 

 الفرص

 في برامج إيرازموس بلس.برامج التبادل الطالبي من خالل انخراط الكليات واالقسام  .أ 

 توافر الطلبة من جنسيات عربية متعددة. .ب 

 التحديات

 المنافسة من الجامعات األخرى. .أ 

  استقطاب الطلبة للتخصصات المختلفة. .ب 
 
 

 
 

 

 
 

 البحث العلمي واإلبداع -3

 مواطن القوة

 توافر الثقافة البحثية. .أ 
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عميادة البحييث العلمييي تيوافر فييرص اليدعم المييالي للبحيوث والتييأليف والترجميية والنشير ميين  .ب 

 والدراسات العليا.

 توافر الفرص لحضور المؤتمرات العلمية. .ج 

 توافر المراجع الورقية وااللكترونية. .د 

 وضوح أنظمة وتعليمات البحث العلمي في الجامعة. .ه 

 مواطن الضعف

 وجود عدد محدود من برامج الدراسات العليا. .أ 

 .االفتقار لالستشارات )عدم وجود قنوات اتصال فاعلة( .ب 

 ذات الصفة التسويقية )البحوث التطبيقية(. االفتقار للبحوث  .ج 

 مواءمة البحث العلمي مع الحاجة المجتمعية. .د 

 االفتقار للتعاون الدولي في مجال البحوث. .ه 

 الفرص

 توافر الدعم من الجامعة للمشاريع البحثية الصغيرة.  .أ 

وبرازموس بليس والمين  توافر الدعم من صندوق دعم البحوث الوطني، ومؤسسة شومان،  .ب 

 األوروبية.

 مركز اإلبداع في الجامعة. .ج 

 التهديدات )المخاطر(

 المنافسة وترتيب الجامعات من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي. .أ 

 استقطاب باحثين متميزين. .ب 

 خدمة المجتمع -4

 مواطن القوة

 توجيه جزء من أنشطة عمادة شؤون الطلبة لخدمة المجتمع. .أ 

 مواطن الضعف

 االفتقار للتواصل الفعّال مع المجتمع. .أ 

 عدم وجود تحفيز للطلبة الذين يتطوعون لتقديم خدمات المجتمع. .ب 

 الفرص       

 استعداد الجامعة لتقديم الخدمات المجتمعية كونها جزء من رسالتها. .أ 

 التعاون مع الجمعيات المجتمعية. .ب 

 التحديات

 العبء التدريسي العالي ألعضاء هيئة التدريس. .أ 

 منافسة من الجامعات األخرى.ال .ب 

 الحوكمة-5

 مواطن القوة

 السياسات المتوفرة واإلجراءات لجميع كليات الجامعة ووضوحها وشفافيتها. .أ 

 توافر هيكل تنظيمي مناسب. .ب 

 توافر النماذج والتعليمات واألنظمة. .ج 
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 توافر موارد بشرية مؤهلة. .د 

 توافر بعض برامج التطوير والتدريب. .ه 

 سياسة الباب المفتوح. .و 

 المشاركة واالنخراط في صنع القرار. .ز 

 العدالة وعدم التفرقة. .ح 

 وجود المشاركة الطالبية. .ط 

 مشاركة المجالس في صنع القرار. .ي 

 التواصل الفعال والسريع بين اإلدارة العليا وهيئة التدريس والطلبة والموظفين. .ك 

 مواطن الضعف

 االفتقار للتدريب الفعاّل للموظفين. .أ 

 رونية الفعّالة.االفتقار لألرشفة االلكت .ب 

 االفتقار ألتمتة اإلجراءات. .ج 

 االفتقار لإلبداع بسبب الفاعلية والتكلفة. .د 

 (.Micromanagementالميل لإلدارة الجزئية ) .ه 

االفتقيار لتحدييد الجهيات المسيؤولة عين بعييض اإلجيراءات )ضيعف اليربط الشيبكي فييي  .و 

 المسؤوليات(.

 االفتقار لمشاركات الخريجين في أمور الجامعة. .ز 

 صالفر

 االستفادة من العدد الكبير لخريجي جامعة فيالدلفيا. .أ 

 توافر إمكانيات التعاون الدولي في مجال نقل الحوكمة الجيدة. .ب 

 التهديدات )المخاطر(

 المنافسة على استقطاب الطلبة، وهيئة التدريس، والموظفين. .أ 

 توظيف الخريجين في سوق العمل. .ب 

 الرئيسة.التغير المفاجئ في المراكز اإلدارية  .ج 

 استدامة القيادية .د 

 الموارد المالية والمادية والبشرية-6

 مواطن القوة

إسهام وحيدات الجامعية فيي وضيع موازناتهيا فيي وقيت مبكير مين السينة وتحدييد جمييع  .أ 

 احتياجاتها.

