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 2018شباط 
 
 

 تقديم

   
تطوير خطة استراتيجية جديدة للسنوات الخمس بقامت كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة فيالدلفيا لقد 

خطة عمل و  مسؤولياتو  بأهداف ،لنفس الفترة الخطة االستراتيجية للجامعة الىمستندة  (2022-2018)القادمة 
على االستمرار في تعزيز الكلية  حرصوتؤكد هذه الخطة وعملياتها المستقبلية. بالكلية يتعلق  كل ما فيواضحة 

في تزويد الطلبة بالمعرفة  التعليميةوالوقوف على مدى إسهام البرامج  ،وعملياتها ،ونتاجاتها ،جودة مدخالتها
 ة.والمهارات ذات العالق

 
مع  لتنسقو  لتعكس تطور العمل في الكلية، هالت أهدافد  وقيمها، كما ع  الكلية لت تبعًا لذلك رؤية د  وع    
ضعت الخطة التنفيذية بإجراءات ومهام واضحة وو   كذلك. التي تم تعديلهاوقيمها وأهدافها الجامعة  رؤية

ألداء لتحديد مدى التنفيذ خالل الجدول الزمني وتعديل ضعت مؤشرات اومسؤوليات وجدولة زمنية محددة. كما و  
 .إذا لزم األمرمسار الخطة 

 
من الكلية جميع العاملين في لالخطة و هذه وأود أن أعبر عن تقديري لكافة من عملوا على إعداد   

وجميع من شاركوا في مجموعات التركيز واالستبانات االستشرافية من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلبة 
 م يألوا جهدًا إلنجاز هذه الخطة.وقدموا مالحظاتهم ومقترحاتهم، ولأعضاء المجتمع المحلي 

 
 عميد الكلية

 محمد بطاز الدكتوراألستاذ 
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 مقدمةال -1
   
هاو و  ساساي مان أعمالهاا.أاألداء في كلية تكنولوجيا المعلوماات فاي جامعاة فيالدلفياا هاو جازء تطوير إن   

فااي المسااتمر ويشااكل النماو . فيهااا لجااان الدائمااة والمؤقتاةالو  األقساام مجااالسو  ةالكلياامجلاس و  نائباا و  لعمياادمناوط با
مرافقهااا وتجهيزاتهااا خااالل فااي طااوير المسااتمر علااى مسااتوى درجااة البكااالوريوس والدراسااات العليااا والتالكليااة باارامج 
 .التطوراستمرارية الكلية في نهج الماضية دلياًل واضحًا على  األعوام
ع الراهن بإجراء التحليل تشخيص الوضمن ثم و  بدأ اإلعداد لهذه الخطة بمقابالت مع ذوي العالقة،قد و   

كليات تكنولوجياا ك المقارنات المرجعية مع عدد من وكذللتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات الرباعي 
فااي الكليااة جت القضااايا االساتراتيجية نت  ت  وماان ذلاك كلاا  اسا ات الوطنيااة واإلقليمياة والعالميااة.الجامعاالمعلوماات فااي 

الرؤياااة وتعاااديل بياناااات  المباااادراتتحدياااد ومااان ثااام  ،واألهاااداف االساااتراتيجية الغاياااات وضاااعالتاااي اساااتخدمت فاااي 
. وحددت أولويات التنفيذ على مدى سانوات الخطاة الخماس والجهاات المساؤولة عان تنفياذ والغايات والقيموالرسالة 

ووضااعت الخطااة التنفيذياااة كاال برنااامج، كمااا حااددت مؤشاارات األداء والحاادود المسااتهدفة لكاال هاادف اسااتراتيجي. 
طااة االسااتراتيجية علااى عاااتق إدارة تقااع المسااؤولية الرئيسااة فااي تنفيااذ الخبحياا   االسااتراتيجيةلمتابعااة تنفيااذ الخطااة 

 اللجان فيها.و  األقسامورؤساء الكلية 
ألخاذ بعا  أعضااء هيئاة التادريس و  المعنياةلجاان الماع  االستراتيجيةالخطة مكونات ولقد نوقشت جميع   

الكلياااة فاااي لاااس مج مااان االساااتراتيجيةوأدخلااات المقترحاااات علاااى الخطاااة المعدلاااة. وتااام اعتمااااد الخطاااة  ،مرئيااااتهم
30/01/2018. 

، األهاداف االساتراتيجيةو ، الغاياات االساتراتيجيةالخطة، والقضاايا و  تطويروتستعر  هذه الوثيقة منهجية   
 الزمني للتنفيذ.  ، والجدولالمبادراتالمتعلقة بها ومؤشرات األداء، والجهات المسؤولة عن تنفيذ  المبادراتو 
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 (2022-2018منهجية تطوير الخطة االستراتيجية ) -2
   
عميااد الكليااة بتكليااف ماان  2017 كااانون األولفااي شااهر االسااتراتيجية للكليااة الخطااة العماال علااى ق انطلاا  

برئاساات  وعضااوية نائام العميااد، ورؤوساااء األقسااام فااي الكليااة، وممثاال  االسااتراتيجيةالخطااة لمشاارو  بتشاكيل لجنااة 
اللجناااة بوضاااع اإلطاااار العاااام هاااذه وقامااات . للماااوظفين االدارياااين، وممثلاااين عااان المجتماااع المحلاااي وكاااذلك الطلباااة

وأعضاااء هيئااة التاادريس رؤساااء األقسااام و  مجلسااهاو  ادة الكليااة،مااعتحديااد ذوي العالقااة الداخليااة )و  لمشاارو  الخطااة
ن(، يع المحلاااي وأباااحام األعماااال والخاااريجن عااان المجتماااين والطلباااة( وذوي العالقاااة الخارجياااة )ممثلاااوالماااوظفي

، كاااذلك يمثلاااون الجهاااات المختلفاااة ، وهااام أفاااراد  تطرح علاااى مجموعاااات التركيااازووضاااعت نمااااذل لاسااائلة التاااي سااا
 لالستبانات التي ستوز  في بع  ورش العمل. وضعت بيغاً 

وذلاك بماا يتناسام  ،وتحليلا  مان جمياع الناواحيثم قامت هذه اللجنة بتشخيص الوضاع الاراهن فاي الكلياة   
البحااااا  العلماااااي واإليفاااااااد البااااارامج األكاديميااااااة، التخطاااااايط االساااااتراتيجي، الحوكماااااة، ) ومعاااااايير الجاااااودة الثمانياااااة

خدمااة المجتمااع والعالقااات الخارجيااة، إدارة  الخاادمات الطالبيااة،، والبشااريةوالماديااة  الماليااةالمبااادر  ،اتواإلبااداع
المحددة من هيئة اعتمااد مؤسساات التعلايم العاالي وضامان جودتهاا، وذلاك للوباول إلاى القضاايا  ضمان الجودة(

 .الكليةاالستراتيجية التي تواج  
، قاماات والكليااة ولجااان ضاابط الجااودة فااي األقسااام ،ساااء األقسااام األكاديميااةؤ ور عمااادة الكليااة وبمساااعدة   

 ،والفارص ،استخالص ماواطن القاوة والضاعفعلى وعملياتها. وعملت اللجنة للكلية بعمل التحليل الرباعي اللجنة 
كليات تكنولوجيا المعلومات لجنة بإجراء دراسة للمقارنات المرجعية مع عدٍد من الوقامت  .لعمل الكلية والمعوقات

تاااام اسااااتنتال  ةوالمقارنااااات المرجعيااااعلااااى التحلياااال الرباااااعي  بناااااءً و  الجامعااااات الوطنيااااة واإلقليميااااة والعالميااااة.فااااي 
التي تحتال إلى للكلية القضايا االستراتيجية و  تحديد الغاياتو  رسالتها وقيمهاو  الالزمة على رؤية الكلية تالتعديال
 .معالجة
الخطااااة قاماااات لجنااااة  ،تشااااخيص الوضااااع الااااراهن ماااانبناااااًء علااااى القضااااايا االسااااتراتيجية التااااي انبثقاااات و   

اساااااتراتيجية للكلياااااة، لياااااتم التعامااااال معهاااااا خاااااالل سااااانوات الخطاااااة  (Goals)االساااااتراتيجية بتحدياااااد ثماااااان  اياااااات 
( Operational Goalsهاادفًا ) ايااة تشااغيلية  42لهااذه الغايااات  (. وحاادد2022-2018االسااتراتيجية الخمااس )

. كما حددت الجهات المسؤولة عن تنفيذ المباادرات فاي الكلياة (1)الجدول  مبادرة تنفيذية 55لهذه األهداف وحدد 
. وفاي (3)الجادول  ، ووضعت مؤشرات األداء، والحدود المساتهدفة لهاا( 2)الجدول  الجدول الزمني للتنفيذوكذلك 

ماع  تتفاقضوء الغايات االستراتيجية واألهداف روجعات بياناات الرؤياة والرساالة والقايم للكلياة، وتباين أنهاا ال تازال 
 قيمة. ولم يجر عليها تغيير ذو ،نفيذواإلمكانات المتاحة وأولويات الت ،البيئة الجامعية المتجددة
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 والقيم الرسالةالرؤية و بيانات  -3
 الرؤية 

أن تكون كلية تكنولوجياا المعلوماات فاي جامعاة فيالدلفياا متميازة مان حيا  التعلايم والاتعلم والبحا  العلماي وخدماة 
 .العالميةالمجتمع والتطور المستمر وفق المعايير 

  
 الرسالة 

 تكنولوجيا المعلومات في جامعة فيالدلفيا إلى:تسعى كلية 
  إعاداد خاريجين فاي مجاال تكنولوجياا المعلوماات مازودين بالمعرفاة والمهاارات والقايم، ولهام حضاور محلاي

قليمي ودولي، ولديهم الدافع للتعلم مدى الحياة والقدرة على مواكبة متطلبات العبر.  وا 
  وتحفيز برامج اإلبدا  وفقًا للمعايير العالمية.االرتقاء بالبح  العلمي والدراسات العليا 
 .بناء شراكة مثمرة مع المجتمع 
 

 

 القيم 
  المشروعة. العدالة: التعامل باإلنباف مع الجميع واحترام قيمة الفرد وكرامت  وحريت 
 مع الطلبة وهيئة التدريس والموظفين كليةالشفافية: التعامل بوضوح في جميع عمليات ال. 
  :االلتزام التام باآلدام واألخالقيات المهنية في إطار من الثقة واألمانة واإلخالصالنزاهة. 
 والمجتمع والوطنالجامعة و  كليةاالنتماء: الشعور بالمسؤولية تجاه ال. 
  التعااااون: العمااال الجمااااعي باااين العااااملين فاااي الكلياااة مااان إدارياااين وأعضااااء الهيئاااة التدريساااية فاااي جمياااع

 .ع الطلبةعملياتها وكذلك الحال م
   اإلباادا : اسااتيعام األفكااار والحلااول االبتكاريااة وتشااجيعها ورعايتهااا فااي مجاااالت التعلاايم والااتعلم والبحاا

 .العلمي
 المهنية: القدرة على إظهار المعرفة والمهارة والكفاية في التخبص. 
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 والربط بينها المبادراتو االستراتيجية الغايات واألهداف القضايا و  4
 الحوكمة 4-1
 القضايا االستراتيجية 
 :وتحليلها تم تحديد القضايا الرئيسة التالية للحوكمة الراهنعلى تشخيص الوضع  بناءً 
 عمادة الكلية.دور  -1

  مجلس الكلية وتقييم أدائ نطاق عمل. 
 .)القيادية )االختيار والتطوير 
 .دور الطلبة والخريجين والمجتمع المحلي في الحاكمية 

 الهيكل التنظيمي. -2
  الكليةمدى ثبات الهيكل التنظيمي وتحقيق  لعمليات. 
 .الوبف الوظيفي 

 عملية بنع القرار والتمكين. -3
 .التفوي  والتمكين 
 .إدارة المخاطر 
 .مدى المشاركة في بنع القرار 

 اإلجراءات. -4
 .المرونة 
 .الشفافية 
 .)المؤسسية )التوثيق والتوابل والتعلم من األخطاء 
 .التظلم  

 

  :ةالتالي الغاية االستراتيجيةبيا ة  تالحوكمة تمولمعالجة قضايا 
  كليةضمان حوكمة كفؤة وملبية لمتطلبات ال: األولىالغاية االستراتيجية. 

 

. وفيماا هدف استراتيجي التي ستنفذ لكل المبادراتوحددت  ،هذه الغايةلتحقيق  األهداف االستراتيجيةلقد وضعت 
 :المحددة لكل منها المبادراتو  األهداف االستراتيجيةيلي 
 .فيها وتحدي  أنظمتها ومراجعة األداء فيهاوعمليات بنع القرار  كليةفي ال تطوير الهيكل التنظيمي .1
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 وتفعيلهااألنظمة واللوائح وتطوير  للكليةالهيكل التنظيمي  مراجعة. 
 ومراجعة أدائها. كليةوضع آلية للتقييم الدوري لخدمات ال 

داريًا.تنمية القدرات القيادية  .2  أكاديميًا وا 
  تدريم القيادات األكاديمية واإلدارية وتقييمهالتطوير نظام. 

 وتحديد آليات . الكليةتعزيز التوابل داخل  .3
  وتأطيرهاالكلية تحسين وسائل التوابل اإلداري بين وحدات. 

