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 كلية األعمال   وقيم  رؤية ورسالة -1
التنفيذية اللجنة  ورساالت  ب  قامت  رؤى  من  نماذج  في  استعراض  األعمال  و   جامعات كليات  قليمية  إمحلية 

الرئيس  دت وحد  ،  مختارة  ودولية ت  يالكلمات  التي  والرسالة  ة  الرؤية  بيانات  في نصوص  عادة  هذه ستخدم  في 
  كلية األعمال   رؤية ورسالةلن النصوص  باقتراح عدد ماللجنة التوجيهية   قامت   ى ما سبقوبناء عل  ،الجامعات 

 : تيةوأوصت اللجنة بالنصوص ال  كما تم االتفاق على تبن ي القيم الواردة في خطة الجامعة، ومناقشتها،
 

 ة: ــــــــــــــالرؤي
 واالبتكوووووووووووار يموووووووووووم والبحووووووووووو  العل  فوووووووووووي التعلووووووووووويم والوووووووووووتعل  أن تكوووووووووووون كليوووووووووووة األعموووووووووووال مركووووووووووو ا للتميووووووووووو   

 محلًيا ودولًيا. ه نحو تع ي  التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة وج  الم  
 

  ة: ــــــــــالرسال
رة، وتلتوووووو م بمعووووووا ير الجووووووودة تووووووت ءم مووووووو احتياجووووووات سوووووووق العموووووو  المت يوووووو  طوووووورح بوووووورام  أ اديميووووووة  •

 المحلية والدولية.
مجووووووال فووووووي  وكفاياتووووووه معارفووووووه ومهاراتوووووه كفيلووووووة بتطوووووووير اسووووووت نائية للطالووووو  تقوووووديم تجربووووووة تعليميووووووة  •

 .التخصص 
 م اإللكترونووووويلوووووتعل  لالداعموووووة و  ،التوووووي تتمحوووووور حوووووول الطالووووو   توظيووووور اسوووووتراتيجيات التعلووووويم والوووووتعل م •

 الكام  والمدم .
 .عالي الجودة من خ ل االستخدام األم   للموارد المتاحة العلمي   حلبتشجيو ودعم ا •
 فووووووي أنشووووووطةسوووووواهمة الم موووووورة والم أصووووووحال المصوووووولحة،مووووووو  مسووووووتدامة اسووووووتراتيجيةشوووووورا ات  بنوووووواء •

 .المجتمو المحلي
 

  :  ــمـلقيا
 : التعام  بإنصاف مو الجميو واحترام قيمة الفرد وكرامته وحريته المشروعة.عدالةال •
 : التعام  بوضوح مو الطلبة والعاملين في جميو أعمال الكلية. شفافيةال •
 ال قة واألمانة واإلخ ص.  : االلت ام التام بأخ قيات المهنة في إطار منالن اهة •
 : الشعور بالمسؤولية، والوفاء للجامعة، والمجتمو، والوطن. االنتماء •
 : العم  الجماعي بين العاملين والطلبة في الكلية في جميو أعمالها.التعاون  •
 : استيعال األفكار والحلول االبتكارية وتشجيعها في مجاالت التعلم والبح  العلمي.اإلبداع •
 : القدرة على إظهار المعرفة والمهارة والكفاية في التخصص. المهنية •



  2027-2022االستراتيجية  األعمال كلية  ات واألهداف والمبادرات لخطة الغاي -2
التوجيهية   اللجنة  الكلية  اطلعت  افي  االستراتيجية  على  شملت لخطة  والتي    االستراتيجية   ال ايات   للجامعة 

(Goals)  االستراتيجية  واألهداف  (Objectives)   التنفيذية  والمبادرات  (Initiatives)   لك  محور من محاور
التسعة  االستراتيجية  تبن ي الخطة  على  اللجنة  واتفقت  االستراتيجي  ،  واألهداف  هي للجامعة    ةال ايات    كما 

أما    ، الجامعة االستراتيجيةباعتبار أن الكلية هي إحدى وحدات الجامعة األ اديمية المسؤولة عن تنفيذ خطة  
  ة تتفق مو المبادرات التنفيذي  التي خطة الكلية، فتم وضو عدد من المبادرات في بخصوص المبادرات التنفيذية 
و  الجامعة،  خطة  في  )الواردة  تحلي   نتائ   االعتبار  بعين  التنفيذية،  SWOTتأخذ  اللجنة  به  قامت  الذي   )

المصلحة )  .والذي شم  جميو أصحال  واأل  (1الجدول رقم  ال ايات   والمبادرات   االستراتيجية   هداف  وضح 
 لخطة الكلية االستراتيجية.  التنفيذية