 .الموازنةتوافر الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي على  .ب 

 الميزانية.ترجمة الموازنة بشكل كامل عند إعداد  .ج 

 صندوق االدخار. .د 

 توافر البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات ما يصاحبها من خدمات حاسوبية. .ه 

 مواطن الضعف

 استدامة الموارد المالية. .أ 

 محدودية المختبرات البحثية. .ب 
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 االفتقار لبيئة تعلم إيجابية تعزز األنشطة الالمنهجية للطلبة. .ج 

 الكترونياً.االفتقار ألتمتة اإلجراءات  .د 

 الفرص

البنيياء علييى سييمعة الجامعيية واحتاللهييا مراكييز متقدميية فييي ترتيييب الجامعييات وذلييك ميين  .أ 

 مؤسسات عالمية.

 استثمارات الجامعة. .ب 

 التحديات

 تذبذب دخل الجامعة بتذبذب عدد الطالب المسجلين. .أ 

 استدامة الموارد المالية. .ب 

 وتوفير بيئة تعلم إيجابية.المنافسة مع الجامعات األخرى في تطوير البنى التحتية  .ج 

 :ضمان جودة اإلجراءات -7

 مواطن القوة

 توافر عمادة التطوير والجودة. .أ 

 .AACSBالحصول على اعتماد من جهات اعتماد دولية مثل  الكليةمحاولة  .ب 

عليى ل الكلية لحصو أعضاء هيئ التدريستوافر الخبرات في مجال الجودة لدى بعض  .ج 

 للجودة.اعتمادية الهيئة البريطانية 

لشهادة الجودة من هيئة اعتماد مؤسسيات التعلييم العيالي واالسيتفادة مين هيذه  الكليةتقدم  .د 

 التجربة.

 .المتبعةجراءات اإلسياسات والتوثيق معظم  .ه 

 مواطن الضعف

 االفتقار لضمان الجودة في اإلجراءات اإلدارية. .أ 

 الفرص

لييدخولها فييي أكثيير ميين برنييامج للتقييييم الييذاتي واالعتميياد  الكليييةتييوافر الخبييرات فييي  .أ 

 وشهادات الجودة.

 

 التحديات

 لرسم سياسات الجودة وتطبيقها.المؤهلين  االفتقار لعدد كاٍف من أعضاء هيئة التدريس .أ 
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 مؤشرات األداء والحدود المستهدفة لها

 موزعة حسب األهداف االستراتيجية للكلية

 
 

المحاور 

 الرئيسة
 الحد المستهدف مؤشرات األداء الهدف االستراتيجي

البرامج 

 األكاديمية

 

الهدف االستراتيجي 

األول: تطوير عمليتي 

التعليم والتعلم 

 وتعزيزهما.

 

  البرامج األكاديمية المستحدثة.عدد 

 عدد برامج التعليم االلكتروني المفعّلة 

 عدد برامج التعليم المستمر 

  .(استبانة)متوسط تقييم الطلبة لهيئة التدريس 

 .معدل عدد الساعات المعتمدة التي ينهيها الطالب كل عام دراسي 

  ساعة فأكثر في العام الدراسي.( 30)نسبة الطلبة الذين أنهوا 

 .النسبة المئوية للطلبة الذين حصلوا على قبول في الدراسات العليا 

  مدى رضا أصحاب األعمال )محلياً وإقليمياً( عن مدى معرفة ومهارات خريجي

 جامعة فيالدلفيا. )استبانة(كلية العلوم اإلدارية في 

 عدد خريجي الجامعة الذين اجتازوا امتحان الكفاء الجامعية 

  اجتازوا االمتحانات المهنية المحلية والعالمية.الذين ن خريجيالعدد 

 )رضا الطلبة عن أساليب التعليم والتعلم والتقييم. )استبانة 

  ًالنسبة المئوية لعدد البرامج الدراسية الحاصلة على جوائز التميز بالجودة محليا

 وعالمياً.

  الحد نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الدراسة في

 األدنى من المدة. 

  نسبة الطلبة الداخلين في برامج الدراسات العليا الذين أكملوا الدراسة في الحد

 األدنى من المدة. 

  أشهر  6نسبة الخريجين من برامج البكالوريوس الذين حصلوا على عمل في مدة

 أو سجلوا في الدراسات العليا.
 

 انةمعدل رضا الطلبة عن التدريب الميداني. استب 

 سنة 1/2

 متزايد

 متزايد

 >80% 
ساعة 30  

>90% 
% من الخريجين3<   

> 80% 

 متزايد

 متزايد
 >80%  

10% 
% من المقيدين90<   

% من المقيدين70 <  

> 70% 
 

>80% 
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المحاور 

 الرئيسة
 الحد المستهدف مؤشرات األداء الهدف االستراتيجي

الخدمات 

 الطالبية

 

الهدف االستراتيجي 

الثاني: استقطاب الطلبة 

واستبقاؤهم وتحفيزهم 

 واالرتقاء بخدماتهم.