 تهاتتمأو  المعامالتو  تطوير العمليات اإلدارية .4
 أتمتة اإلجراءات.و  دعم التحول إلى الخدمات اإللكترونية 

 .تعزيز الشفافية .5
 كليةتأطير التمكين والشفافية والتظلم في ال. 
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 البرامج األكاديمية 4-2

 القضايا االستراتيجية 

 :وتحليلها ، تم تحديد القضايا االستراتيجية التاليةللبرامج األكاديميةبناًء على تشخيص الوضع الراهن 
 .تقييم البرامج/ المناهج -1
 البرامج )تحديثها واعتمادها(. تطوير 
 مرونة البرامج. 
 برامج الدراسات العليا. التوسع في 
 األكاديمية. إدمال المهارات في البرامج 
  والمواد الدراسية. نتاجات التعلمالربط بين 
 .أساليم التدريس وتطويرها -2
 .وسائل تطوير أساليم التدريس 
  والتعليم المدمج(. اإللكترونيالتقنية في التعليم )التعلم 
 .تقييم تعلم الطلبة -3
 .أساليم التقييم 
 االمتحانات وآلياتها وتقييمها ونظام العالمات. 

 

 : ةالتالي ةاالستراتيجي ةالغاي بيا ة تمت برامج األكاديميةلل القضايا االستراتيجية ولمعالجة
 تطوير عمليتي التعليم والتعلم وتعزيزهما: الثانية ةاالستراتيجي الغاية. 

  
 وفيماا .هدف استراتيجيالتي ستنفذ لكل  المبادراتوحددت  ،الغاية ههذق يلتحق االستراتيجية األهداف وضعت لقد

  :المحددة لكل منها والمبادرات األهداف االستراتيجيةيلي 
 التوسع في برامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا. .1

  سوق العمل ومتطلبات العبر.استحدا  برامج بكالوريوس وماجستير تلبي حاجات 
 .االنخراط في التعليم التقني .2

 استحدا  برامج التعليم التقني. 
 تطوير أساليم التعليم والتعلم. .3

 .تطوير برامج التعليم المستمر 
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 .استحدا  برامج التعليم التقني 
 )تطوير أساليم التدريس والتقييم )تقييم عمليتي التعليم والتعلم. 

 وترسيخها في المناهج الدراسية.تعزيز المهارات  .4
 ترسيخ المهارات والقيم واالنتماء في المناهج الدراسية. 
 دماجها في المناهج والتشبيك مع البناعة واألعمال  .تطوير برامج التدريم الميداني والعملي وا 

 عزيز الخبرات العملية والميدانية لدى الطلبة.ت .5
  دماجها في المناهج والتشبيك مع البناعة واألعمالتطوير برامج التدريم الميداني والعملي  .وا 

 تطوير وسائل التقييم. .6
  تقييمهاتطوير وسائل مراجعة البرامج األكاديمية والخطط الدراسية و. 
 )تطوير أساليم التدريس والتقييم )تقييم عمليتي التعليم والتعلم. 

 وتفعيل . اإللكترونيتعزيز التعليم  .7
 التعليم المدمج والتعليم القائم على التكنولوجيا( اإللكترونيالتعليم  استحدا  برامج(. 

 االنخراط في برامج التعليم المستمر. .8
 ( المهنيبرامج الدبلوم استحدا  تطوير برامج التعليم المستمر) وبرامج الدورات الدراسية القبيرة. 

 تعزيز الشراكة مع البناعة واألعمال. .9
  دماجها في المناهج والتشبيك مع البناعة واألعمالتطوير برامج التدريم الميداني  .والعملي وا 
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 واإلبداعاتالبحث العلمي واإليفاد  4-3
  القضايا االستراتيجية 

 التالياااة االساااتراتيجيةتااام تحدياااد القضاااايا  ،اتباااداعيفااااد واإلللبحااا  العلماااي واإل الاااراهن علاااى تشاااخيص الوضاااع بنااااءً 
 :وتحليلها

 اإلنتال العلمي وأهميت . -1
 .النشر العلمي كمًا ونوعًا وتأثيرًا 
 .التأليف والترجمة 

 التوجهات البحثية ومجاالت تركيزها. -2
 .مجاالت تركيز البحو  وأولوياتها 
 كليةتفعيل المراكز العلمية ومراكز اإلبدا  في ال. 
 .المجموعات البحثية 

 إدارة البحو . -3
 .األنظمة والتعليمات والسياسات واإلجراءات 
 القيادية والشغف والتعاون(. الثقافة البحثية( 

 بناء القدرات البحثية. -4
 تطوير المهارات وتحفيز الباحثين(. الباحثون الطلبة والفنيون( 
 .التعاون المحلي واإلقليمي 

 البنية األساسية للبحو . -5
 .المختبرات والتجهيزات 
 .الدعم الفني 
 .األمان والسالمة في المختبرات 
 الجامعة.و  الربط الشبكي بين وحدات الكلية 

 االبتكار وتسويق البحو . -6
 . الريادية وبراءات االخترا 
 .البحو  التعاقدية واالستشارات 
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 . العالقة مع البناعة وتسويق البحو 
 تمويل البحو  واالستدامة. -7

 .دعم الباحثين وطلبة الدراسات العليا والفنيين 
 .بناء المرافق والتجهيزات البحثية وتطويرها وبيانتها 
  المؤتمرات ونشر البحو .دعم حضور 

 

 :ةالتالي الغاية االستراتيجية بيا ة تتم اتالبح  العلمي واإليفاد واإلبداعلمعالجة قضايا و 
 اإلبداعية المبادراتاالرتقاء بالبحث العلمي ونتاجاته وتسويقها وتحفيز  :الغاية االستراتيجية الثالثة. 

 

هاادف التااي سااتنفذ لكاال  المبااادراتوحااددت  االسااتراتيجية، الغايااة هلتحقااق هااذ األهااداف االسااتراتيجيةلقااد وضااعت 
 المحددة لكل منها: والمبادرات األهداف االستراتيجية. وفيما يلي استراتيجي

 
 .تعزيز برامج البحو  متعددة التخببات .1

 ثقافة البح  العلمي وتحفيز الباحثين المقّلين. وضع إجراءات لتعزيز 
  المجتمعية.و  البحو  التطبيقيةإطالق عدد من برامج الدعم لتعزيز 
 . تطوير خطة مستدامة لبرامج االبتعا 
  ودعمهااا وتعزيااز مشاااركة الهيئاااة  الكليااةتفعياال مراكااز اإلباادا  والمراكااز البحثيااة وحاضاانات األعماااال فااي

 التدريسية والطلبة فيها.
 كليةتطوير تجهيزات البحو  والمرافق البحثية في الوضع خطط ل. 
  الشراكات البحثية مع الجامعات العالمية والمراكز البحثية والجهات البناعية وتفعيلها.تحديد آلية لتعزيز 

 التجهياازاتتحفيااز الباااحثين لتطااوير بحااوثهم بتااوفير الاادعم اإلداري والمهنااي والبنيااة التحتيااة النشااطة وتااوفير  .2
 الالزمة.

 .وضع إجراءات لتعزيز ثقافة البح  العلمي وتحفيز الباحثين بالتعليم 
 ودعمهااا وتعزيااز مشاااركة الهيئاااة  الكليااةياال مراكااز اإلباادا  والمراكااز البحثيااة وحاضاانات األعماااال فااي تفع

 التدريسية والطلبة فيها.
 كليةوضع خطط لتطوير تجهيزات البحو  والمرافق البحثية في ال. 
  البناعية وتفعيلها.تحديد آلية لتعزيز الشراكات البحثية مع الجامعات العالمية والمراكز البحثية والجهات 
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 تعزيز برامج الدراسات العليا وتوسيعها. .3
 التنمية المجتمعية.و  االحتياجات الوطنيةتلبي  إنشاء برامج دراسات عليا متعددة التخببات 
 .وضع إجراءات لتعزيز ثقافة البح  العلمي وتحفيز الباحثين المقّلين 
 كليةلتجهيزات البحو  والمرافق البحثية في ا وضع خطط لتطوير. 

 توفير منهجية بح  متوابلة عبر البحو  األساسية والتطبيقية وتطوير التكنولوجيا. .4
 .وضع إجراءات لتعزيز ثقافة البح  العلمي وتحفيز الباحثين المقّلين 
 كليةتطوير تجهيزات البحو  والمرافق البحثية في الوضع خطط ل. 
  العالمية والمراكز البحثية والجهات البناعية وتفعيلها.تحديد آلية لتعزيز الشراكات البحثية مع الجامعات 

 تعزيز ثقافة االبتكار وبراءات االخترا  وتسويقها. .5
  ودعمهااا وتعزيااز مشاااركة الهيئاااة  الكليااةتفعياال مراكااز اإلباادا  والمراكااز البحثيااة وحاضاانات األعماااال فااي

 التدريسية والطلبة فيها.
 .تبني المشاريع الريادية 

 .ابتعا  الطلبة للدراسات العلياتعزيز برامج  .6
  تطوير خطة مستدامة لبرامج االبتعا. 

 .تعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات والجامعات العالمية .7
 والجهات البناعية وتفعيلهاوالمراكز البحثية  العالميةمع الجامعات البحثية الشراكات  تحديد آلية لتعزيز. 
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 البشريةو المصادر المالية والمادية  4-4
 القضايا االستراتيجية 
 التاليااة االسااتراتيجية تاام تحديااد القضااايا للمبااادر الماليااة والماديااة والبشاارية، علااى تشااخيص الوضااع الااراهن بناااءً 

 :وتحليلها
 إدارة الموارد المالية. -1

 .دارة المخاطر المالية  التخطيط المالي والموازنة وا 
 .مبادر التمويل واستدامتها 

 )بيئة التعلم(. للكليةالبنية األساسية  -2
  تااوافر المرافااق والتجهياازات وجودتهااا )الباافوف الدراسااية، المختباارات، باااالت الطلبااة، المكتبااة، مبااادر

 التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد، األمن والسالمة، الخدمات البحية والغذائية، النقل(.
 .التهيئة لذوي االحتياجات الخابة 

 أدائها )الموارد البشرية(. توافر هيئة التدريس وجودة  -3
 .توظيفهم واالحتفاظ بهم وترقيتهم وتحفيزهم 
 .)الموازنة بين مهمات العمل الجامعي الثال  )التدريس والبح  وخدمة المجتمع 
 .التحدي  المستمر لكفايات أعضاء هيئة التدريس وتقييمهم 

 الموظفون: التوظيف والتطوير والتقييم. -4
 م.استقطام الموظفين واستبقاؤه 
 .تطوير الموظفين وتقييمهم 
 .)التحفيز )المزايا المادية ومدى مالءمة الوظيفة للمؤهل 

 

 :هما تينستراتيجيا  ايتين بيا ة تتم المبادر المالية والمادية والبشريةولمعالجة قضايا 
  :تعزيز كفاية هيئة التدريس والموظفينالغاية االستراتيجية الرابعة. 

 

. وفيماا هدف استراتيجيالتي ستنفذ لكل  المبادراتوحددت  الغاية، هذهيق لتحق االستراتيجيةاألهداف لقد وضعت 
 :للغاية االستراتيجية الرابعةالمحددة  والمبادرات األهداف االستراتيجيةيلي 
 .وتحفيزهم سياسات وآليات الستقطام أعضاء هيئة تدريس متميزين واستبقائهمتطوير  .1

  بكفاءات عالية واستبقاؤهم وتحفيزهمتوظيف أعضاء هيئة تدريس. 
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 ضمان حزمة أجور ومزايا منافسة لهيئة التدريس. 
 .تقديم برامج تدريم كفؤة لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس وتعزيزه 
  الكليةوضع استراتيجية للموارد البشرية في. 

 ابتكار نظام تقييم شامل لهيئة التدريس. .2
 هيئة التدريس تطوير نظام شامل ومحوسم لتقييم أداء. 

 .االرتقاء بأداء الموظفين وتحفيزهم .3
 تقديم برامج تدريم كفؤة لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس وتعزيزه. 
  الكليةوضع استراتيجية للموارد البشرية في. 
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  واستدامتهتوفير بنية أساسية محفزة للتعلم وصيانتها وضمان االكتفاء المالي ة: الغاية االستراتيجية الخامس. 
 

. وفيماا هدف استراتيجيالتي ستنفذ لكل  المبادراتوحددت هذه الغاية، يق لتحق األهداف االستراتيجيةلقد وضعت 
 : للغاية االستراتيجية الخامسة المحددة والمبادرات األهداف االستراتيجيةيلي 
 .ضمان االستفادة القبوى من المباني والمرافق .1

  ومرافقها للكليةتطوير البنية األساسية. 
  دارة مواردهاالكلية ضمان الكفاءة العالية في تشغيل مرافق  .وا 
  االستباقية.ووضع خطط للبيانة تعزيز أعمال البيانة 
  ذوي االحتياجات الخابةلتسهيل الحركة. 

 الجامعة.الكلية و نترنت بين وحدات تحسين الربط الشبكي باإل .2
  والتحااادي   الجامعاااة األكاديمياااة واإلدارياااةالكلياااة و باااين جمياااع وحااادات  اإللكترونااايتطاااوير الاااربط الشااابكي

 المستمر لخدمات الحاسم اآللي.
 توفير المرافق المحفزة لانشطة الالمنهجية للطلبة. .3

  الكليةوضع خطة لتطوير مرافق األنشطة الالمنهجية في. 
دارة المخاطر. .4  تبني الممارسات الفضلى في مجال التخطيط المالي وا 

 تطوير خطط مالية قبيرة المدى وطويلة المدى للمحافظة على استدامة الموارد المالية. 
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 الطالبية الخدمات 4-5
 القضايا االستراتيجية 

 :وتحليلها ، تم تحديد القضايا االستراتيجية التاليةللخدمات الطالبيةبناًء على تشخيص الوضع الراهن 
 .جودة المدخالت -1

  واالحتفاظ بهماستقطام الطلبة. 
 خدمات القبول والتسجيل.  
 )طلبة الدراسات العليا )كمًا ونوعًا. 