 االستراتيجية   كلية األعمال ت واألهداف والمبادرات لخطةالغايا (1)جدول 

 

رقم 
 التنفيذية( المبادرات )البرامج  هداف االستراتيجية األ الغايات االستراتيجية  المحور  المحور 

 الطلبة  -1

 :  ى الغاية األول
اسوووووتقطال الطلبوووووة واسوووووتبقاؤهم 
وإحوووووودار ت ييوووووور إيجووووووابي فووووووي 

 . حياتهم

 :  الهدف األول 
تع يوووو  شووووعور الطلبووووة باالنتموووواء 
للجامعوووووووة واالرتقووووووواء بالخووووووودمات 

 . المقدمة لهم

تفعي  إجراء اإلرشاد السلوكي والنفسي للطلبة بالتعاون مو المرشد ن   •
 األ اديميين.  

الكلية • في  الجدد  الطلبة  مو  فصلي  لقاء  الطلبة  تنفيذ  تكريم  ،  رافقه 
 .المدرجين على لوحة شرف الكلية

 الكلية.  لطلبة  ، اجتماعي، رياضيثقافي  ،نادي علميوتفعي  إنشاء  •
لطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في الكلية، والعم   حتياجات  حصر ا •

 في ظ  الموارد المتاحة. مناسبة لهم تعليمية بيئة على توفير 
لهم،   • المقدمة  الخدمات  حول  الطلبة  لراء  سنوي  مسح  إجراء 

تنفيذ  ومتابعة  التطويرية،  الع قة    اه ومقترحاتهم  ذات  الجهات  مو 
 بالجامعة.

 الهدف الثاني:
الذاتي    التطوير  فرص  تع ي  

و  المعرفية    تنميةللطلبة  قدراتهم 
والقيادية   والمهنية  واالبتكارية 
سوق   في  للعم   وإعدادهم 

 .عالمي مت ير

المحلية والدولية وتوفير الدعم  مسابقات  الالطلبة للمشاركة في    تشجيو •
 ال زم لهم.

من    • عدد  مو  ط بي  تبادل  اتفاقيات  األعمالتوقيو  في    كليات 
 جامعات أجنبية.

وتشجيو الطلبة  الحياتية مهارات التوفير دورات تدريبية متخصصة في  •
 .للمشاركة بها 
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التعليم  
 والتعلم 

 

 :  ى الغاية األول
تطوووير نطوواق البوورام  التعليميووة 
ومناهجهوووووووووووووووا خاصوووووووووووووووة فوووووووووووووووي 

المسوووووووتجدة موووووووو التخصصوووووووات 
الحفوووووووووا  علووووووووووى قووووووووووة بوووووووووورام  

 الجامعة التقليدية. 

 :  الهدف األول 
تع ي  البرام  األ اديميووة الحاليووة 
وتوووووفير مسووووارات تعليميووووة مرنوووووة 

وخاصووووووة ل يووووووادة فوووووورص الووووووتعلم 
بووووووووووووووووووووووووووووورام  التخصصوووووووووووووووووووووووووووووات 

والصحية والعلوووم التربويووة  التقنية
 المستجدة. 

 دوري.   مراجعة البرام  األ اديمية وتحد  ها وتطويرها بشك  •
أ اديمية  • برام   حاجة    استحدار  العم  تلبي  مستوى  سوق  على   ،

 مرحلة البكالوريوس.
بر دراسة   • العالميام   ناستحدار  الجامعات  إحدى  مو  على  ة  مشترك 

 مستوى مرحلة البكالوريوس.
   يحتاج إليها سوق العم . استحدار دبلومات مهنية متخصصة •



 
 

 :  ةالغاية الثاني
عملية   والتعلم  تع ي   التعليم 

مو   لتتماشى  الجامعة  في 
مت يرات أسالي  التعليم وإعداد  
عالمي   عم   لسوق  المتعلمين 

 د ناميكي.

 :الهدف األول 
البرام     تقديم  صور  توسيو 

التعليمية   والمسارات  األ اديمية 
الداعمة وتنويو أسالي  التدريس  

 وتع ي  جودتها.

التدريبية    • البرام   في  التدريس  هيئة  أعضاء  مشاركة  دعم 
 المتخصصة في أسالي  التعليم والتعلم وتكنولوجيا التعليم.

التعل  • العملية  في  وإدماجهم  ممارسين  مدرسين  لت طية    يميةاستضافة 
 الجوان  التطبيقية.

