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 عمالاألكلية 
 التنفيذية  الخطة  

 2020 -  2021 
 المحور الرئيس 

األهداف  
 االستراتيجية 

اإلجراءات  
 التنفيذية

 المهمات 
الموارد  
 المطلوبة 

مؤشر قياس   تاريخ االنجاز 
 التنفيذ ب  المكلف اإلنجاز 

 البرامج األكاديمية

 
 

الهدف  
ستراتيجي  اإل

تطوير  األول: 
عمليتي التعليم  

والتعلم  
 وتعزيزهما

االستمرار في  
تعديل البرامج  
المطروحة و  

  مخططات
المواد وإبراز  
نتاجات التعلم  
لكل مادة بشكل  
يواكب خطة  

التطوير  
المعمول بها  
من السنة  
 الماضية 

قياس مدى مالئمة المهارات والمعارف والكفايات لكل مادة مع    •
 محتواها ومراجعها العلمية 

األسبوع   ال يوجد 
الخامس من  
 الفصل األول 

اعتماد لجنة الجودة  
و العميد ومصادقة  

 ة  مجلس الكلي

 رؤساء  األقسام  
لجنة الخطة  

الدراسية على  
مستويي الكلية  

 واألقسام 

تدريب أعضاء هيئة التدريس على أساليب حديثة في التعليم    •
 المدمج وباألخص عملية تقييم البرامج والمواد التدريسية  

تقييم نتاجات التعلم   عملية مستمرة  ال يوجد 
للبرامج وللمواد  
 بشكل متنوع وسليم 

العميد / عمادة  
التطوير / عمادة  
التعلم عن بعد /  

مركز الحاسوب /  
في  لجنة الجودة 

لجنة  الكلية / 
  الخطة الدراسية

 في الكلية 

 مجالس األقسام  < من حد القطع  عند ورودها   ال يوجد  .تحان الكفاءة الجامعيتقييم نتائج ام  •

خالل السنة   التقييم المتبعة دى رضا الطلبةعن أساليب تقييم م  •
 الفائتة 

% 75<  عملية مستمرة  ال يوجد  األقسام رؤساء    

األهداف   الطلبة 
 االستراتيجية 

اإلجراءات  
 التنفيذية

 المهمات 
الموارد  
 المطلوبة 

 مؤشر قياس اإلنجاز  تاريخ االنجاز 
 مسؤولية التنفيذ 

الهدف  
اإلستراتيجي  

 الثاني:  

التحصيل  
ديمي  ااألك

 للطلبة 

الطلبة   • مادة،  متابعة  من  أكثر  في  وباألخص  المتعثرين، 
 واستقصاء األسباب ومعالجتها 

عملية   ال يوجد 
 مستمرة 

حل المشكالت التي  
يعاني منها الطلبة  

وتعميم الحلول على  
كافة أعضاء هيئة  

 التدريس 

نائب العميد /  
مساعد العميد /  

 األقسام األكاديمية  
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التأكد من  
كفاءة العملية  
التدريسية في  

التعليم عن بعد  
 لدى الطلبة 

تقييم رضا الطلبة عن سير المحاضرات واالمتحانات والواجبات   •
 المطروحة في المواد.

عملية   ال يوجد 
 مستمرة 

نائب العميد /   % 75< 
مساعد العميد /   

 رؤساء األقسام 

دور  تفعيل 
 اإلرشاد 

  والتوجيه 
األكاديمي  

 للطلبة   والنفسي

االستمرار في عقد لقاءات دورية مع الطلبة بهدف التعرف على    •
 الصعوبات التي تواجههم واقتراح حلول لها.

عملية   ال يوجد 
 مستمرة 

لقاء في بداية  
الفصل الدراسي  
وآخر قرب نهاية  

 الفصل  

العميد / مساعد   
العميد /  مجالس  

 األقسام 

اإلرشاد  • في   الدعم    االستمرار  وتقديم  للطلبة  األكاديمي 
وباألخص النفسي لهم في ظل الظروف الحالية )وباء الكورونا(  

 وباألخص:   –

المتميزين أكاديمًيا والذين يجدون صعوبات في التأقلم    أ(  الطلبة
 وهناك تراجع ملحوظ في مستواهم وتحصيلهم من السنة الفائتة  

قاهرة )اقتصادًيا أو حاالت وفاة في   ب( طلبة عندهم ظروف 
 األسرة(  

مستمر خالل   ال يوجد 
 الفصلْين  

تزايد نسبة  
المراجعين للمرشين  
األكاديميين / تزايد  

رضا الطلبة  نسب 
 عن خدمة اإلرشاد 

العميد / لجنة  
اإلرشاد األكاديمي  

في الكلية /  
 رؤساء األقسام 

ة  تفعيل مشارك
الطلبة في  

مجالس  
 الحاكمية 

ضم طلبة إلى مجلس الكلية ومجالس األقسام بغرض تعزيز    •
 المشاركة والتفاعلية 

األسبوع   ال يوجد 
الثاني من 
 الفصل األول 

حضور الطلبة في  
االجتماعات  

وتشاركهم في  
األمور المتعلقة  
بقضايا الطلبة  

األكاديمية وغير  
 األكاديمية 

العميد / رؤساء  
 األقسام 

األهداف   المحور الرئيس 
 االستراتيجية 

اإلجراءات  
 التنفيذية

 المهمات 
الموارد  
 المطلوبة 

  قياس  مؤشر تاريخ االنجاز 
 اإلنجاز 

 مسؤولية التنفيذ 

البحث العلمي 
 واإلبداع

 