 .إعداد الطلبة وتوجيههم -2
 . اإلرشاد والتوجي 
 .المهارات والقيم والتنافسية 
 .تحفيز الطلبة 

 .الخدمات الطالبية -3
 تعزيز الخدمات الطالبية وتطويرها. 
 كليةتحسين الحياة االجتماعية للطلبة في ال. 
 األنشطة الالمنهجية وتفعيلها تطوير. 

 

 :ةالتالي الغاية االستراتيجية تمت بيا ة، خدمات الطالبيةاالستراتيجية للقضايا الولمعالجة 
 استقطاب الطلبة واستبقاؤهم وتحفيزهم واالرتقاء بخدماتهم :السادسة الغاية االستراتيجية. 

 

 وفيماا .هادف اساتراتيجيالتي ساتنفذ لكال  المبادراتوحددت  ،الغاية ههذلتحقق  األهداف االستراتيجية وضعتلقد 
 :لكل منهاالمحددة  والمبادرات األهداف االستراتيجيةيلي 

 

 .تطوير خطط استقطام الطلبة واستبقائهم وتحفيزهم .1
 تطوير آليات استقطام الطلبة خابة ذوي الكفاءات المتميزة وذلك لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا. 

 الممارسات الفضلى في التوجي  واإلرشاد الطالبي.تبني  .2
 والوظيفي األكاديمي اإلرشادخدمات التوجي  و  وضع آليات لتطوير. 
 مهارات التوابل و يرها لدى الطلبة.كمهارات التوظيفية التنمية وضع إجراءات ل 

 .الطلبةلدى واألنشطة الالمنهجية وتعزيز االنتماء  كليةتعزيز المناخ االجتماعي في ال .3
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 تطوير خدمات التوجي  واإلرشاد األكاديمي والوظيفي.وضع آليات ل 
 وتعزيز مشاركة الطلبة فيهاومرافقها تطوير األنشطة الالمنهجية وضع آليات ل. 
 .وضع آليات لتعزيز التنو  الثقافي والخبرات العالمية للطلبة 

 الخابة.تطوير الخدمات الطالبية ومالحظة حاجات ذوي االحتياجات  .4
 تهيئة الظروف المناسبة لذوي االحتياجات الخابة. 
  الخدمات الطالبية. لتجويدتطوير نظام 

 تعزيز وسائل التوظيفية والتنافسية للخريجين. .5
 .وضع آليات لتطوير خدمات التوجي  واإلرشاد األكاديمي والوظيفي 
 .تحسين كفاية الطلبة في اللغة اإلنجليزية 
 و يرها. لتوابل التوظيفية كمهارات امهارات التنمية وضع إجراءات ل 

 .تعزيز وعي الطلبة بالثقافات المختلفة من خالل األنشطة التكاملية .6
 .وضع آليات لتطوير األنشطة الالمنهجية ومراجعتها وتعزيز مشاركة الطلبة فيها 
 تعزيز التنو  الثقافي والخبرات العالمية للطلبةوضع آليات ل. 
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  والعالقات الخارجية خدمة المجتمع  4-6
 القضايا االستراتيجية 
 :وتحليلها التالية االستراتيجية تم تحديد القضايا والعالقات الخارجيةالراهن لخدمة المجتمع على تشخيص الوضع  بناءً 
 .كليةسياسة ال -1

 جراءاتهاخدمة المجتمع المتعلقة ب اتسالسيا  .وا 
  عداد الخطط الالزمة. المسبقة لحاجات المجتمعالكلية استجابة  وا 
 .تحفيز المتطوعين في خدمة المجتمع 
 واألقسام األكاديمية. ية واستشارية وتدريبية في الكليةإنشاء مراكز خدم 

 .إدارة خدمة المجتمع -2
  وتفعيل .للكلية تحديد موقع خدمة المجتمع في الهيكل التنظيمي 
 .وضوح اإلجراءات وفاعليتها 
  المجتمع. فيمة وأثر الخدمة للخدالكلية تقييم مدى تقديم 

 .مجاالت الخدمة وتركيزها -3
 .تحديد األولويات 
 .تحديد أساليم تقديم خدمة المجتمع 

 

 :ةالتالي الغاية االستراتيجيةتم وضع  الخارجية والعالقاتخدمة المجتمع لمعالجة قضايا و

 الكليةاالنخراط في أنشطة تنمي المجتمع وتغني : السابعة الغاية االستراتيجية. 
 

 وفيماا .هدف استراتيجيالتي ستنفذ لكل  المبادراتوحددت  ،هذه الغايةق يلتحق األهداف االستراتيجية وضعتلقد 
 :المحددة لكل منها المبادراتو  األهداف االستراتيجيةيلي 
 حيوية ل .جامعة فيالدلفيا منطقة كلية تكنولوجيا المعلومات في تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي لتكون   .1

  والمجتمعالكلية تطوير آلية لتأطير المشاركة بين. 
  الكليةتحسين بيئة إعداد دراسات متعلقة بتطوير المجتمع المحلي و. 
  الكليةتأطير دور العالقات العامة والدولية في. 
 .تفعيل أنشطة مراكز االستشارات المجتمعية في وحدات الكلية ودعمها 

 الخريجين.تنشيط التوابل الفعال مع  .2
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  واالستفادة من خبراتهموتفعيلها تطوير آلية التوابل مع الخريجين. 
  المشاركة في نادي خريجي الجامعة المزمع انشاؤه.و  لخريجي الكليةتفعيل نادي 

 الشراكة مع الجهات األكاديمية والبناعية والخدمية وتفعيلها. تعزيز .3
  األعمال وتفعيلهاجهات ة و يوالبناعالجهات األكاديمية والمهنية تطوير اتفاقيات الشراكة مع. 

 تعزيز العالقات مع المؤسسات العالمية. .4
 الكليةدور العالقات العامة والدولية في  تأطير. 
  ة واألعمال وتفعيلهايوالبناعالجهات األكاديمية والمهنية تطوير اتفاقيات الشراكة مع. 
  للكليةوضع خطط تسويقية. 
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  إدارة ضمان الجودة 4-7
 القضايا االستراتيجية 
 :وتحليلها تم تحديد القضايا الرئيسة التالية ،إلدارة ضمان الجودةعلى تشخيص الوضع الراهن  بناءً  
 إدارة ضمان الجودة وخططها. -1
 ونتاجاتها(. الكليةالتقييم والمراجعة )مدخالت  -2
 .الكليةالمواءمة مع أهداف  -3
 .للكليةالبورة الذهنية  -4
 العالقات الخارجية والتوابل الخارجي. -5

 

 :ةالتالي الغاية االستراتيجيةبيا ة  تتم إدارة ضمان الجودةلمعالجة قضايا و 
 وتحسةةةين صةةةورتها الذهنيةةةة وضةةةمان جةةةودة للكليةةةة تعزيةةةز القةةةدرة التنافسةةةية : ةالثامنةةة الغايةةةة االسةةةتراتيجية

 .عملياتها
 وفيماا .هدف استراتيجيالتي ستنفذ لكل  المبادراتوحددت  ،الغايةهذه ق يلتحق األهداف االستراتيجية وضعتلقد 
 :المحددة لكل منها المبادراتو  األهداف االستراتيجيةيلي 
 تبني دور يتسم بمهنية التسويق والتوابل الخارجي. .1

 في سوق العمل والمجتمعالكلية بورة  وضع آليات لتحسين. 
 قليمي والعالمي.وتطورها في المشهد المحلي واإل الكليةتعزيز وجود  .2

  ماان خااالل توعيااة والتاادريم فااي مجاااالت تقيايم الباارامج واعتمادهااا محليااًا وخارجياااً للإعاداد دراسااات وباارامج 
 عمادة الكلية.و  الخطة االستراتيجيةلجنة 

 .وضع آلية للتقدم لشهادات الجودة المحلية والعالمية 
 االعتماد والجودة من الجهات الحكومية والعالمية.شهادات على األقسام توفير الدعم الالزم لحبول  .3

  إعااداد دراسااات وباارامج للتوعيااة والتاادريم فااي مجاااالت تقياايم الباارامج واعتمادهااا محليااًا وخارجيااًا ماان خااالل
 عمادة التطوير والجودة.

 .وضع آلية للتقدم لشهادات الجودة المحلية والعالمية 
  الكليةتطوير نظام متكامل لضمان إدارة الجودة في. 

 .بطة بالكليةالمرت تطوير عملية تقييم الوحدات األكاديمية واإلدارية .4
  وتفعيل .المرتبطة بالكلية األكاديمية واإلدارية والخدمية  الكليةتطوير نظام لتقييم وحدات 
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لكاال  المبااادراتو  األهااداف االسااتراتيجيةو االسااتراتيجية  الغاياااتاالسااتراتيجية لخ باات  وللااربط بااين مكونااات الخطااة
 .(1) في الجدول هدف استراتيجي

 

 

 المبادراتو  األهداف االستراتيجيةو  الغاياتو  المعايير :(1الجدول )
 

الغايات  المعايير 
 االستراتيجية

 المبادرات األهداف االستراتيجية

الغاية االستراتيجية  الحوكمة .1
 األولى:

ضمان حوكمة كفؤة 
وملبية لمتطلبات 

 الكلية

الكلياااااااة تطاااااااوير الهيكااااااال التنظيماااااااي فاااااااي  -
وعمليااااااات باااااانع القاااااارار فيهااااااا وأنظمتهااااااا 

 ومراجعة األداء فيها.
داريًا. -  تنمية القدرات القيادية أكاديميًا وا 
 تطوير العمليات اإلدارية وأتمتتها. -
تطااااااوير العمليااااااات اإلداريااااااة والمعاااااااامالت  -

 وأتمتتها.
 الشفافية.تعزيز  -

وتطوير األنظمة للكلية مراجعة الهيكل التنظيمي  -
 واللوائح وتفعيلها.

ومراجعة  الكليةوضع آلية للتقييم الدوري لخدمات  -
 أدائها.

تطوير نظام لتدريم القيادات األكاديمية واإلدارية  -
 وتقييمها.

دعم التحول إلى الخدمات اإللكترونية وأتمتة  -
 اإلجراءات.

كلية بل اإلداري بين وحدات التحسين وسائل التوا -
 وتأطيرها.

 .الكليةتأطير التمكين والشفافية والتظلم في  -
البرامج  .2

 األكاديمية
الغاية االستراتيجية 

 الثانية:
تطوير عمليتي 
التعليم والتعلم 

 وتعزيزهما

التوسع في برامج البكالوريوس وبرامج  -
 الدراسات العليا.

 االنخراط في التعليم التقني. -
 تطوير أساليم التعليم والتعلم. -
تعزيز المهارات وترسيخها في المناهج  -

 الدراسية.
تعزيز الخبرات العملية والميدانية لدى  -

 الطلبة.
 تطوير وسائل التقييم. -
 تعزيز التعليم اإللكتروني وتفعيل . -
 االنخراط في برامج التعليم المستمر. -
 تعزيز الشراكة مع البناعة واألعمال -

 .وجيا المعلوماتوشركات تكنول

استحدا  برامج بكالوريوس وماجستير تلبي حاجات  -
 سوق العمل ومتطلبات العبر.

 استحدا  برامج التعليم التقني. -
تطوير برامج التعليم المستمر )استحدا  برامج  -

 الدبلوم المهني والبرامج التدريبية القبيرة(.
دماجها في  - تطوير برامج التدريم الميداني والعملي وا 

 اهج والتشبيك مع البناعة واألعمال.المن
مراجعة البرامج األكاديمية والخطط الدراسية وتطوير  -

 وسائل تقييمها.
ترسيخ المهارات والقيم واالنتماء في المناهج  -

 الدراسية.
استحدا  برامج التعليم اإللكتروني )التعليم المدمج  -

 والتعليم القائم على التكنولوجيا(.
والتقييم )تقييم عمليتي تطوير أساليم التدريس  -

 التعليم والتعلم(.
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الغايات  المعايير 
 المبادرات األهداف االستراتيجية االستراتيجية

البحث  .3
العلمي 
واإليفاد 
 واإلبداعات

الغاية 
 االستراتيجية

 ة: الثالث
االرتقاء 

بالبحث العلمي 
ونتاجاته 
وتسويقها 
وتحفيز 
 المبادرات
 اإلبداعية

 .البحو  متعددة التخبباتتعزيز برامج  -
تحفيااااز الباااااحثين لتطااااوير بحااااوثهم بتااااوفير  -

الاااااادعم اإلداري والمهنااااااي والبنيااااااة التحتيااااااة 
 النشطة وتوفير المعدات الالزمة.

 تعزيز برامج الدراسات العليا وتوسيعها. -
توفير منهجية بح  متوابلة عبر البحاو   -

 األساسية والتطبيقية وتطوير التكنولوجيا.
البتكااااار وبااااراءات االختاااارا  تعزيااااز ثقافااااة ا -

 وتسويقها.
تعزياااااز بااااارامج ابتعاااااا  الطلباااااة للدراسااااااات  -

 .العليا
كليات تكنولوجيا مع تعزيز التعاون الدولي  -

 .الجامعات العالميةالمعلومات  في 

تعزيز ثقافة البح  العلمي وتحفياز البااحثين وضع إجراءات ل -
 .المقل ين

التطبيقيااااة إطااااالق عاااادد ماااان باااارامج الاااادعم لتعزيااااز البحااااو   -
 والمجتمعية.