وقادة   • إدارية  خبرات  محاضرات  مجتمو  استضافة  لتقديم  األعمال 
 وندوات للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

 :الهدف الثاني
تع يوووووووو  المخرجووووووووات التعليميووووووووة  

والتطووووووووووير الووووووووووظيفي وخبووووووووورات 
الوووووووتعلم المسوووووووتمدة مووووووون جامعوووووووة 

 . في دلفيا

والكف • المهارات  لمعرفة  السوق  احتياجات  دراسة  التي  ا تنفيذ  يات 
 العملية التعليمية.  في إدماجها بهدف يحتاجها سوق العم  

الخطط  استشارة قادة مجتمو األعمال والصناعة في مراجعة وتصميم   •
 والمواد الدراسية. للبرام  األ اديمية الدراسية 

 :  الهدف الثالث
تع يوووووووووو  الووووووووووتعلم القووووووووووائم علووووووووووى 

 . التكنولوجيا

التكنولوجية إدماج   • في    التطبيقات  الع قة  التعليمية  ذات  العملية 
 .لجميو برام  الكلية

دراسة مقترح استحدار برنام  أ اديمي الكتروني كام  على مستوى   •
 مرحلة البكالوريوس.  

3- 

البحث  
العلمي  
 واالبداع 

  

 :ى األول الغاية 
تع يووووووووووووو  البحوووووووووووووو  العلمووووووووووووووي  

واالبتكووووووووووووووار فووووووووووووووي الجامعووووووووووووووة 
وتمكينهموووووووووووا والتشووووووووووووبي  مووووووووووووو 

 ، والووووووودولي المحلوووووووي، المجتموووووووو 
 واألعمال.   ، والصناعة

  

 :الهدف األول 
بحور أساسية وتطبيقية    إجراء 

 ومجتمعية عالية التأثير.

بالتعاون مو  ةخطة بح ية سنويوضو   •   اوفق  ، األ اديمية   األقسام   للكلية 
 ومتابعة تنفيذها. البح  العلمي الوطنية، ألوليات 

في   • األق   على  واحد  علمي  بح   بنشر  التدريس  هيئة  أعضاء  إل ام 
 مج ت الفئة األولى أو ال انية ك  سنة.

قب   ت • األق   العليا بنشر بح  علمي واحد على  الدراسات  شجيو طلبة 
 التخرج.

البح ية  • الفرص  أعضاء  التخصصات    ة متعدد  تحد د  هيئة  وتشجيو 
 .بها للمشاركة  والطلبة التدريس 

 عقد مؤتمر أ اديمي مشترك مو عدد من الجامعات. •

 :الهدف الثاني
للبح     األساسية  البنية  تع ي  

الخدمات   وتطوير  العلمي 
 .البح ية في الجامعة

البياناتحصر    • ومصادر  هيئة    البرمجيات  أعضاء  إليها  يحتاج  التي 
والعم  على توفيرها في ظ  الموارد   ،تطبيقيةة إلجراء البحور الالتدريسي
 المتاحة.

من    • للتحسين  الكلية  في  التدريس  هيئة  ألعضاء  تدريبية  دورات  تنفيذ 
 أدائهم البح ي.

 :ةالثاني الغاية 
االسووووتمرار فووووي تطوووووير بووووورام  

للتميوو  الدراسات العليا والسووعي  
 في بعض مجاالتها. 

 :  الهدف األول 
العليا   الدراسات  برام   توسيو 

 .المطلوبة لسوق العم  
 .( متعدد المسارات MBA)ماجستير استحدار برنام    •

4- 
الموارد  
 البشرية 

  

 :ى األول الغاية 
في    الهيئة  االست مار 

تطويرهم    التدريسية وتع ي  
 .المهني

 :  الهدف األول 
هيئة  توظير   أعضاء  واستبقاء 

ويولون   األداء  متمي ي  تدريس 
  األولوية لتعلم الطلبة وتطويرهم.

 المتاحة.   الفرصاستقطال أعضاء هيئة تدريس متمي ين لش    •
آلية لمكافئة أعضاء   • بالجامعة عن  الجهات ذات الع قة  البح  مو 

 هيئة التدريس ذوي األداء المتمي .  
الماجستير   • على  للحصول  ممي ين  تدريس  هيئة  أعضاء  إيفاد 

  والدكتوراة من جامعات مرموقة في التخصصات المستحدثة بالكلية.
 :  الهدف الثاني

لك    والخيارات  الفرص  توفير 
ومتابعة   تدريس  هيئة  عضو 
حياة   بناء  من  ليتمكن  أدائه 

والمشاركة   • مهنية  على شهادات  للحصول  التدريس  هيئة  أعضاء  ح  
 .الجامعة تتحم  تكلفتهافي دورات تدريبية متخصصة 

هيئة   • أعضاء  تبادل  بهدف  مختارة  أعمال  كليات  مو  اتفاقيات  توقيو 
 .التدريس 



في   خدمته  أثناء  مج ية  مهنية 
 الجامعة.  