  فأكثر إلى العدد 75النسبة المئوية للطلبة الحاصلين في الثانوية على معدل %

 الكلي من الطلبة المقبولين في ذلك العام.  

  النسبة المئوية للطلبة المستمرين بعد السنة األولى إلى عدد الطلبة الملتحقين في

 السنة األولى.

 عة بما في ذلك خدمات: معدل رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة لهم من قبل الجام

اإلرشاد الطالبي والوظيفي، واألنشطة الطالبية الالمنهجية، وخدمات القبول 

 والتسجيل، وخدمات ذوي االحتياجات الخاصة وغيرها. )استبانات(.

 .عدد الطلبة المستفيدين من من  وصناديق الجامعة 

 .عدد األنشطة الالمنهجية وتنوعها 

 خصصة لتقديم الخدمات الطالبية بما في ذلك خدمات نسبة الميزانية التشغيلية الم

 ذوي االحتياجات الخاصة. 

 .النسبة المئوية للطلبة غير األردنيين إلى العدد الكلي للطلبة 

 رضا الطلبة الوافدين عن الخدمات المقدمة لهم. استبانة 

70% 

 

> 85% 

 
 متزايد

 متزايد

 متزايدة
40%  

> 85% 
 متزايد

 >60% 

البحث 

العلمي 

 واإلبداع

 

الهدف االستراتيجي 

الثالث: االنخراط في 

البحث العلمي واالرتقاء 

بنتاجاته وتسويقها 

وتحفيز المبادرات 

 اإلبداعية.

 عدد المشاريع البحثة متعددة التخصصات 

 .النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس الناشطين في مجال البحوث 

 المجالت العلمية المحكمة. معدل األبحاث المنشورة لكل عضو هيئة تدريس في 

 .عدد األبحاث المدعومة من داخل الجامعة وخارجها 

 عدد االستشهادات المرجعية لجميع البحوث والكتب المنشورة. 

 عدد برامج الدراسات العليا  

  النسبة المئوية لعدد طلبة الدراسات العليا في الجامعة إلى العدد الكلي من الطلبة

 المقيدين.

 لميزانية البحوث مقارنة  بميزانية الجامعة. النسبة المئوية 

 .معدل عدد الكتب المؤلفة والمترجمة لكل عضو هيئة تدريس في السنة 

 عدد االتفاقيات مع جهات األكاديميا والصناعة واألعمال 

/السنة1  

 >50  

 متزايدلكل عضو  5

 >3% 

5%  

0.25%  

 متزايد

 متزايد
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المحاور 

 الرئيسة
 الحد المستهدف مؤشرات األداء الهدف االستراتيجي

المصادر 

المادية 

والمالية 

 والبشرية 

 

الهدف االستراتيجي 

الرابع: تعزيز كفاية 

هيئة التدريس 

 والموظفين.
 
 
    

 نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادات من جامعات مرموقة 

 )معدل رضا أعضاء هيئة التدريس. )استبانة 

  النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس الذين يحملون درجة الدكتوراه إلى عدد

 س الكلي.أعضاء هيئة التدري

  النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس المستمرون في الجامعة في نهاية كل عام

 إلى العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس بداية العام نفسه.

 .ًالنسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس الحاصلين على ترقيات سنويا 

 في الكليةً  أعداد المبتعثين للدراسات العليا سنويا . 

 نفاق على االبتعاث سنوياً.نسبة اإل 

  النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس المشاركين في برامج التطوير األكاديمي

 والتدريب سنوياً.

  ًعدد برامج التطوير األكاديمي لهيئة التدريس سنويا 

 )معدل رضا الهيئة اإلدارية والفنية. )استبانة 

 تدريبية. النسبة المئوية للموظفين المشاركين في الدورات ال 

  ًالنسبة المئوية للموظفين الذين تم ترقيتهم إلى رتب إدارية أعلى سنويا 

 >70% 

 >85% 

90% 

 

 >90% 

 

 متزايد
 >1  

 

 متزايد
 >30%  

 >5  

 >80%  

 >30%  
 >10%  

الهدف االستراتيجي 

توفير بنية : الخامس

أساسية محفزة للتعلم 

وصيانتها وضمان 

االكتفاء المالي 

 واستدامته.

 

  الهيئة التدريسية واإلدارية عن البنية األساسية للموارد المادية وتجهيزات رضا

 تكنولوجيا التعليم. )استبانة(

  معدل اإلنفاق السنوي على أعمال الصيانة الخاصة بالبنية األساسية والتجهيزات

 من موازنة الجامعة سنوياً. 