 .تطوير خطة مستدامة لبرامج االبتعا  -
األعمااال  اتوحاضاانوالمراكااز البحثيااة تفعياال مركااز اإلباادا   -

والطلباة ودعمهاا وتعزياز مشااركة الهيئاة التدريساية  كلياةفي ال
 .فيها

تطوير تجهيازات البحاو  والمرافاق البحثياة فاي وضع خطط ل -
 .كليةال
 العالميااةماع الجامعاات البحثياة تعزياز الشاراكات تحدياد آلياة ل -

 .والجهات البناعية وتفعيلهاوالمراكز البحثية 
 تبني المشاريع الريادية. -

 المصادر .4
 المالية

والمادية 
 والبشرية

الغاية 
 االستراتيجية

 ة: الرابع
تعزيز كفاية 

هيئة التدريس 
 والموظفين

تطوير سياسات وآليات الستقطام أعضاء  -
 متميزين واستبقائهم. تدريسهيئة 

 ابتكار نظام تقييم شامل لهيئة التدريس. -
 .االرتقاء بأداء الموظفين وتحفيزهم -

توظيف أعضاء هيئة تدريس بكفاءات عالية واستبقاؤهم  -
 .وتحفيزهم

 ضمان حزمة أجور ومزايا منافسة لهيئة التدريس -
تقديم برامج تدريم كفؤة لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس  -

 .وتعزيزه
 .تطوير نظام شامل ومحوسم لتقييم أداء هيئة التدريس -
 تقييمهم.و  الموظفينتقديم برامج تدريم كفؤة لتطوير أداء  -
 .ةكليوضع استراتيجية للموارد البشرية في ال -

الغاية 
 االستراتيجية

 ة: الخامس
توفير بنية 

أساسية محفزة 
للتعلم 

وصيانتها 
وضمان 
االكتفاء 
المالي 
 واستدامته

االستفادة القبوى من المباني ضمان  -
 والمرافق.

نترنت بين تحسين الربط الشبكي باإل -
 الجامعة.الكلية و وحدات 

توفير المرافق المحفزة لانشطة الالمنهجية  -
 للطلبة.

تبني الممارسات الفضلى في مجال  -
دارة المخاطر.  التخطيط المالي وا 

 .ومرافقها للكليةتطوير البنية األساسية  -
دارة  الكليةالعالية في تشغيل مرافق ضمان الكفاءة  - وا 

 .مواردها
 تعزيز أعمال البيانة ووضع خطط للبيانة االستباقية. -
 تهيئة الظروف المناسبة لذوي االحتياجات الخابة. -
الكلية تطوير الربط الشبكي اإللكتروني بين جميع وحدات  -

والتحدي  المستمر لخدمات  الجامعة األكاديمية واإلداريةو 
 الحاسم اآللي.

 .الكليةوضع خطة لتطوير مرافق األنشطة الالمنهجية في  -
تطوير خطط مالية قبيرة وطويلة المدى للمحافظة على  -

 .استدامة الموارد المالية
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 الغايات المعايير 
 المبادرات األهداف االستراتيجية االستراتيجية

الخدمات  .5
 الطالبية

 االستراتيجية الغاية
 السادسة:

استقطاب الطلبة  
ؤهم واستبقا

وتحفيزهم واالرتقاء 
 بخدماتهم

تطوير خطط استقطام الطلبة   -
 .واستبقائهم وتحفيزهم

تبني الممارسات الفضلى في التوجي   -
 واإلرشاد الطالبي.

 كليةتعزيز المناخ االجتماعي في ال -
األنشطة الالمنهجية و وتعزيز االنتماء 

 لدى الطلبة.
 تطوير الخدمات الطالبية. -
تعزيز وسائل التوظيفية والتنافسية  -

 للخريجين.
تعزيز وعي الطلبة بالثقافات المختلفة  -

 .من خالل األنشطة التكاملية

تطوير آليات استقطام الطلبة خابة ذوي الكفاءات  -
 .المتميزة وذلك لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا

 األكاديمي اإلرشاد  و خدمات التوجي وضع آليات لتطوير -
 .والوظيفي

وتعزيز ومرافقها األنشطة الالمنهجية  وضع آليات لتطوير -
 .مشاركة الطلبة فيها

 .التنو  الثقافي والخبرات العالمية للطلبة وضع آليات لتعزيز -
 .تحسين كفاية الطلبة في اللغة اإلنجليزية -
لتوابل التوظيفية كمهارات امهارات  وضع إجراءات لتنمية -

 رها. و ي
 تطوير نظام لتطوير جودة الخدمات الطالبية. -

خدمة  .6
المجتمع 
والعالقات 
 الخارجية

 االستراتيجية الغاية
 السابعة:

االنخراط في  
أنشطة تنمي 

المجتمع وتغني 
 الكلية

تعزيااااز الشااااراكة مااااع المجتمااااع المحلااااي  -
كلياااة تكنولوجياااا المعلوماااات فاااي لتكااون 

 جامعة فيالدلفيا منطقة حيوية ل .
 تنشيط التوابل الفعال مع الخريجين. -
الشااراكة مااع الجهااات األكاديميااة  تعزيااز -

 والبناعية والخدمية وتفعيلها.
تعزيز العالقات مع المؤسسات  -

 العالمية

 .والمجتمع الكليةتطوير آلية لتأطير المشاركة بين  -
تحساااين إعاااداد دراساااات متعلقاااة بتطاااوير المجتماااع المحلاااي و  -

 .كليةبيئة ال
 .الكليةدور العالقات العامة والدولية في  تأطير -
 .تطوير آلية التوابل مع الخريجين واالستفادة من خبراتهم -
 تفعيل نادي الخريجين. -
تفعيااال أنشاااطة مراكاااز االستشاااارات المجتمعياااة فاااي وحااادات  -

 ودعمها.الكلية 
الجهاااات األكاديمياااة والمهنياااة تطاااوير اتفاقياااات الشاااراكة ماااع  -

 .وتفعيلهاة واألعمال يوالبناع
 وضع خطط تسويقية للكلية. -

ة ضمان ار إد .7
 الجودة

 الغاية االستراتيجية
 ة:الثامن

تعزيز القدرة 
 لكليةالتنافسية ل

وتحسين صورتها 
الذهنية وضمان 
 جودة عملياتها

تبنااااااااي دور يتساااااااام بمهنيااااااااة التسااااااااويق  -
 والتوابل الخارجي.

وتطورهااااااا فااااااي الكليااااااة تعزيااااااز وجااااااود  -
 والعالمي. قليميإلالمشهد المحلي وا

تااوفير الاادعم الااالزم لحبااول الوحاادات  -
األكاديميااة علااى االعتماااد والجااودة ماان 

 الجهات الحكومية والعالمية.
تطوير عملية تقييم الوحدات األكاديمية  -

 واإلدارية.

فاااااي ساااااوق العمااااال  الكلياااااةباااااورة  وضاااااع آلياااااات لتحساااااين -
 .والمجتمع

واإلدارياااااة تطااااوير نظااااام لتقيااااايم وحاااادات الكلياااااة األكاديميااااة  -
 والخدمية وتفعيل .

 .الكليةتطوير نظام متكامل لضمان إدارة الجودة في  -
 مراجعة مؤشرات األداء للكلية ووسائل تقييمها.  -
توعيااة والتاادريم فااي مجاااالت تقياايم للإعااداد دراسااات وباارامج  -

عماادة التطاوير  مان خاالل البرامج واعتمادها محليًا وخارجياً 
 .والجودة

 شهادات الجودة المحلية والعالمية.وضع آلية للتقدم ل -
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 ومؤشرات األداء الخطة التنفيذية -5

 

لتحقيااق هااذه  ومبااادرات أهااداف اسااتراتيجيةو   ايااات أن تحاادد لهاااطااة االسااتراتيجية الخماان متطلبااات  
عاان التنفيااذ، وجاادواًل زمنيااًا يحاادد أولويااات وجهااات محااددة مسااؤولة  ة التنفيااذ،، وأن تحاادد آليااات إلدار فاألهاادا

فااي د أن تتااوفر مؤشاارات لقياااس األداء بااالتنفياذ خااالل الفتاارة الزمنيااة التااي تغطيهااا الخطااة، وفاوق ذلااك كلاا  ال 
 ها في الخطة. المنبوص علي المبادراتأثناء التنفيذ لضمان تنفيذ 

تقاااع المساااؤولية الرئيساااة فاااي بحيااا   ،ووضاااعت الخطاااة التنفيذياااة لمتابعاااة تنفياااذ الخطاااة االساااتراتيجية  
. وتمثاال هااذه اللجنااة الجهااة الداعمااة للخطااة بإشااراف عميااد الكليااة" الخطااة االسااتراتيجيةلجنااة "ى علاا هاتنفيااذ

هاذه إلاى  االساتراتيجيةالمنبثقاة عان الخطاة  المباادراتمهماة متابعاة تنفياذ عمادة الكلياة وأوكلت االستراتيجية. 
عاان  ةً مسااؤولهااذه اللجنااة فتكااون آليااة واضااحة ومؤشاارات أداء وأولويااات ومسااؤوليات محااددة.  حسااماللجنااة 
 .الجامعةالكلية و م بتنفيذها جهات متعددة في قو تالتي  ،المبادراتالجانم التشغيلي لتنفيذ متابعة 

خاااااالل فتااااارة الخطاااااة مباااااادرات كااااال  اياااااة اساااااتراتيجية ولقاااااد وضاااااع جااااادول زمناااااي بأولوياااااات تنفياااااذ 
وتشااير  (.2الجاادول ) فاايكمااا يظهاار  ،(2022-2018ساانوات )علااى ماادى خمااس  يمتااد تنفيااذه ،االسااتراتيجية

ل بعاد ذلاك ضامن العمال المؤسساي لادى الجهاة ر  د  ، ثام ت اوتفعيلهااالمباادرات إلى فترة إطاالق الخانات المظللة 
وتحاادد ماادى األداء ، متابعااةلرقابااة والبا الخطااة االسااتراتيجيةلجنااة وتقااوم  الجامعااة. الكليااة و ذات العالقااة فااي 

 .لاااداءالمسااتهدفة  ومقارنااة ذلااك بالحاادود (3)الجاادول  مؤشاارات األداءلكاال مبااادرة بناااًء علااى طريقااة حسااام 
  .مالتبحيحية حيثما يلز  ها واتخاذ اإلجراءاتملتقييلمجلس الكلية تة شهور س كلتقارير دورية اللجنة قدم وت

 مسؤولة عن التنفياذ حسام الجادول، فتقوم كل جهة لمبادراتلالمباشر تنفيذ الأما فيما يتعلق بعملية   
أو رئاايس اللجنااة ويعااد ماادير الوحاادة  .الكليااةبالباادء بااذلك بعااد اعتماااد الخطااة االسااتراتيجية ماان مجلااس ( 2)

ة( اااااااة أو بشرياااااول علاى الماوارد )ماديااااااااالمسؤولة عن التنفيذ )إن لم يحدد الشخص بعين ( مساؤواًل عان الحب
عمااادة إلااى  كاال سااتة شااهور وتقاادم كاال جهااة مسااؤولة عاان التنفيااذ تقرياارًا مرحلياااً  .عمااادة الكليااةلمهماتاا  ماان 

تقرياارًا بنتااائج  الخطااة االسااتراتيجيةلجنااة وت قااّدم . دى اإلنجاااز والمعوقااات، إن وجاادتماا عاان التطااوير والجااودة
علاى الجهاات المعنياة  التقريار وياوز  .مان كال عاام شاهر أياارفاي نهاياة مجلس الكلية  إلىالمراجعة اإلدارية 

للمراجعاااة  اً نموذجااا (1)ويوضاااح الشاااكل  .تباااحيح مساااارها إن كاااان هنااااك حاجاااة لاااذلكلتعمااال علاااى  بالتنفياااذ
  الرئيسة.اإلدارية الدورية من خالل مؤشرات األداء 

  



 

24 
 

 أولويات للتنفيذ :(2)الجدول 

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

 الغاية االستراتيجية الحوكمة
 األولى:

ضمان حوكمة كفؤة وملبية 
 الكليةلمتطلبات 
 

األنظماة وتطوير للكلية الهيكل التنظيمي  مراجعة -
 .وتفعيلهاواللوائح 

 مجلس الكلية     

 الكليااااااةوضااااااع آليااااااة للتقياااااايم الاااااادوري لخاااااادمات  -
 ومراجعة أدائها.

لجنة ضبط الجودة      
 والنوعية

تاااااااادريم القيااااااااادات األكاديميااااااااة لتطااااااااوير نظااااااااام  -
 .واإلدارية وتقييمها

 عميد الكلية     

إلاااى الخااادمات اإللكترونياااة وأتمتاااة دعااام التحاااول  -
 .اإلجراءات

 عميد الكلية     
 مركز الحاسوم

الكلية  أقسامتحسين وسائل التوابل اإلداري بين  -
 .وتأطيرهاوالجامعة 

 عميد الكلية     
 مركز الحاسوم

 مجلس الكلية      الكلية ير التمكين والشفافية والتظلم فيتأط -
البرامج 
 األكاديمية

 الغاية االستراتيجية
 :الثانية

تي التعليم يتطوير عمل
 والتعلم

بااااارامج بكاااااالوريوس وماجساااااتير تلباااااي  اساااااتحدا  -
 .حاجات سوق العمل ومتطلبات العبر

 عميد الكلية     

 عميد الكلية      .استحدا  برامج التعليم التقني -
 عميد الكلية      .تطوير برامج التعليم المستمر -
دماجها تطوير  - برامج التدريم الميداني والعملي وا 

 في المناهج والتشبيك مع البناعة واألعمال.
 