 

: االست مار في  ةالثاني الغاية 
وتع ي    الهيئة اإلداريةموظفي 

 تطويرهم المهني.

 :  الهدف األول 
الموظفين   نمو  وسائ   تحسين 

 .وتطويرهم 

تدريبية   • برام   وتنفيذ  للموظفين  التدريبية  االحتياجات  لت طية  حصر 
 هذه االحتياجات.

  اإلداريينالبح  مو الجهات ذات الع قة بالجامعة عن آلية لمكافئة   •
 ذوي األداء المتمي .

 :ة الثالث الغاية 
تع يووووووو  بيئوووووووة العمووووووو  داخووووووو   

 . الجامعة

 :  الهدف األول 
المقدمة   الخدمات  تحسين 

 للعاملين في الجامعة.

ال • لراء  سنوي  مسح  الكليةإجراء  في  المقدمة    عاملين  الخدمات  حول 
لهم، ومقترحاتهم التطويرية، ومتابعة تنفيذها مو الجهات ذات الع قة  

 بالجامعة.

5- 
الموارد  
المادية  
 والخدمات 

 :  ى األول الغاية 
توووووووووفير بنيووووووووة تحتيووووووووة )ماديووووووووة 
وافتراضوووووووية( مسوووووووتدامة للحووووووورم 
الجووووووامعي توووووودعم االحتياجووووووات 
األ اديميوووة والمعيشوووية لمجتموووو 
الجامعوووووووووووة واالسوووووووووووتمرار فوووووووووووي 

والخوووووووودمات تحسووووووووين المرافووووووووق 
  الجامعة.   داخ 

 :  الهدف األول 
الموارد   بتحسين  االستمرار 
التحتية   وبنيتها  للجامعة  المادية 

 وتحد  ها.

الدور  • لها  المراجعة  ال زمة  الصيانة  وعم   المادية،  الكلية  لموارد  ية 
 .واستبدالها إذا اقتضت الحاجة

 :  الهدف الثاني
من    تش يلية فعالة تقديم خدمات  

لبناء حرم جامعي   التكلفة  حي  
 مستدام.

المادية   • الكلية  لموارد  األم    التحتية االستخدام  لضمان    وبنيتها 
 استدامتها.

 :  الثالثالهدف 
التحتية   البنية  تطوير 
نطاقها   وتوسيو  التكنولوجية 
لضمان بيئة تعليمة رقمية عالية  

 الجودة وموثوقة.

كومبيوتر  • بأجه ة  الدراسية  القاعات  على    تجهي   شبكة  مشبوكة 
 وأجه ة عرض ذات جودة مناسبة.   تاإلنترن 

حاسول • مختبر  المستحدثة  حد    تجهي   األ اديمية  البرام     لخدمة 
 في الكلية.

الع قة   • ذات  التكنولوجية  التطبيقات  و حصر  الكلية،  توجيه  بأعمال 
   ك  حس  اختصاصه. الستخدامها في الكلية العاملين 

 الحوكمة  -6
 :ى األول الغاية 

ضووومان وجوووود أنكموووة حوكموووة  
 . وإدارة فعالة وفاعلة

 :  الهدف األول 
الرشيدة   الحوكمة  أسس  تأطير 
الجامعة   عمليات  إدارة  في 

 األ اديمية واإلدارية.

  المنصوص عليها فيدعم مجالس الحا مية في الكلية للقيام بمهامها  •
 بالجامعة.المنكمة للعم   األطر القانونية 

إشراك أصحال المصلحة في مجالس الحا مية بالكلية وتفعي  دورهم   •
 بها.

7-  

الشراكة مع  
  المجتمع 

والعالقات  
 الخارجية 

  
 
 
  

   :ىلاألو  الغاية 
توسوووويو مشوووواركة الجامعووووة مووووو 

 المجتمو. 

 :  الهدف األول 
المجتمو   قطاعات  عدد  زيادة 
في   المشاركة  من  تستفيد  التي 
الخدماتية   الجامعة  برام  
ت طي   بحي   ومبادراتها 
والصحة   التعليم  قطاعات 
والموارد   والفنون  وال قافة 

 الطبيعية والبنية التحتية.