 معدل اإلنفاق السنوي على البنية األساسية للجامعة ومرافقها 

  ًالنسبة المئوية للمباني المربوطة بشبكة اإلنترنت في الجامعة سنويا 

 معدل اإلنفاق السنوي على المرافق لتسهيل حركة ذوي االحتياجات الخاصة 

 عدد الكراسي العلمية في الجامعة 

 .عدد الوقفيات ومجموع المبالغ المالية التي توفرها 

 ساسية للموارد المالية والتخطيط رضا الهيئة التدريسية واإلدارية عن البنية األ

 المالي. )استبانة(

 .المصروفات الكلية التشغيلية لكل طالب 

 >80%  

 

% من الميزانية2  

% من الميزانية3  

 >30%  

 متزايد

5 

 متزايدة

 متزايدة

 >80%  

% من نفقات 15

 الجامعة
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المحاور 

 الرئيسة
 الحد المستهدف مؤشرات األداء الهدف االستراتيجي

خدمة 

المجتمع 

والعالقات 

 الخارجية

 

الهدف االستراتيجي 

السادس: االنخراط في 

أنشطة تنمي المجتمع 

 وتغني الجامعة أكاديمياً.

  في ً النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس والموظفين الذين يشاركون سنويا

 أنشطة التفاعل مع المجتمع إلى العدد الكلي لهيئة التدريس.

  في أنشطة التفاعل مع المجتمع ً النسبة المئوية لعدد الطلبة الذين يشاركون سنويا

 الكلي للطلبة.إلى العدد 

 .عدد المواد الدراسية ذات العالقة بالتفاعل مع المجتمع 

  النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون مواد ذات عالقة بخدمة

 المجتمع.

 )رضا الخريجين والمجتمع المحلي عن خدمات جامعة فيالدلفيا. )استبانة 

  بعدد كليات الجامعة.نسبة برامج التثقيف المجتمعي المقدمة مقارنة 

  معدل اإلنفاق السنوي على الفعاليات المجتمعية 

>20% 

 

>10% 

 

>10 

>10% 

80% 

>50% 

 متزايد

 الحوكمة

 

الهدف االستراتيجي 

السابع: ضمان حوكمة 

فعّالة ومستجيبة 

.الكليةلمتطلبات   

 

  وعن أداء الكليةرضا أعضاء هيئة التدريس والموظفين عن النظم اإلدارية في ،

القادة اإلداريين، وعن الشفافية والتظلم ووسائل التواصل والفاعلية في تطبيق 

 القوانين والتعليمات. )استبانات(

  ًعدد اإلجراءات المؤتمتة الكترونياً سنويا 

 الدائمة. معدل مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلبة في مجالس الجامعة ولجانها 

 اإلدارية سنوياً عدد برامج تدريب القيادات األكاديمية و 

 عدد االتفاقيات المبرمة مع جهات أكاديمية محلية وإقليمية ودولية 

 عدد الطلبة المشتركين في برامج تبادل الطلبة الدولي 

 >80%  

 

 متزايد

>80%  

 

 >3  
 

 >10  
 

 >10  

إدارة 

ضمان 

 الجودة

الهدف االستراتيجي 

الثامن: تعزيز القدرة 

وتحسين  للكليةالتنافسية 

صورتها الذهنية وضمان 

 جودة عملياتها.

  من قبل طلبة السنة النهائية. )استبانة( الكليةالتقييم الكلي لجودة بيئة التعلم في 

 .نسبة المواد الدراسية التي يقوم فيها الطلبة بالتقييم خالل السنة 

 )مدى الوعي بأمور الجودة األكاديمية واإلدارية. )استبانة 

  المخصصة لمكافأة التميز األكاديمي واإلداري.عدد الجوائز 

 .عدد الجوائز األكاديمية الخارجية التي تحصل عليها الجامعة خالل العام 

90%  

100%  

10%  
20%  

100%  

10 
 

5 

 

 

 

 

 الربط بين المعايير واألهداف االستراتيجية

 

 جهة التنفيذ توزيع السنوات المبادرات الغايات االستراتيجية المعايير
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1 2 3 4 5 

البرامج 

 األكاديمية
الغاية االستراتيجية األولى: 

تطوير عمليتي التعليم 

 والتعلم

استحداث برامج بكالوريوس وماجستير تلبي  -

 حاجات سوق العمل ومتطلبات العصر.

 

    
عميد الكلية / نائب العميد / 

 رؤساء األقسام 

  استحداث برامج التعليم التقني. -
    

عميد الكلية / نائب العميد / 

 رؤساء األقسام 

 تطيييييييييوير بيييييييييرامج التعلييييييييييم المسيييييييييتمر -

 ) استحداث برامج الدبلوم المهني(.

 

    
عميد الكلية / نائب العميد / 

  رؤساء األقسام

تطيييوير بيييرامج التيييدريب المييييداني والعمليييي  -

وإدماجها في المناهج والتشبيك مع الصيناعة 

 واألعمال.