    
 عميد الكلية

 رؤساء األقسام
 لجان الخطة الدراسية

مراجعااااة البااااارامج األكاديمياااااة والخطاااااط الدراساااااية  -
 وتطوير وسائل تقييمها.

 رؤساء األقسام     
 لجان الخطة الدراسية

والقاااايم واالنتماااااء فااااي المناااااهج ترساااايخ المهااااارات  -
 الدراسية.

 رؤساء األقسام     
 لجان الخطة الدراسية

 استحدا  برامج التعليم اإللكتروني )التعليم  -

 المدمج والتعليم القائم على التكنولوجيا(
 عميد الكلية     

 عمادة التعلم عن بعد
تطااوير أساااليم التاادريس والتقياايم )تقياايم عمليتااي  -

 والتعلم(.التعليم 
 رؤساء األقسام     

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

البحث العلمي 
واإليفاد 
 واإلبداعات

الغاية االستراتيجية 
 الثالثة:

االرتقاء بالبحث العلمي 
ونتاجاته وتسويقها 

المبادرات وتحفيز 
 إلبداعيةا

وضع إجراءات لتعزيز ثقافة البح  العلمي وتحفيز  -
 الباحثين المقّلين.

 
    

 عميد الكلية
 ألقسامارؤساء 

 البح  العلميلجنة 
إطااااالق عاااادد ماااان باااارامج الاااادعم لتعزيااااز البحااااو   -

 التطبيقية والمجتمعية.
     

 عمادة الكلية
 لجنة البح  العلمي

      لبرامج االبتعا .تطوير خطة مستدامة  -
 عميد الكلية

 رؤساء األقسام
ودعمها وتعزيز  كليةالبحثية في ال الفرق تفعيل -

 مشاركة الهيئة التدريسية والطلبة فيها.
 

    
 عميد الكلية

 رؤساء األقسام
 لجنة البح  العلمي

وضاااع خطاااط لتطاااوير تجهيااازات البحاااو  والمرافاااق  -
 .الكليةالبحثية في 

 
    

 الكليةعميد 
 رؤساء األقسام

 لجنة البح  العلمي
تحديد آلية لتعزيز الشراكات البحثياة ماع الجامعاات  -

العالمياااااة والمراكاااااز البحثياااااة والجهاااااات البااااااناعية 
 وتفعيلها.

 

    

 عميد الكلية
 رؤساء األقسام

مستشار الرئيس للعالقات 
 الدولية

  تبني المشاريع الريادية. -

    

 عميد الكلية
 البح  العلميلجنة 

مستشار الرئيس للعالقات 
 الدولية
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 جهة التنفيذ توزيع السنوات المبادرات الغايات االستراتيجية المعايير
1 2 3 4 5 

المصادر 
المالية 
والمادية 
 والبشرية

الغاية االستراتيجية 
 ة: الرابع

تعزيز كفاية هيئة 
 التدريس والموظفين

 

بكفااااااءات عالياااااة توظياااااف أعضااااااء هيئاااااة تااااادريس  -
 .واستبقاؤهم وتحفيزهم

 

    

 عميد الكلية
 رؤساء األقسام

نائم الرئيس للشؤون 
 األكاديمية

      ضمان حزمة أجور ومزايا منافسة لهيئة التدريس. -
ونوام  رئيس الجامعة
 الرئيس

أعضااااااء تقااااديم بااااارامج تاااادريم كفاااااؤة لتطااااوير أداء  -
 وتعزيزه. يةهيئة التدريسال

 التطوير والجودةعمادة      

تطااااوير نظااااام شااااامل ومحوساااام لتقياااايم أداء هيئااااة  -
 .التدريس

 

    

 عمادة التطوير والجودة
نائم الرئيس للشؤون 

 األكاديمية
 مركز الحاسوم

تقاااديم بااارامج تااادريم كفاااؤة لتطاااوير أداء الماااوظفين  -
 وتقييمهم.

     
 عمادة التطوير والجودة
 مدير شؤون الموظفين

      .للكليةوضع استراتيجية للموارد البشرية  -
 عميد الكلية

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

الغاية االستراتيجية  
 الخامسة:

توفير بنية أساسية 
محفزة للتعلم وصيانتها 
وضمان االكتفاء المالي 

 واستدامته

  .ومرافقها للكليةتطوير البنية األساسية  -
    

 لجنة المبنى
 المكتم الهندسي
 دائرة البيانة

 الكليااااةضاااامان الكفاااااءة العاليااااة فااااي تشااااغيل مرافااااق  -
دارة مواردها.  وا 

 

    

 عميد الكلية
 رؤساء األقسام
 لجنة المبنى
 الدائرة المالية

تعزياااااز أعماااااال البااااايانة ووضاااااع خطاااااط للبااااايانة  -
 االستباقية.

 
    

 عميد الكلية
 لجنة المبنى
 دائرة البيانة

  تهيئة الظروف المناسبة لذوي االحتياجات الخابة. -

    

 عميد الكلية
 لجنة المبنى

 عمادة شؤون الطلبة
 المكتم الهندسي

بااااااين جميااااااع  اإللكتروناااااايتطااااااوير الااااااربط الشاااااابكي  -
 الجامعااااااة األكاديميااااااة واإلداريااااااةالكليااااااة و وحاااااادات 

 والتحدي  المستمر لخدمات الحاسم اآللي.

 

    

 رئيس الجامعة
نائم الرئيس للشؤون 

 األكاديمية
 عميد الكلية

 رؤساء األقسام
 مركز الحاسوم

وضع خطة لتطوير مرافق األنشطة الالمنهجية في  -
 .الكلية

 
    

 عميد الكلية
 لجنة المبنى

 المكتم الهندسي
وطويلااة الماادى تطااوير خطااط ماليااة قباايرة الماادى  -

 .للمحافظة على استدامة الموارد المالية
 

    

 مجلس اإلدارة
 رئيس الجامعة
 عميد الكلية
 الدائرة المالية
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 جهة التنفيذ توزيع السنوات المبادرات الغايات االستراتيجية المعايير
1 2 3 4 5 

الخدمات 
 الطالبية

الغاية االستراتيجية 
 :السادسة
الطلبة استقطاب 

واستبقاؤهم وتحفيزهم 
 واالرتقاء بخدماتهم

تطاااااااوير آلياااااااات اساااااااتقطام الطلباااااااة خاباااااااة ذوي  -
الكفااااااااءات المتميااااااازة وذلاااااااك لبااااااارامج البكاااااااالوريوس 

 والدراسات العليا.

 
    

 عمادة القبول والتسجيل
 عميد الكلية

 رؤساء األقسام
وضااااع آليااااات لتطااااوير خاااادمات التوجياااا  واإلرشاااااد  -

 والوظيفي.األكاديمي 
 

    
 رؤساء األقسام

 عمادة شؤون الطلبة
وضع آليات لتطاوير األنشاطة الالمنهجياة ومرافقهاا  -

 وتعزيز مشاركة الطلبة فيها.
 

    

 عمادة الكلية
 رؤساء األقسام
 لجنة المسابقات

 عمادة شؤون الطلبة
وضاااااع آليااااااات لتعزياااااز التنااااااو  الثقاااااافي والخباااااارات  -

 العالمية للطلبة.
 

    

 عميد الكلية 
 رؤساء األقسام

 عمادة شؤون الطلبة
مستشار الرئيس للعالقات 

 الدولية
  تحسين كفاية الطلبة في اللغة اإلنجليزية. -

    

 رؤساء األقسام
في  أعضاء الهيئة التدريسية

 الكلية
 مركز اللغات

مهارات التوظيفية كمهارات الوضع إجراءات لتنمية  -
 التوابل و يرها.

 

    

 عميد الكلية
 رؤساء األقسام

مستشار الرئيس للعالقات 
 الدولية

 عمادة شؤون الطلبة
 عمادة شؤون الطلبة      الخدمات الطالبية. لتطوير جودةتطوير نظام  -
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 جهة التنفيذ توزيع السنوات المبادرات الغايات االستراتيجية المعايير
1 2 3 4 5 

خدمة 
المجتمع 
والعالقات 
 الخارجية

الغاية االستراتيجية 
 السابعة:

االنخراط في أنشطة تنمي 
 لكليةالمجتمع وتغني ا

 

 الكليااااةتطااااوير آليااااة لتااااأطير المشاااااركة بااااين  -
 .والمجتمع

 

    

 عميد الكلية
 ألقسامرؤساء ا

 عمادة شؤون الطلبة
مستشار الرئيس للعالقات 

 الدولية
 دائرة العالقات العامة

بتطااااااوير المجتمااااااع إعااااااداد دراسااااااات متعلقااااااة  -
 .الكليةتحسين بيئة المحلي و 

 

    

 عميد الكلية
 ألقسامرؤساء ا

 لجنة البح  العلمي
 عمادة شؤون الطلبة

تااااأطير دور العالقااااات العامااااة والدوليااااة فااااي  -
 .الكلية

 

    

 عميد الكلية
 ألقسامرؤساء ا

مستشار الرئيس للعالقات 
 الدولية

تطااااااااوير آليااااااااة التواباااااااال مااااااااع الخااااااااريجين  -
 .واالستفادة من خبراتهم

 عمادة شؤون الطلبة     
 رؤساء األقسام

 عميد الكلية      تفعيل نادي الخريجين. -
 عمادة شؤون الطلبة

تفعيال أنشااطة مراكاز االستشااارات المجتمعيااة  -
 .ودعمهاالكلية في وحدات 

 عميد الكلية     
 ألقسامرؤساء ا

الجهااااااااات تطااااااااوير اتفاقيااااااااات الشااااااااراكة مااااااااع  -
جهاااااااات ة و يوالباااااااناعاألكاديمياااااااة والمهنياااااااة 

 .األعمال وتفعيلها

 

    

 عميد الكلية
 ألقسامرؤساء ا

مستشار الرئيس للعالقات 
 الدولية

وخبوباااااا  للكلياااااةوضاااااع خطاااااط تساااااويقية   -
للباااارامج الجدياااادة: هندسااااة الوياااام وماجسااااتير 

 .هندسة البرمجيات

 

    

 عميد الكلية
 ألقسامرؤساء ا

للعالقات  مستشار الرئيس
 الدولية
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إدارة ضمان 
 الجودة

 الغاية االستراتيجية
 ة:الثامن

تعزيز القدرة التنافسية 
وتحسين صورتها للكلية 

الذهنية وضمان جودة 
 عملياتها

فاي ساوق الكلياة بورة  وضع آليات لتحسين -
 .العمل والمجتمع

 

    

 عميد الكلية
 رؤساء األقسام

مستشار الرئيس للعالقات 
 الدولية

األكاديمياة الكلياة تطوير نظام لتقيايم وحادات  -
 واإلدارية والخدمية وتفعيل .

 لجنة ضبط الجودة     
 عمادة التطوير والجودة

تطاااوير نظاااام متكامااال لضااامان إدارة الجاااودة  -
 .الكليةفي 

 لجنة ضبط الجودة     
 عمادة التطوير والجودة

ووساااااااائل كلياااااااة مراجعاااااااة مؤشااااااارات األداء لل -
 تقييمها.

 لجنة ضبط الجودة     
 عمادة التطوير والجودة

إعاداد دراسااات وبارامج للتوعيااة والتادريم فااي  -
مجااااااالت تقيااااايم البااااارامج واعتمادهاااااا محليااااااًا 
 وخارجيًا من خالل عمادة التطوير والجودة.

 
    

 رؤساء األقسام
 لجنة ضبط الجودة

 عمادة التطوير والجودة
المحليااة وضااع آليااة للتقاادم لشااهادات الجااودة  -

 والعالمية
 

    

 عميد الكلية
 رؤساء األقسام

 لجنة ضبط الجودة
 عمادة التطوير والجودة
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 المعاييراالستراتيجية ومؤشرات األداء موزعة حسب  الغايات (:3)الجدول 

 الحد المستهدف مؤشرات األداء ةاالستراتيجي الغايات المعايير
 الحوكمة

 
 الغاية االستراتيجية 

 األولى:
ضمان حوكمة فّعالة  

ومستجيبة لمتطلبات 
 الكلية
 

  الكليةعن النظم اإلدارية في  الموظفينالتدريس و  هيئةرضا أعضاء ،
والتظلم ووسائل التوابل وعن أداء القادة اإلداريين، وعن الشفافية 

 في تطبيق القوانين والتعليمات. )استبانات(والفاعلية. 

  سنويًا.عدد اإلجراءات المؤتمتة إلكترونيًا 

  ولجانها  الكليةمعدل مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلبة في مجالس
 الدائمة.

 .عدد برامج تدريم القيادات األكاديمية واإلدارية سنويًا 

 قليمية ودولية  عدد االتفاقيات المبرمة مع جهات أكاديمية محلية وا 

 >80% 
 
 

 متزايد
>20% 
 
 >3 

 

 >1 
البرامج 
 األكاديمية

 

 االستراتيجيةالغاية 
 الثانية: 

تطوير عمليتي  
التعليم والتعلم 

 وتعزيزهما
 

 .عدد البرامج األكاديمية المستحدثة 

  المفّعلة اإللكترونيعدد برامج التعليم. 

 عدد برامج التعليم المستمر. 

  .(استبانة)متوسط تقييم الطلبة لهيئة التدريس 

  عام دراسي.معدل عدد الساعات المعتمدة التي ينهيها الطالم كل 

  ساعة فأكثر في العام الدراسي. 30نسبة الطلبة الذين أنهوا 

 .النسبة المئوية للطلبة الذين حبلوا على قبول في الدراسات العليا 

 ( عن مدى معرفةمدى رضا أبحام األعمال )قليميًا خريجي  محليًا وا 
 . )استبانة(ومهاراتهم الكلية

  الجامعية ةالذين اجتازوا امتحان الكفاء الكليةعدد خريجي. 