دف  اله 
االستراتيجي  

الثالث:  
أعمال البحث  

العلمي  
وبخاصة  
المشاريع  
البحثية  

والمبادرات  
 اإلبداعية 

تعزيز ثقافة  
مي  لالبحث الع 
 األصيل 

التركيز على أعمال ومشاريع بحث متعلقة بالوضع التعليمي   •
بجمع    -تعليم عن بعد ومدمج وإلكتروني  –الحالي   وذلك 

 معلومات والبحث عن شراكات لهكذا مشاريع من اآلن 

عملية   ال يوجد 
 مستمرة 

- 

لجنة البحث  
 العلمي في الكلية 

ال • هيئة  أعضاء  تشاركية  تشجيع  بحوث  إجراء  على  تدريس 
تخص مناهج التعليم الحديثة والتعليم عن بعد في ظل جائحة  

 كورونا.  

جامعات وهيئات أكاديمية وتكوين  التعاون البحثي مع   •

 فرق بحثية إقليمية ودولية

عملية   ال يوجد 
 مستمرة 

عدد  كل تزايد 
أعمال ومشاريع  
البحث العلمي  

 والتعاون األكاديمي 
البحث  لجنة 

 العلمي في الكلية 

األهداف   المحور الرئيس 
 االستراتيجية 

اإلجراءات  
 التنفيذية

 المهمات 
الموارد  
 المطلوبة 

مؤشر قياس   تاريخ االنجاز 
 اإلنجاز 

 مسؤولية التنفيذ 
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خدمة المجتمع  
 والعالقات الخارجية 

الهدف  
االستراتيجي 

: تشبيك  الرابع
قطاعات 
 األعمال

التعاون مع  
األعمال  أرباب  

وأصحاب  
 المصالح للكلية 

إنشاء مجلس استشاري للكلية بغرض االنتقال إلى شراكات   •
 حقيقية وفعالة مع المجتمع بكافة أطيافه وصوره  

إلى   المحلي ضم أعضاء من الطلبة وممثلين عن المجتمع   •
 مجلس الكلية ومجالس األقسام األكاديمية  

حالما يتم أخذ   ال يوجد 
موافقات من  

الجهات  تلك 
باالنضمام  
لمجالس  

 حاكمية الكلية 

انخراط األعضاء  
الجدد في همليات  
التطوير والتحسين  

 للكليات واألقسام 

العميد / نائب  
العميد / مساعد  
العميد / رؤساء  

األقسام / أعضاء  
لجان خدمة  

المجتمع في الكلية  
 + األقسام 

لقاءات دورية  
مع أصحاب  
الخبرة المهنية  
في قطاعات  

 األعمال 

عقد لقاءات للطلبة وأعضاء هيئة التدريس مع أصحاب الخبرة   •
المهنية وذوي التخصصية في عالم األعمال لربط الجانب  

وتقديم توصيات ومبادرات لردم الفجوة    العمليالنظري بالواقع  
 فيما بينهما  

   

 

 الحوكمة

الهدف  
ستراتيجي  اإل

  الخامس: 
إجراءات  
فّعالة حوكمة   

النماذج  تطبيق  
التعليمات  و 

  المعتمدة
 وتوثيقها 

متابعة تنفيذ سياسات وإجراءات الجامعة وآليات تطبيقها   •
وتوثيقها بالنماذج المعتمدة حسب األصول التكتوبة والمعتمدة  

 في الجامعة  

عملية   ال يوجد 
 مستمرة 

اإلجراءات  عدد 
المطبّقة  والنماذج 

 وتوثيقهما 
العميد/ عمادة  

ضمان الجودة /  
مجلس جودة  

رؤساء   /الكلية  
 األقسام 

 إدارة ضمان الجودة 

الهدف  
االستراتيجي  

السادس:  
تعزيز عمليات  
 ضمان الجودة 

تطبيق أجندة  
 التركيز على أنشطة وتقارير الجودة وقَثا لألجندة األكاديمية  • الجودة 

عملية   ال يوجد 
 مستمرة 

تقارير المتابعة من  
عمادة ضمان  

الجودة و مجلس  
 الجودة في الكلية 

العميد/ عمادة  
ضمان الجودة /  
مجلس جودة  
الكلية / لجان  

 الجودة في األقسام 

متابعة أعمال  
لجان معايير  

شهادة االعتماد  
 األردني  

 عمليات التحسن المستمر في المعاييرمتابعة  •
كتابة   • في  اإلنجاز  المعايير  متابعة  من  بكل  الخاص  التقرير 

 الثمانية 
 ال يوجد 

عملية  
 مستمرة 

تقارير المتابعة من  
لجان معايير شهادة  
االعتماد األردني  
لمؤسسات التعليم  
 العالي في الكلية 

العميد/ نائب  
العميد / عمادة  
ضمان الجودة /  
مجلس جودة  

 الكلية 

 