 

    
عميد الكلية / نائب العميد / 

 رؤساء األقسام 

مراجعيييييية البييييييرامج األكاديمييييييية والخطييييييط  -

 الدراسية وتطوير وسائل تقييمها.

 

    
عميد الكلية / نائب العميد / 

 رؤساء األقسام

ترسيييييم المهييييارات والقيييييم واالنتميييياء فييييي  -

 المناهج الدراسية.

 

    
عميد الكلية / نائب العميد / 

 األقسامرؤساء 

 استحداث برامج التعليم اإللكتروني )التعليم  -

 المدمج والتعليم القائم على التكنولوجيا(

 

    
عميد الكلية / نائب العميد / 

 رؤساء األقسام

تطييييوير أسيييياليب التييييدريس والتقييييييم )تقييييييم  -

 عمليتي التعليم والتعلم(.

 

    
عميد الكلية / نائب العميد / 

 رؤساء األقسام

الخدمات 

 الطالبية
 الغاية االستراتيجية الثانية:

استقطاب الطلبة 

واستبقاؤهم وتحفيزهم 

 واالرتقاء بخدماتهم

وضييييع آليييييات لتطييييوير خييييدمات التوجيييييه  -

 واإلرشاد األكاديمي والوظيفي.

 

عميد الكلية / نائب العميد / 

  رؤساء األقسام

البحث 

العلمي 

 واإلبداع

 الغاية االستراتيجية الثالثة:

االرتقاء بالبحث العلمي 

ونتاجاته وتسويقها وتحفيز 

األهداف االستراتيجية 

 اإلبداعية

وضع إجراءات لتعزيز ثقافية البحيث العلميي  -

 وتحفيز الباحثين المقلّين.

 

    
عميد الكلية / نائب العميد / 

/ ممثل الكلية في  رؤساء األقسام

 مجلس البحث العلمي 

  االبتعاث.تطوير خطة مستدامة لبرامج  -
    

عميد الكلية / نائب العميد / 

 رؤساء األقسام 

تحدييييد آليييية لتعزييييز الشيييراكات البحثيييية ميييع  -

الجامعييييييات العالمييييييية والمراكييييييز البحثييييييية 

 والجهات الصناعية وتفعيلها.

 

    
عميد الكلية / نائب العميد / 

  رؤساء األقسام

المصادر 

البشرية 

والمادية 

االستراتيجية الغاية 

الرابعة: تعزيز كفاية هيئة 

 التدريس والموظفين

توظيف أعضاء هيئة تيدريس بكفياءات عاليية  -

 واستبقاؤهم وتحفيزهم.

 
    

عميد الكلية / نائب العميد / 

  رؤساء األقسام
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 المبادرات الغايات االستراتيجية المعايير
 توزيع السنوات

 جهة التنفيذ
1 2 3 4 5 

تقييييديم بييييرامج تييييدريب كفييييؤة لتطييييوير أداء  -  والمالية

 أعضاء هيئة التدريس وتعزيزه.

 
    

ممثل الكلية في عمادة التطوير 

 وضمان الجودة 

نظام شامل ومحوسب لتقييم أداء هيئة  تطبيق -

 .التدريس

 
    

ممثل الكلية في عمادة التطوير 

 وضمان الجودة 

تقييييديم بييييرامج تييييدريب كفييييؤة لتطييييوير أداء  -

 الموظفين وتقييمهم.

 
    

ممثل الكلية في عمادة التطوير 

 وضمان الجودة 

 االستراتيجية الخامسة: الغاية 

توفير بنية أساسية محفزة 

للتعلم وصيانتها وضمان 

 االكتفاء المالي واستدامته

  ومرافقها. للكليةتطوير البنية األساسية  -
    

مساعد العميد لشؤون الطلبة 

 والمباني 

ضيييمان الكفييياءة العاليييية فيييي تشيييغيل مرافيييق  -

 الجامعة وإدارة مواردها.

 
    

مساعد العميد لشؤون الطلبة 

 والمباني 

تعزيز أعمال الصيانة ووضع خطط للصييانة  -

 االستباقية.

 
    

مساعد العميد لشؤون الطلبة 

 والمباني 

  تهيئة الظروف المناسبة لذوي االحتياجات الخاصة. -
    

مساعد العميد لشؤون الطلبة 

 والمباني 

خدمة 

المجتمع 

والعالقات 

 الخارجية

 الغاية االستراتيجية السادسة:

االنخراط في أنشطة تنمي 

 المجتمع وتغني الجامعة

 

تطييوير آلييية لتييأطير المشيياركة بييين الجامعيية  -

 والمجتمع.