 .قليمية ودولية  أعداد الطلبة الحابلين على جوائز محلية وا 

 )رضا الطلبة عن أساليم التعليم والتعلم والتقييم. )استبانة 

  التميز شهادات النسبة المئوية لعدد البرامج الدراسية الحابلة على
 بالجودة محليًا وعالميًا.

 خلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الدراسة في نسبة الطلبة الدا
 الحد األدنى من المدة. 

  نسبة الطلبة الداخلين في برامج الدراسات العليا الذين أكملوا الدراسة في
 الحد األدنى من المدة. 

  نسبة الخريجين من برامج البكالوريوس الذين حبلوا على عمل في مدة
 العليا.أشهر أو سجلوا في الدراسات  6

  .(استبانة)معدل رضا الطلبة عن التدريم الميداني 

 سنوات 4كل  1
 متزايد
 متزايد
 >80% 
 ساعة 30
>90% 
 % من الخريجين 3<  
> 80% 
 

 متزايد
 متزايد
 >80% 
10% 
 
 % من المقيدين90< 
 
 المقيدين% من 70 <
 
> 70% 

 
 
 

>80% 
البحث العلمي 

واإليفاد 
 واإلبداعات

 

الغاية االستراتيجية 
 الثالثة: 

االنخراط في البحث 
العلمي واالرتقاء 

 .عدد المشاريع البحثية متعددة التخببات 

 . النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس الناشطين في مجال البحو 
 )نشروا ما معدل  بحثًا في كل سنة(

  معدل األبحا  المنشورة لكل عضو هيئة تدريس في المجالت العلمية
 .المعتمدة

 متزايد
 >60% 
 
 /السنة1
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المصادر 
المالية 
والمادية 
 والبشرية

 

 الغاية االستراتيجية
 الرابعة: 

تعزيز كفاية هيئة  
 التدريس والموظفين

 
 
 

 نسبة أعضاء هيئة التدريس الحابلين على شهادات من جامعات مرموقة 

 )معدل رضا أعضاء هيئة التدريس. )استبانة 

  درجة الدكتوراه إلى النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس الذين يحملون
 عدد أعضاء هيئة التدريس الكلي.

 في نهاية كل  الكليةن في وية ألعضاء هيئة التدريس المستمريالنسبة المئ
 عام إلى العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس بداية العام نفس .

 .النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس الحابلين على ترقيات سنويًا 

 الكليةتدريسية الذين  ادروا عدد أعضاء الهيئة ال. 

  .أعداد المبتعثين للدراسات العليا سنويًا 

 .نسبة اإلنفاق على االبتعا  سنويًا 

  النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس المشاركين في برامج التطوير
 األكاديمي والتدريم سنويًا.

 .عدد برامج التطوير األكاديمي لهيئة التدريس سنويًا 

 يئة التدريسية الذين انخرطوا في برامج التبادل مع عدد أعضاء اله
 جامعات مرموقة.

 )معدل رضا الهيئة اإلدارية والفنية. )استبانة 

  .النسبة المئوية للموظفين المشاركين في الدورات التدريبية 

 >70% 
 >85% 
90% 
 
 >90% 
 

 متزايد
 متناقص

 >0 
 متزايد
 >30% 
 
 >5 

 متزايد
 
 >80% 
 >30% 

بنتاجاته وتسويقها 
وتحفيز األهداف 

 االستراتيجية اإلبداعية

 .عدد األبحا  المدعومة من داخل الجامعة 

 .عدد األبحا  المدعومة من خارل الجامعة 

 .عدد برامج الدراسات العليا المستحدثة 

 عدد االستشهادات المرجعية لجميع البحو  والكتم المنشورة. 

 العليا. عدد برامج الدراسات 

  إلى العدد الكلي من  الكليةالنسبة المئوية لعدد طلبة الدراسات العليا في
 الطلبة المقيدين.

  الكليةالنسبة المئوية لميزانية البحو  مقارنة بميزانية. 

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

  واألعمال.عدد االتفاقيات مع جهات األكاديميا والبناعة 

  )عدد األبحا  المنشورة من الطلبة )طلبة البكالوريوس والماجستير
 التعاون مع أعضاء هيئة التدريس.ب

 .عدد المشاركات في المسابقات البحثية التي تستهدف الطلبة 

 >3 
< 1 

 متزايد
 ه. ت.لكل عضو  5

 متزايد
 >3% 
 
5% 

0.25% 
 متزايد
 متزايد

 
 متزايد
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االستراتيجية الغاية 
 :الخامسة

توفير بنية أساسية 
محفزة للتعلم وصيانتها 

وضمان االكتفاء 
 المالي واستدامته

 

  رضا الهيئة التدريسية واإلدارية عن البنية األساسية للموارد المادية
 وتجهيزات تكنولوجيا التعليم. )استبانة(

  معدل اإلنفاق السنوي على أعمال البيانة الخابة بالبنية األساسية
 سنويًا.  الكليةوالتجهيزات من موازنة 

  ومرافقها للكليةمعدل اإلنفاق السنوي على البنية األساسية. 

  سنويًا. الكليةالنسبة المئوية للمباني المربوطة بشبكة اإلنترنت في 

 هيل حركة ذوي االحتياجات معدل اإلنفاق السنوي على المرافق لتس
 الخابة.

  رضا الهيئة التدريسية واإلدارية عن البنية األساسية للموارد المالية
 والتخطيط المالي. )استبانة(

 .المبروفات الكلية التشغيلية لكل طالم 

 

 >80% 
 

 
 % من الميزانية 2>
 
 >30% 

 متزايد
 

5 
 

 

 >80% 
 

 النفقات% من 10
 

الخدمات 
 الطالبية

 

 االستراتيجية الغاية
 :السادسة

استقطاب الطلبة 
ؤهم وتحفيزهم واستبقا

 واالرتقاء بخدماتهم

  فأكثر إلى 85النسبة المئوية للطلبة الحابلين في الثانوية على معدل %
  العدد الكلي من الطلبة المقبولين في ذلك العام.

  في كل  الكليةمعدل النسبة المئوية لعالمات الشهادة الثانوية للمقبولين في
 سنوات الخطة.  سنة من

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

  بما في ذلك  الكليةمعدل رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة لهم من قبل
خدمات: اإلرشاد الطالبي والوظيفي، واألنشطة الطالبية الالمنهجية، 

ول والتسجيل، وخدمات ذوي االحتياجات الخابة و يرها. وخدمات القب
 )استبانات(.

 وبناديقها الجامعةلطلبة المستفيدين من منح عدد ا. 

 .عدد الطلبة المشتركين في برامج تبادل الطلبة الدولي 

 .عدد األنشطة الالمنهجية وتنوعها 

 ذلك  نسبة الميزانية التشغيلية المخببة لتقديم الخدمات الطالبية بما في
 خدمات ذوي االحتياجات الخابة. 

 .النسبة المئوية للطلبة  ير األردنيين إلى العدد الكلي للطلبة 

  .(استبانة)رضا الطلبة الوافدين عن الخدمات المقدمة لهم 

 % من المقبولين20
 

70 % 
 

90% 
 
> 85% 
 
 
 

 متزايد
 متزايد
 متزايد
 متزايدة

 
40% 
> 85% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

34 
 

 الحد المستهدف مؤشرات األداء ةاالستراتيجي الغايات المعايير
خدمة 

المجتمع 
والعالقات 
 الخارجية

 

 الغاية االستراتيجية
 :السابعة

االنخراط في أنشطة تنمي 
 الكلية المجتمع وتغني

  في سنويًا الموظفين الذين يشاركون و النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس
 الكلي لهيئة التدريس.أنشطة التفاعل مع المجتمع إلى العدد 

  في أنشطة التفاعل مع سنويًا الذين يشاركون  الطلبةالنسبة المئوية لعدد
 المجتمع إلى العدد الكلي للطلبة.

  الدراسية ذات العالقة بالتفاعل مع المجتمع. الموادعدد 

 لخدمة المجتمع ةعدد األنشطة المنفذة من الكلي. 

 ذين يدرسون مواد ذات عالقة النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس ال
 بخدمة المجتمع.

  كلية تكنولوجيا المعلوماترضا الخريجين والمجتمع المحلي عن خدمات .
 )استبانة(

  ومجتمعها المحلي الكليةعدد الدراسات المتعلقة بتحسين بيئة. 

 السنوي على الفعاليات المجتمعية. معدل اإلنفاق 

>20% 
 
>10% 
 
>10  

 متزايدة
>10% 
 

80% 
 

 متزايد
 متزايد

إدارة 
ضمان 
 الجودة

 الغاية االستراتيجية
 :ةالثامن

تعزيز القدرة التنافسية 
وتحسين صورتها  للكلية

الذهنية وضمان جودة 
 عملياتها.
 

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

  بالتقييم خالل السنة الطلبةالتي يقوم فيها  المواد الدراسيةنسبة. 

  دولية سنوياً نسبة البرامج التي يتم اعتمادها من جهات. 

  هيئة االعتمادمن  تحبل على شهادة جودةنسبة البرامج التي. 

 استبانة( .مدى الوعي بأمور الجودة األكاديمية واإلدارية( 

  المخببة لمكافأة التميز األكاديمي واإلداري الجوائزعدد. 

 خالل العام. الكليةئز األكاديمية الخارجية التي تحبل عليها عدد الجوا 

80% 
 

100% 
10% 
20% 

100% 
 

1 
 

0.5 
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نموذج المراجعة اإلدارية لمدى إنجاز مهمات اإلجراءات التنفيذية (:1)الشكل 

 ال

 تحديد الحدود المستهدفة لمؤشرات
 األداء الرئيسة 

المراجعة الدورية لألداء من خالل 
 مؤشرات األداء الرئيسة

هل حققت 
المستويات 
  المستهدفة

 

تحديث المستويات 
 المستهدفة

معرفة األسباب والمعوقات التي أدت 
 لعدم تحقيق المستويات المستهدفة

تطوير التوجهات والخطط لتحسين 
 األداء وتذليل العقبات

   نعةم
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 التحليل الرباعي لكلية تكنولوجيا المعلومات حسب معايير ضمان الجودة
(SWOT) 

 
 الحوكمة -1

 مواطن القوة
  واإلجراءات لجميع األقسام في الكلية ووضوحها وشفافيتها.السياسات المتوفرة 
 .توافر هيكل تنظيمي مناسم 
 .توافر النماذل والتعليمات واألنظمة 
 .توافر موارد بشرية مؤهلة 
 .النزاهة 
 .توافر بع  برامج التطوير والتدريم 
 .سياسة البام المفتوح 
 .المشاركة واالنخراط في بنع القرار 
  التفرقة.العدالة وعدم 
 .وفاء الموارد البشرية للكلية 
 .توافر ثقافة عمل جيدة 
 .وجود المشاركة الطالبية 
 .مشاركة مجالس األقسام في بنع القرار 
 .الترحيم باألفكار اإليجابية 
 .التوابل الفعال والسريع بين عميد الكلية ورؤساء األقسام وهيئة التدريس والطلبة والموظفين 
 إدارة أعمال الكلية )كل شخص يتم استخدام  إلى أبعد حد(. الفعالية )الكفاءة( في 

 مواطن الضعف
 فيمااا االردنيااة التربويااة المؤسسااات عاان البااادرة السياسااات باانعو  القاارارات باتخاااذ المشاااركة محدوديااة 

 .المعلومات تكنولوجيا برامجو  تخببات يخص
 .االفتقار لتطبيق بع  السياسات 
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  للموظفين.االفتقار للتدريم الفعّال 
 .الميل إلى إدارة بدون مخاطر )إدارة محافظة( أو تجنم المخاطر 
 .االفتقار للحوافز 
 .االفتقار لارشفة االلكترونية الفّعالة 
 .محدودية الفرص للتوسع المستقبلي 
 .المواءمة بين المهارات والمواقع اإلدارية 
 .االفتقار لإلبدا  بسبم الفاعلية والتكلفة 
  الجهات المسؤولة عن بع  اإلجراءات )ضعف الربط الشبكي في المسؤوليات(.االفتقار لتحديد 
 .االفتقار لمتابعة تنفيذ المبادرات والقرارات 
 .االفتقار لمشاركات الخريجين في أمور الكلية 
  االفتقاااااار لوحااااادة متكاملاااااة للماااااوارد البشااااارية )تقاااااوم باالساااااتقطام واالساااااتبقاء والتااااادريم لهيئاااااة التااااادريس

 والموظفين(.
 الفرص

 .توافر إمكانيات التعاون الدولي في مجال نقل الحوكمة الجيدة 
 .التعلم من كليات تكنولوجيا المعلومات في الجامعات األردنية األخرى 

 التهديدات )المخاطر(
 او تشااور دون الثانوياة المرحلاة فاي المعلوماتياة االدارة مساار بإلغااء االردنياة والتعلايم التربية وزارة قرار 

 . الخاص القطا  او الجامعات مع تنسيق
 إلاى الخاباة الجامعاات في القبول لمعدل األدنى الحد رفع باتجاه األردنية العالي التعليم وزارة سياسات 

% 65 الحكومياة الجامعاات فاي للقباول ىاالدنا الحاد وجعل( 2010/2011) الجامعي العام في% 60
 فاي المطروحاة البارامج على والنوعية الجودة وضبط االعتماد معايير تطبيق نفس  الوقت في متجاهلين

 ذوي مااان الطلباااة أن ذكااار هناااا يفوتناااا وال. والااادولي الماااوازي بااارامج فيهاااا بماااا الحكومياااة الجامعاااات تلاااك
 العربيااة بالجامعااات يلتحقااوا سااوف األردنيااة الخابااة بالجامعااات االلتحاااق لهااا المسااموح  ياار المعاادالت

 .األردني االقتباد وعلى األردنية الوطنية الجامعات على السلبي األثر ل  مما
 والحكومية الخابة الجامعات بين ما الحكومية والقوانين والتعليمات االنظمة تطبيق تباين. 
 الجامعي العمل وانظمة وقوانين تشريعات في المستمر التغيير. 
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 .المنافسة على استقطام الطلبة، وهيئة التدريس، والموظفين 
  على السمعة )معظم كليات تكنولوجيا المعلومات تسعى إلى التحسين(.المنافسة 
 .توظيف الخريجين في سوق العمل 
 .التغير المفاجئ في المراكز اإلدارية الرئيسة 
 استدامة القيادية 
 .إجراءات تعديل التعليمات وتطويرها 

 
 البرامج األكاديمية -2

 مواطن القوة 
 مثاال علميااة مؤسسااات قباال ماان العالميااة المعااايير لمسااتجدات المسااتدامة والمتابعااة المواكبااة (IEEE, 

ACM, AIS )التااادريس وأسااااليم وطااارق والتدريساااية الدراساااية والخطاااط المنااااهج وتحااادي  إعاااداد فاااي 
 .المعلومات وتكنولوجيا نظم في الحديثة المفاهيم إدخال بهدف المختلفة الكلية لتخببات

 والنوعياة الجاودة ضابط بأجنادة الكلياة التازام خاالل مان األكاديمياة البارامج مخرجاات متابعاة أجنادة وجود 
 واالسااتفادة األكاديميااة الباارامج لمخرجااات الراجعااة التغذيااة ماان االسااتفادة وبالتااالي الجامعااة مسااتوى علااى
 .البرامج تلك في الضعف نقاط على والتغلم القوة نقاط لتعزيز إجرائية خطط وبناء تطوير في منها

 وذلاك الكلياة فاي أكااديمي وتمياز قاوة نقطاة الجانام هاذا يعتبار: التادريس هيئاة أعضاء إلى الطلبة نسبة 
 للتخبباااات طالااام 25 -مااادرس 1 نسااابة تشااامل والتاااي االعتمااااد بمعاااايير الجامعاااة التااازام علاااى بنااااء

 .اإلنسانية للتخببات طالم 35 -مدرس 1و العلمية
  تحديد كتم دراسيةTextbook.حديثة 
  الدراسية للكلية.المراجعة المستمرة للخطط 
 .توافر سياسات وآليات واضحة لمراجعة الخطط الدراسية للكلية 
 .توافر عمادة التعليم عن بعد 
 .تطبيق األنظمة والتعليمات األكاديمية على الجميع بشفافية وعدالة 
 .شهرة الكلية وبورتها الذهنية في المجتمع األكاديمي 
 ة.التقييم الموضوعي لنتاجات التعلم لدى الطلب 
 .وضوح نتاجات التعلم 
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 .العالقة الوثيقة بين البرامج األكاديمية وسوق العمل 
 التقييمات الخارجية الممتازة. 

 مواطن الضعف
 المختلفة الكلية لتخببات المتقدمين للطلبة العامة الثانوية معدالت مستوى. 
 .التدريم العملي والميداني الفعَّال 
 .الضعف في مهارات اللغة االنجليزية 
 .ضعف الخلفية العلمية للطلبة في العلوم والرياضيات 
 .االفتقار لتطبيق آلية تعزز مهارات التوابل والتفكير لدى الطلبة 
 .االفتقار ألنشطة تعزز التفاعل بين الكلية وكليات تكنولوجيا المعلومات في الجامعات األخرى 

 الفرص 
  توافر مجتمع المعرفةKnowledge-based Society . 
  الطلبة للتعلم.شغف 
 .التوسع في برامج الدراسات العليا 
 .التعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات 
 .التوسع في برامج البكالوريوس والماجستير بما يتواءم وسوق العمل والحاجة المجتمعية 
 .توافر فرص العمل للمؤهلين بالمعرفة والمهارات من الخريجين 
 .احتالل الخريجين مراكز قيادية 

 أو التهديدات التحديات
  وجااااود عاااادد متزايااااد ماااان كليااااات تكنولوجيااااا المعلومااااات فااااي الجامعااااات األردنيااااة والعربيااااة التااااي تسااااعى

الستقطام الطلباة إماا مان خاالل الخباومات التشاجيعية التاي تمنحهاا، أو مان خاالل اساتحداثها لبارامج 
 ألولى للكثير من الطلبة.وتخببات جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات تكون جاذبة للوهلة ا

 .استقطام الطلبة المتميزين 
 .استقطام هيئة تدريس متميزين 
 .استدامة مبادر االتفاق 
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 اتإلبداعاإليفاد واالبحث العلمي و  -3
 مواطن القوة

  ي بااارامج البكاااالوريوس والماجساااتير فاااوجاااود ثقافاااة البحااا  العلماااي لااادى أعضااااء هيئاااة التااادريس والطلباااة
شااراك واهتمااام الكليااة  بتشااكيل وتفعياال عماال لجااان وفاارق البحاا  العلمااي علااى مسااتوى األقسااام والكليااة وا 

طلبااة الدراسااات العليااا فااي مشاااريع بحثيااة مشااتركة مااع أعضاااء هيئااة التاادريس فااي الكليااة لتنمياااة قدراتهااام 
البحثياااة وزيااادة فاارص العماال، وتوظيااف تلااك األبحااا  فااي خدمااة الجامعااة والمجتمااع المحلااي ومجاااميع 

 مل الوطنية والمشاركة في البحو  التي تطرحها المؤسسات المحلية والدولية.الع
 .توافر الثقافة البحثية 
 .توافر الدعم المالي للبحو  من عمادة البح  العلمي والدراسات العليا 
 .توافر الفرص لحضور المؤتمرات العلمية 
 .توافر المراجع الورقية وااللكترونية 
  البح  العلمي في الكلية.وضوح أنظمة وتعليمات 

 مواطن الضعف
 تساتطيع عالمياة نشار دار ماع ومرتبطاة الكلياة ق ب ال مان تبادر م حكماة عالمياة علمياة مجلاة وجاود عدم 

 .الكلية في تعقد التي العمل وورش للمؤتمرات المتميزة العلمية األبحا  نشر
 . عدم وجود رؤية وسياسة واضحة في دعم براءات االخترا 
 مؤسسات مع المشترك العمل خالل من البحثية للمشاريع المتاحة التمويل فرص من االستفادة محدودية 

 .ودولية محلية داعمة
 .)االفتقار لطلبة الدراسات العليا )كمًا ونوعًا 
 .)االفتقار لالستشارات )عدم وجود قنوات اتبال فاعلة 
 .عدم توافر منح التفرغ للبح  العلمي 
 باحثين.االفتقار لنظام يحّفز ال 
 .قلة المجموعات البحثية وخابة متعددة التخببات 
 .االفتقار لمجاالت التركيز البحثية في الكلية 
   ذات البفة التسويقية )البحو  التطبيقية(.االفتقار للبحو 
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  االفتقاااار آللياااة التشاااارك فاااي التجهيااازات البحثياااة باااين كلياااة تكنولوجياااا المعلوماااات والكلياااات االخااارى فاااي
 الجامعة.

 .جاهزية المختبرات وأمور السالمة واألمان فيها 
 .االفتقار للشغف والر بة في البح  العلمي 
 .مواءمة البح  العلمي مع الحاجة المجتمعية 
 . االفتقار للتعاون الدولي في مجال البحو 
 .بطء عملية تقييم المشاريع البحثية 
  البحو .وجود نسبة كبيرة من هيئة التدريس  ير فّعالة في مجال 
 .اهتمام هيئة التدريس بالبحو  كمًا وليس نوعًا 
 .االفتقار لالبتكار مع وجود مركز 

 الفرص
 العلمي البح  دعم بندوق مثل العلمي النشرو  للبح  ممولةو  داعمة دوليةو  محلية مؤسسات وجود 

 .Horizon 2020و +Erasmusو

  مرموقةعالمية  جامعات من الدكتوراه درجة على للحبول الكلية خريجي من المتميزين ابتعا. 

 البح  وتشجيع، ورعايتهم واإلبدا  التميز على القدرة يملكون الذين الطلبة لدعم الحاضنات دور تفعيل 
 .والتطوير العلمي

 .توافر الدعم من الجامعة للمشاريع البحثية البغيرة 
 .مركز اإلبدا  في الجامعة 
  المستوى الوطني والدولي.توافر برامج التعاون البحثي على 
  للجامعة على االنخراط في البحو .للكلية و تشجيع اإلدارة العليا 
 .توافر الموارد البشرية على المستوى الوطني 

 التهديدات )المخاطر(التحديات أو 
  النشر العلمي.و  قلة الحوافز للبح 

 .استدامة الدعم المالي 
 .استقطام باحثين متميزين 
  النوعية )الجودة(.الكمية مقابل 
 .النشر في مجالت الفئة الثالثة 
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 .عدم اهتمام شريحة كبيرة من هيئة التدريس باالنخراط في البحو  العلمية 
 .كفاية الدعم المالي لحضور المؤتمرات العلمية 

 

 المصادر المالية والمادية والبشرية -4
 مواطن القوة

  الوبول إليها.توافر مبادر التعلم الورقية وااللكترونية وسهولة 
  االسااااتخدام المساااااتمر لااااانظم الاااااتعلم االلكتروناااااي مثاااال اعتمااااااد "نظااااام إدارة المحتاااااوى للمنااااااهج التعليمياااااة

Moodle." 
  تأسيس مركز فيالدلفيا للتدريم والتأهيل في مجال تكنولوجيا المعلومات من شأن  تشجيع أعضاء هيئة

العااون إلااى المركااز فااي إعطاااء الاادورات  التاادريس فااي الحبااول علااى الشااهادات المهنيااة وبالتااالي تقااديم
 المتخببة للطلبة من داخل وخارل الجامعة وأبناء المجتمع المحلي.

 .إسهام أقسام الكلية في وضع موازناتها في وقت مبكر من السنة وتحديد جميع احتياجاتها 
 .بندوق االدخار 
 اسوبية.توافر البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات ما يباحبها من خدمات ح 
  وجاااود أعضااااء هيئاااة تااادريس مااان خلفياااات ومااادارس أكاديمياااة متنوعاااة ومتميااازة فاااي التااادريس األكااااديمي

 والبح  العلمي.
  وجااود بيئااة عماال تعاونيااة تكامليااة ومتداخلااة بااين أقسااام الكليااة المختلفااة نظاارا لطبيعتهااا التكنولوجيااة ممااا

 أدى لتحقيق التميز األكاديمي.
 مواطن الضعف

 مااااع المشااااترك العماااال خااااالل ماااان البحثيااااة للمشاااااريع المتاحااااة التموياااال فاااارص ماااان االسااااتفادة محدوديااااة 
 .ودولية محلية داعمة مؤسسات

 استدامة الموارد المالية. 
 .ضيق بع  المختبرات 
 .االفتقار لمالحظة السالمة واألمان في المختبرات 
 .بالحها  بيانة األجهزة وا 
 .االفتقار لبع  التجهيزات والبرمجيات 
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 . جودة األجهزة والتجهيزات )التقادم والتلف( الخابة بالتدريس والبح 
 .محدودية المختبرات البحثية 
 .االفتقار لبيئة تعليم إيجابية تفرز األنشطة الالمنهجية للطلبة 
 .االفتقار ألتمتة اإلجراءات الكترونيًا 
 ألعضاااء باااإلداء تقاااءلالر  المؤسسااي االداء تنميااةو  االكاااديمي بااالتطوير متخبااص مركااز وجااود عاادم 

 .التدريس هيئة
 الفرص

 وتساعد كلفة باقل الطلبة الى الجامعية الخدمات تقديم في بعد عن والتعلم المفتوح التعليم من االستفادة 
 طلباتهم ماع التوابال فاي التادريس هيئاة العضاء واسع مجال وتفتح ببع  بعضها الجامعات ربط في

 .المتاحة الوسائل باحد 
 المختلفة الكلية برامج الى المقبولين الطلبة من اضافية اعداد الستقطام حوافز نظام ايجاد. 
 مراكااز متقدمااة فااي ترتياام الجامعااات وذلااك ماان  الجامعااة واحااتاللوالكليااة  البناااء علااى ساامعة الجامعااة

 مؤسسات عالمية.
 اعلميً  الضعفاء الطلبة ورعاية الحتضان الالزمة اآلليات لتوفير الكلية في التطوير مراكز تفعيل. 
 .توافر بنية طلبة لتكنولوجيا المعلومات 

 التحديات
 .المنافسة مع الكليات األخرى في استقطام هيئة التدريس والباحثين المتميزين 
 .هجرة الكفاءات االكاديمية والفنية 
 .استدامة الموارد المالية 
 .تغليم االهتمام بالجودة على االهتمام بالكمية 
  الكليات األخرى في تطوير البنى التحتية وتوفير بيئة تعلم إيجابية.المنافسة مع 
 .تقادم األجهزة والتجهيزات 
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 الخدمات الطالبية -5
 مواطن القوة

   وجود ثقافة االتبال والتوابل واللقاءات المفتوحة بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة للتباح
 .المناسبةبالمشكالت التي يواجهها الطلبة وتقديم المعالجات 

 الخارجيو  المحلي العمل سوق في الكلية لخريجي العالية الوظيفية نسبة. 
 (العميد ورؤساء األقسام وأعضاء الهيئة التدريسية)مع  سياسة البام المفتوح للطلبة. 
 .حرية اختيار التخبص ضمن التعليمات الناظمة 
  ة.يوم الجامعستوفير وسائل النقل كجزء من الر 
 يريات والباالت الرياضية.توفير الكافت 
 اّل من حاالت فردية.إظاهرة عدم وجود العنف الجامعي ك 
 بعة الحثيثة من عمادة شؤون الطلبة للطلبة الذين بحاجة لتقويمهم السلوكي أو النفسي.االمت 
 .االهتمام بشؤون الطلبة المغتربين وأمور الجاليات الطالبية 
 ا الطلبة ودعمها.تشجيع األنشطة الالمنهجية التي يشارك به 
 من خالل بندوق الشكاوي في الكلية البام المفتوح لتظلمات الطلبة. 
 .الشفافية والعدالة في التعامل مع الطلبة ببرف النظر عن أي اعتبارات 
 تنو  المجتمع الطالبي. 
 