 

    
عميد الكلية / نائب العميد/ لجنة 

 خدمة المجتمع 

إعييييداد دراسييييات متعلقيييية بتطييييوير المجتمييييع  -

 المحلي وتحسين بيئة الجامعة.

 
    

عميد الكلية / نائب العميد/ لجنة 

 خدمة المجتمع 

تفعيل أنشطة مراكز االستشيارات المجتمعيية  -

 في وحدات الجامعة ودعمها.

 
    

عميد الكلية / نائب العميد/ 

 مسؤولو مكاتب االستشارات  

تطيييييوير اتفاقييييييات الشيييييراكة ميييييع الجهيييييات  -

األكاديميييية والمهنيييية والصيييناعية واألعميييال 

 وتفعيلها.

 
 عميد الكلية / نائب العميد/

 رؤساء األقسام 

 

 

 الحوكمة
الغاية االستراتيجية السابعة: 

ضمان حوكمة كفؤة وملبية 

 لمتطلبات الجامعة

وضع آليية للتقيييم اليدوري لخيدمات الجامعية  -

 ومراجعة أدائها.

 

مساعد العميد لشؤون الطلبة 

 والمرافق 

إدارة 

ضمان 

 الجودة

 الثامنة:الغاية االستراتيجية 

تعزيز القدرة التنافسية 

للجامعة وتحسين صورتها 

الذهنية وضمان جودة 

 عملياتها

فيي سيوق  الكليةوضع آليات لتحسين صورة  -

 العمل والمجتمع.

 
    

 عميد الكلية / نائب العميد/

 رؤساء األقسام  

تطييوير نظييام متكامييل لضييمان إدارة الجييودة  -

 في الجامعة.

 
    

 نائب العميد/عميد الكلية / 
رؤساء األقسام / مسؤول مكتب 

 ضمان الجودة في الكلية 

وضييع آلييية للتقييدم لشييهادات الجييودة المحلييية  -

 والعالمية

 
    

 عميد الكلية / نائب العميد/
رؤساء األقسام / مسؤول مكتب 
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 المبادرات الغايات االستراتيجية المعايير
 توزيع السنوات

 جهة التنفيذ
1 2 3 4 5 

  ضمان الجودة في الكلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 - 2017الخطة التنفيذية 

 

المحور 

 الرئيس
 مسؤولية التنفيذ المهمات اإلجراءات التنفيذية األهداف اإلستراتيجية

 الطلبة
 

 

 الهدف األول
تحسين مدخالت الكلية من 

 الطلبة وقدراتهم التنافسية

)أكاديمياً واجتماعياً 

وشخصياً( واالرتقاء بالخدمات 

 واألنشطة الطالبية

استقطاب الطلبة المتميزين 

بيئة المجتمع وتعزيز التنوع في 

 الطالبي

   تنظيم برنامج الستضافة الطلبة المتميزين على

 مستوى المملكة للتعرف على برامج الكلية المختلفة.
 / لجنة التسويق

 اللجنة االجتماعية 

   تنظيم برنامج لزيارة المدارس في المناطق

 المستهدفة  إلبراز أهمية الكلية وتوزيع نشراته.
 / لجنة التسويق

 اللجنة االجتماعية

   تشجيع تبادل زيارات الطلبة مع عدد من الجامعات

 العربية واألجنبية.
 / لجنة التسويق

 اللجنة االجتماعية

تعزيز اإلرشاد األكاديمي والنفسي 

 واالجتماعي للطلبة
  .رؤساء األقسام مراجعة تعليمات اإلرشاد األكاديمي لتعزيز فاعليته 
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   اإلرشاد السلوكي والنفسي تعميم تعليمات

 لجنة انضباط الطلبة واالجتماعي على أعضاء الهيئة التدريسية والطبة.

 أنشطة الطلبة تعزيز

  .لجنة الندوات  إصدار مجلة حائط دورية  بإشراف الطلبة
 والمؤتمرات

  تفعيل الجمعيات العلمية الطالبية المتخصصة  
 لجنة البحث العلمي

   التواصل الطلبة على الرابط االلكتروني على تفعيل

 موقع الجامعة بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

لجنة الموقع 
 االلكتروني

 الخدمات المقدمة للطلبة تطوير

   تنظيم استبانة قياس مستوى الرضا الوظيفي لدى

 أعضاء هيئة التدريس في الكلية. 
 لجنة البحث العلمي

   تنظيم استبانة قياس مستوى رضا الطلبة عن

 الخدمات المقدمة لهم.

اللجنة االجتماعية 
 وخدمة المجتمع / 
لجنة المباني 

 والمرافق

  تنظيم دورات تدريبية لطلبة الكلية لتأهيلهم المتحان

 الكفاءة واالمتحانات الوطنية.

لجنة التدريب 
 المهارات وتطوير
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 مسؤولية التنفيذ المهمات اإلجراءات التنفيذية اإلستراتيجيةاألهداف  المحور الرئيس

هيئة 

التدريس 

 والموظفون

 الهدف الثاني
استقطاب أعضاء هيئة 

تدريس متميزين وتطوير 

قدراتهم وتحفيزهم 

 واالحتفاظ بهم

 

تطوير أعضاء الهيئة التدريسية 

 وتنمية قدراتهم

  للعمل تفعيل برامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد

 في الكلية.
وتطوير  لجنة التدريب

 المهارات
 .وتطوير  لجنة التدريب تطوير نظام تدريبي للطلبة استعداداً المتحان الكفاءة

 المهارات
  وضع آلية النتقال الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس

 في المواد التدريسية والبحثية

لجنة التدريب وتطوير 
 المهارات

برامج اإلبتعاث التوسع في 

 للدراسات العليا

  عقد اتفاقيات شراكة وتعاون مع الجامعات والمراكز

العميد/ نائب العميد/  البحثية المتميزة
 رؤساء األقسام األكاديمية

 زيادة عدد المبعوثين في الدراسات العليا 
 

العميد/ نائب العميد/ 
 رؤساء األقسام األكاديمية

  دراسة حاجات األقسام من أعضاء هيئة التدريس

 البتعاث الطلبة. 
 لجنة الخطة والنوعية 

 الهدف الثالث
االرتقاء بمستوى أداء 

الفنيين واإلداريين وتطوير 

 مهاراتهم

توفير الكوادر الفنية واإلدارية 

 المساندة وتنمية قدراتهم

   وضع آلية الستقطاب المتميزين من الكوادر الفنية

 واإلدارية المساندة 

العميد/ نائب العميد/ 
 رؤساء األقسام األكاديمية

 تطوير آلية لتدريب الموظفين واالرتقاء بأدائهم 

لجنة التدريب وتطوير 
 المهارات

 مركز التطوير والتدريب 

 

 

 

 

التعليم 

 والتعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 الهدف الرابع

تعزيز جودة البرامج 

والمناهج األكاديمية 

واعتمادها محلياً وعالمياً 

مع اعتبار تعلم الطالب 

 محور العملية التعليمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المراجعة الدورية
 للبرامج األكاديمية وتطويرها

 

  إجراء دراسات دورية الحتياجات السوق المحلي

واإلقليمي من القوى البشرية ومدى مالءمة الخطط 

 والبرامج الحالية لهذه االحتياجات، 
  وضع الخطط التسويقية الالزمة لهذه البرامج الدراسية 

  استحداث تخصصات علمية ومبتكرة لتلبية 

 الحاجات المحلية واإلقليمية

 لجنة التسويق

 لجنة االعتماد وضبط  تقييم مخرجات التعليم والتعلم ومتابعتها

لجنة الجودة / 
 االمتحانات

تنمية مهارات الطلبة المهنية 

 والشخصية

 

  تضمين المناهج الدراسية للمهارات األدائية، وقدرات

التواصل، والتفكير الناقد واإلبداعي، والشخصية، 

 وغيرها.

 لجنة الخطة الدراسية
 االمتحاناتلجنة 

تعزيز تدريب الطلبة في الجامعة 

 وخارجها

 لجنة التدريب وتطوير مراجعة ضوابط التدريب العملي في البرامج الدراسية 
 المهارات

  مراجعة تعليمات تدريب الطلبة في مؤسسات القطاع

 العام والخاص للتأكد من فعاليتها.

لجنة التدريب وتطوير 
 المهارات

أدوات التقنية في  توسيع استخدام

 عمليتي التعليم والتعلم
 في  تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 العملية التعليمية والتعلمية

لجنة المكتبة ومصادر 
 التعلم

تطوير وسائل وآليات التعليم عن 

 بعد والتعلم مدى الحياة

 لجنة الموقع اإللكتروني  تطوير برنامج تدريبي في مجال التعلم عن بعد 

 لجنة الموقع اإللكتروني  االستمرار بتطوير مواد تعلم عن بعد وفق خطة محددة 

  تضمين المناهج الدراسية مكونات تفضي إلى اكتساب

 لجنة الخطة الدراسية الطلبة مهارات التعلم مدى الحياة

 مسؤولية التنفيذ المهمات التنفيذيةاإلجراءات  األهداف اإلستراتيجية المحور الرئيس

البحث 

علمي لا

 واإلبداع

 الهدف الخامس
تحسين برامج البحث 

العلمي ودعمها ببرامج 

الدراسات العليا وتطوير 

آليات لدعم االبتكار 

 واإلبداع

تعزيز ثقافة البحث العلمي والتأليف 

 في الكلية

  تيسير الحصول على التمويل الالزم للبحوث وضمان

الحوافز المادية والمعنوية للباحثين والمشاركين توفير 

 في المؤتمرات.