 مواطن الضعف
 الطلباااة الاااى المناسااابة الفااارص لتاااوفير المعلوماااات تكنولوجياااا فاااي الرائااادة الشاااركات ماااعالكاااافي  التنسااايق 

 .يكون محدوداً  المتقدمة المهنية الشهادات على للحبول
  رشاد فعَّال للطلبة.إلى تطبيق نظام إاالفتقار 
 خابة الطلبة  ير االردنيين. الكليةرشاد للطلبة الجدد ورعايتهم ودمجهم في مجتمع تعزيز اإل 
 .توفير خدمات للطلبة ذوي االحتياجات الخابة 
  على خدمات النقل للطلبة.ضبط االشراف 
   س باإلنجليزية.ر  د  ضعف مستوى الطلبة في اللغة االنجليزية خابة في الكليات التي ت 
 شراف على الخدمات الغذائية ومراقبتها.ضعف اإل 
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 .األنشطة الرياضية والفنية محدودة لمحدودية الموارد 
 نشطة ذات العالقة.االفتقار للحياة االجتماعية واأل 
  آللية االستقطام للطلبة االردنيين.االفتقار 
 االفتقار لوسائل وآليات تحفيز الطلبة. 

 الفرص
  مع كليات تكنولوجيا المعلومات في الجامعات األخرى )المحلية واإلقليمية والدولية(.العالقات 
 فاي والعمال للدراساة المناسابة الفارص اتاحاة فاي المحتااجين الطلباة لادعم الطالام باندوق من االستفادة 

 .واحد ان
 .برامج التبادل الطالبي من خالل انخراط الكلية في برامج إيراسموس بلس 
 .توافر الطلبة من جنسيات عربية متعددة 

 التحديات
 .المنافسة من الجامعات األخرى 
 .استقطام الطلبة للتخببات المختلفة 

 

 
 خدمة المجتمع والعالقات الخارجية -6

 مواطن القوة
  القطاعين العام والخاص لتحقيق التميز األكاديمي في الكلية وذلك اساتنادا إلاى الشراكات مع مؤسسات

اهتمام الكلية بعقد االتفاقيات والشراكات مع الاوزارات الحكومياة وشاركات القطاا  الخااص وبالتاالي نقال 
ا المعرفااة والخباارات ألعضاااء الهيئااة التدريسااية وللطلبااة ماان خااالل تنميااة الجاناام المهنااي والتطبيقااي كماا

ويعتبار هااذا الجاناام فربااة متاحااة يمكاان توظيفا  إلشااراك األسااااتذة والطلبااة فااي ناادوات، باارامج، دورات، 
 ورش عمل ومشاريع بحثية مشتركة.

   مشاااركة الكليااة الفّعالااة فااي اإلسااتفادة القبااوى ماان مااذكرة التفاااهم بااين الجامعااة ومنظمااة مهااارات قطااا
( وكذلك االتفاقيات ماع شاركة رم وشاركة IFCالدولية )( ومؤسسة التمويل SSOتكنولوجيا المعلومات )

 أوراكل.
 .وجود مراكز الدراسات المستقبلية ومركز اإلبدا  األردني 
 .استعداد الكثير من الطلبة وهيئة التدريس لتقديم الخدمات المجتمعية 
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 .جوائز فيالدلفيا 
  بعا  أعضاااء هيئااة التاادريس فااي المقااالت التااي يكتبهااا مساااعد الارئيس للعالقااات الدوليااة والتااي يكتبهااا

 البحف المحلية.
 .مجلة جامعة فيالدلفيا 

 مواطن الضعف
 المملكة في األخرى العالي التعليم مؤسسات مع الشراكات لعقد واضحة سياسة و رؤية وجود عدم 
 .االفتقار الستراتيجية تعزز انخراط المجتمع في الشراكة مع الكلية في مجال الخدمات المجتمعية 
 .االفتقار للمعلومات الخابة بمجاالت الخدمة التي تقدمها الكلية للمجتمع 
 .عدم توافر ذوي الخبرة في مجال خدمة المجتمع 
 .االفتقار للتوابل الفّعال مع المجتمع 
 .عدم وجود تحفيز للطلبة الذين يتطوعون لتقديم خدمات المجتمع 
 عالقات العامة بالجامعة.االفتقار لتغطية أنشطة الكلية إعالميًا من دائرة ال 

 الفرص
 المعلومات تكنولوجيا تخببات لخريجي المستمرة االقليميةو  المحلية االعمال قطاعات حاجة. 

 لبرامج أكاديمية تطبيقية متخبباة فاي  تخببات ستحدا حاجات المجتمع وسوق العمل األردني ال
مجال نظم وتكنولوجياا المعلوماات ناذكر منهاا علاى سابيل المثاال ال الحبار تخبباات نظام الوساائط 

 بااارامج. وكاااذلك لوأمااان المعلوماااات األمااان السااايبراني المتعاااددة، شااابكات الحاساااوم، والتجاااارة االلكترونياااة
 .المعلومات تكنولوجيا مجال في ةالحديث االتجاهات تخدم( دكتوراهو  ماجستير) جديدة

 التدريسية والعملية المناهج دعم في ربينة جامعات مع التعاون فرص خلق. 

  جعاال الحاارم الجاااامعي مركااز جاااذم ألبناااء المجتماااع المحلااي مااان خااالل عقاااد الناادوات والااادورات وورش
فيالدلفياا للتادريم العمل في مجاالت تكنولوجيا المعلومات والخدمات االخرى المقدماة مان خاالل مركاز 

 واالمتحانات الدولية.

 .استعداد الكلية لتقديم الخدمات المجتمعية كونها جزء من رسالتها 
 مركاااز الملاااك عبااادال الثااااني للتباااميم والتطاااوير  مثااال الوطنياااة المؤسساااات ماااع جديااادة شاااراكات عقاااد 

(KADDB.) 
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  لكلياااة تكنولوجياااا المعلوماااات للمجتماااع تاااوافر عماااادة التعلااايم عااان بعاااد )بإمكانهاااا تقاااديم الماااواد التدريساااية
 المحلي(.

 تأهياالو  تاادريم فااي االردنيااة المعلومااات تكنولوجياااو  االتباااالت وزارة مشاااريعو  مبااادرات ماان االسااتفادة 
 .الكلية خريجي توظيفو 

 .دور الخريجين 
 .التعاون مع الجمعيات المجتمعية 
 .إقامة عالقات مع المدارس 

 التحديات
 المشترك االكاديمي للتعاون األردن خارل من الجامعات استجابة ضعف. 
 .العمء التدريسي العالي ألعضاء هيئة التدريس 
 .المنافسة من الجامعات األخرى 
 .عدم وجود جهة مخببة بالتحديد لتقديم الخدمة المجتمعية 

 

 إدارة ضمان الجودة -7
 مواطن القوة

 اتحقيق شروط ضامان الجاودة وفقًا جائزة بندوق الحسين للتميز بعد في األولى المرتبة على الحبول 
 .(QAAلمعايير وكالة الجودة البريطانية )

 ( االساااتفادة مااان نتاااائج تقاااارير التقيااايم الاااذاتيSelf-Study Report فاااي عملياااات تطاااوير وتحساااين )
 المناهج الدراسية ومفرداتها وأساليم تدريسها وتقييمها وتحديثها بما يتماشى مع الحاجات المتجددة.

 عمادة الجودة في الجامعة.ضبط الجودة في الكلية و  لجنة توافر 
 توافر لجنة ضمان الجودة في الكلية 
 .تشجيع اإلدارة العليا لتحسين جودة مكونات الكلية وعملياتها وتطويرها 
  تاااوافر الخبااارات فاااي مجاااال الجاااودة لااادى كلياااة تكنولوجياااا المعلوماااات لحباااولها علاااى اعتمادياااة الهيئاااة

 البريطانية للجودة.
  تقااادم الجامعاااة والكلياااة لشاااهادة الجاااودة مااان هيئاااة اعتمااااد مؤسساااات التعلااايم العاااالي واالساااتفادة مااان هاااذه

 التجربة.
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 .جراءات الكلية  توثيق معظم سياسات وا 
 .توافر الجودة العالمية في برامج ومناهج التخببات في الكلية 

 مواطن الضعف
 كلية.االفتقار لتعميم ثقافة الجودة على جميع العاملين في ال 
 .االفتقار لضمان الجودة في اإلجراءات اإلدارية 
 .جراءاتها  ضعف التوثيق في عمليات الكلية وا 
 .يام بع  السياسات واإلجراءات التي ما زالت  ير متوافرة  
 .االفتقار لفاعلية تنفيذ اإلجراءات والسياسات على مستوى الوحدات األكاديمية واإلدارية 

 الفرص
 التعلايم مؤسساات اعتمااد هيئاةقبال  مان تمنح التيو  الكلية مستوى على الجودة في التميز لشهادة التقدم 

 .االردنية العالي
 للكلية التسويقو  للترويج الجامعية الكفاءة امتحان من القبوى االستفادةو  السليم التوظيف. 
 العماال خطااة يخااص فيمااا الجااودة ضاابط لجااان تقااارير ماان اإلسااتفادة (Action Plan)  تزويااد لغاار 

 وتحسااين الذاتيااة والدراسااة التخطاايط سياسااات فااي اسااتخدامها أجاال ماان المناساابة والشااواهد باألدلااة الكليااة
 .التعليمية العملية وتطوير

 .تشجيع اإلدارة العليا لرسم سياسات الجودة وتفعيلها 
  لدخولها في أكثر من برنامج للتقييم الذاتي واالعتماد وشهادات الجودة. الكليةتوافر الخبرات في 
 

 التحديات
 حبول عدد من الكليات على شهادات الجودة ومنافستها لكلية تكنولوجيا المعلومات. 
 .االفتقار لعدد كاٍف من أعضاء هيئة التدريس لرسم سياسات الجودة وتطبيقها 
 البرامج التنفيذية للخطة بعد وضعها. االفتقار للميزانية الالزمة لتنفيذ 
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 الخالصة
 

 -2018جامعاة فيالدلفياا للفتارة لكلياة تكنولوجياا المعلوماات فاي هذه الوثيقة الخطة االستراتيجية  تناولت 
 ،للكلياة ودراساة المقارناات المرجعياةلتشاخيص الوضاع الاراهن  . وجاءت هذه الخطة، بشاكل رئايس، تلبياةً 2022

ماان أقسااام ولجااان معاات البيانااات والمعلومااات حياا  ج  ومبنيااة علااى الخطااة االسااتراتيجية للجامعااة لاانفس الفتاارة. 
البارامج األكاديمياة، البحا  العلماي واإليفااد الحوكماة، : الكلية وحسم المعايير المعتمدة من هيئاة االعتمااد وهاي

، خدماة المجتماع والعالقاات الخارجياة، إدارة الطالبياةالخادمات  والبشارية،والمادياة  المالياةالمبادر  ات،واإلبداع
وأ جرياات دراسااة للمقارنااات المرجعيااة مااع عاادٍد ماان كليااات تكنولوجيااا المعلومااات فااي الجامعااات  .ضاامان الجااودة

الوطنية واإلقليمية والعالمية. وقامت لجان الخطة االستراتيجية باساتنتال القضاايا االساتراتيجية لكال معياار وبنااًء 
لت تبعاًا د  وع اتمت بيا ة  ايات الكلية وأهدافها االستراتيجية، والمبادرات التي ست نفذ خالل فتارة الخطاة،  عليها

مكانياااات   ،الواقعياااة   االساااتراتيجية   األهاااداف  الغاياااات  و . وروعاااي فاااي وقيمهااااورساااالتها الكلياااة لاااذلك رؤياااة  الكلياااة  وا 
. وحتاى تكاون االساتراتيجية نافاذة، حاددت الجهاات ي الجامعةف اإلدارة العلياعمادة الكلية و  وطموحات   والجامعة،

المسؤولة عن تنفيذ المبادرات ووضاع جادول زمناي يوضاح أولوياات تنفياذ المباادرات موزعاة علاى سانوات الخطاة 
 ،والحادود المساتهدفة لهاذه المؤشارات ،ألداء الرئيساةاوكاذلك مؤشارات  ،دارة تنفياذ الخطاةإلالخمس. وحددت آلياة 

جراء تبحيح المسار  ،ارة التنفيذ والمراجعة الدوريةوعملية إد كلياة تكنولوجياا المعلوماات لازم األمار. وتأمال  إنوا 
جامعة فيالدلفيا أن تحقاق هاذه الخطاة رؤيتهاا ورساالتها وتادفع بهاا إلاى آفااق أعلاى فاي التمياز واألداء محلياًا في 

قليمياً   على الخارطة العالمية. تضعهاوأن  ،وا 
 