 لجنة البحث العلمي

  تقديم برامج تدريبية في كتابة مشاريع األبحاث العلمية

 وإدارة المؤتمرات .
 لجنة البحث العلمي

  لجنة البحث العلمي تحفيز العمل التشاركي في مجال البحث العلمي 
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دراسات عليا تلبي استحداث برامج 

حاجة السوق والمجتمع محلياً 

 وإقليمياً وتنّمي البحث العلمي

  استقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين في المجاالت

 المعرفية الناشئة

 العميد/
 نائب العميد/

 رؤساء االقسام

  عمل دراسات جدوى الستحداث برامج ودراسات

 عليا جديدة

 لجنة التسويق

بحثية وحاضنات تفعيل المراكز 

 األعمال

 

  المساهمة في تفعيل دور المراكز العلمية وحاضنات

 األعمال في الجامعة
 لجنة البحث العلمي

الحاكمية 

 واإلدارة

 الهدف السادس
 

تعزيز الشفافية والعدالة 

وتحديد المهام الوظيفية 

وآلية اتخاذ القرار في 

 الجامعة

 

 

المحافظة على تطبيق القوانين 

المتعلقة بعمليات  والتشريعات

الجامعة وهيئة التدريس والموظفين 

 والطلبة بموضوعية وشفافية

  إجراء استطالع ميداني ودوري لقياس مدى رضا

العاملين عن التشريعات المتعلقة بأعمال الكلية المختلفة 

 ومدى تطبيقها
لجنة االعتماد وضبط 

 الجودة 

االلتزام  بمدونة السلوك المعتمدة 

 في الجامعة
  تعميم مدونة أخالقيات السلوك، وإلتزام كافة العاملين

 لجنة انضباط الطلبة  في الكلية والطلبة بها.

 توسيع العالقات المحلية

 والدولية للكلية 
  إعداد دراسات دورية لمقارنة الكلية وبرامجها

 بالكليات المحلية والدولية
لجنة االعتماد وضبط 

 الجودة

تطوير أنظمة مراقبة الجودة 

 للهيئتين التدريسية واإلدارية 

  اعتماد نماذج خاصة للمتابعة الدورية إلدارة المخاطر

في المجاالت االستراتيجية والتشغيلية والتسويقية 

 لضمان جودة األداء

 لجنة الخطة والنوعية 
 وإدارة المخاطر

الموارد 

المادية 

 والمالية

 الهدف السابع
في تطوير االستمرار 

وتحديث البنية األساسية في 

الجامعة وتوفير بيئة محفزة 

 للتعليم والتعلم

تعزيز الربط الشبكي في حرم 

الكلية وتطوير الدعم للخدمات 

الحاسوبية في الكلية  )نظام إدارة 

 معلومات إلكتروني متكامل(

  تحديث أجهزة الحاسوب الخاصة بأعضاء هيئة

ذات العالقة )الطابعات التدريس والتجهيزات األخرى 

والماسحات الضوئية( أو استبدالها وفق برامج زمنية 

 محدّدة

لجنة االعتماد والنوعية 
 وضبط الجودة

  مراقبة وضبط المادة المنشورة على موقع الجامعة

 ً  ومواقع أعضاء هيئة التدريس وتحديثها دوريا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لجنة الموقع االلكتروني

 مسؤولية التنفيذ المهمات اإلجراءات التنفيذية األهداف اإلستراتيجية المحور الرئيس

التفاعل مع 

 المجتمع

 الهدف الثامن
المشاركة الفعالة بين 

 الجامعة والمجتمع

 تعزيز آليات التعاون 
 مع المجتمع المحلي

 .وضع آليات للتعاون مع المجتمع المحلي  
اللجنة االجتماعية وخدمة 

 المجتمع

 وضع آلية لتسويق الكلية.  الكليةتسويق 
 

 لجنة التسويق
وضع آلية للتشبيك مع الصناعة 

 واألعمال
  )عقد اتفاقيات مع الشركات والمصانع )سوق العمل

 لتأمين فرص تدريب للطلبة.

 
 لجنة التسويق

االعتماد 

وضمان 

 الجودة

 الهدف التاسع
االلتزام بتطبيق معايير 

 االعتماد وضمان الجودة

إجراءات التقييم الذاتي تعزيز 

 وضمان الجودة في الكلية
  وضع ضوابط لدراسة التقييم الذاتي للوحدات

 األكاديمية واإلدارية بشكل دوري ومتابعة تنفيذها.
لجنة االعتماد وضبط 

 الجودة

تطوير معايير تقييم أعضاء هيئة 

 التدريس والموظفين
  مراجعة معايير تقييم الطلبة ألداء أعضاء هيئة

 التدريس والمناهج والخدمات الجامعية.
لجنة االعتماد وضبط 

 الجودة
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