 المجلس االستشاري للكلية.األعمال في مجتمو  إشراك قادة  •
التدريس   • هيئة  أعضاء  وتشجيو  المجتمو  خدمة  مبادرات  حصر 

   والطلبة لتنفيذها والمشاركة بها.
اإلدارية   • بالشؤون  تعنى  المحلي  المجتمو  تدريبية ألفراد  دورات  تنفيذ 

  المحلي.لمؤسسات المجتمو  

 :الثانية الغاية 
تحسووووووووووين الصووووووووووورة الذهنيووووووووووة  

 للجامعة. 

 :الهدف األول 
تنمية التواص  مو ذوي الع قة   

وإقليميًا   محليًا  الخارجيين 
 وعالميًا.   

 .إنشاء قاعدة بيانات لخريجي الكلية وتحد  ها بشك  مستمر •
منهم للمشاركة في أنشطة    الممي ينخصوصا  و   كليةدعوة خريجي ال •

   الكلية. 
 دور المؤسسات والشركات المحلية في رعاية أنشطة الكلية.زيادة  •
 
 

وورش  تشجيو   • :  الهدف الثاني المؤتمرات  في  المشاركة  على  التدريس  هيئة  أعضاء 



على   الجامعة  مكانة  تع ي  
العالي   التعليم  مؤسسات  خارطة 

 العالمية.

 المحلية والدولية.العم  والندوات 
المشاركة   • في  التدريس  هيئة  أعضاء  اإلع متشجيو  وسائ     في 

 المختلفة.
التواص    • ومواقو  اإلخبارية  المواقو  في  الكلية  وإنجازات  أنشطة  نشر 

 بشك  مناس .  االجتماعي

8-  
المصادر  

 المالية 

: االسوووتمرار فوووي ىاألولــ الغايــة
تحقيق االستقرار المووالي والنمووو 

 . للجامعة

 :الهدف األول 
للجامعة    المالية  الموارد  إدارة 

وضعها   س مة  تضمن  بطريقة 
 .المالي

تدريبية   • برام   تنفيذ  على  التدريس  هيئة  أعضاء    وتقديم تشجيو 
 مقاب  بدل مالي. عماللمجتمو األ وتنفيذ بحور تطبيقية استشارات 

9- ضمان   
 الجودة 

 :ى األول الغاية 
ضووووومان االعتمووووواد األ ووووواديمي  

المحلووووووي واالقليموووووووي والعوووووووالمي 
 . للجامعة

 :  الهدف األول 
تطوير نكام فعال ودائم لضمان  
الجامعة   ممارسات  جودة 

 .األ اديمية واإلدارية 

 التقدم لشهادة ضمان الجودة على مستوى الكلية.  •
اال اديمية   • البرام   لتسكين  الكلية  التحضير  الوطني    في  اإلطار  ضمن 

 للمؤه ت.
األ اديمية   • للبرام   األردني  االعتماد  على  للحصول  في    التحضير 

 الكلية.
ومهنية  • أ اديمية  اعتمادات  على  الكلية    دولية   الحصول  مستوى  على 

 .لبرام  األ اديميةاوعلى مستوى 
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 الخطة التنفيذية  -3
 

لضوووووووووومان تنفيووووووووووذ الخطووووووووووة االسووووووووووتراتيجية كمووووووووووا هووووووووووو مخطووووووووووط لهووووووووووا علووووووووووى أرض الواقووووووووووو، قامووووووووووت اللجنووووووووووة 
سوووووووووووتراتيجية ومبوووووووووووادرات تحقيوووووووووووق هوووووووووووذه الا ايوووووووووووات التوووووووووووي تشوووووووووووم  الالتوجيهيوووووووووووة ببنووووووووووواء الخطوووووووووووة التنفيذيوووووووووووة 

 وجوووووووووووودواًل زمنيووووووووووووًا يحوووووووووووودد أولويووووووووووووات التنفيووووووووووووذ خوووووووووووو ل الفتوووووووووووورة ال منيووووووووووووة التووووووووووووي ت طيهووووووووووووا، االسووووووووووووتراتيجيات 
كموووووووووا  ،(2كموووووووووا يكهووووووووور فوووووووووي الجووووووووودول رقوووووووووم ) هوووووووووذه المبوووووووووادرات  ة تنفيوووووووووذ يمسوووووووووؤول إضوووووووووافة إلوووووووووى ،الخطوووووووووة

لضووووووووومان قاموووووووووت اللجنوووووووووة التوجيهيوووووووووة بتحد ووووووووود مؤشووووووووورات األداء لكووووووووو  مبوووووووووادرة تنفيذيوووووووووة واردة فوووووووووي الخطوووووووووة 
 (.3كما يكهر في الجدول رقم ) ةتنفيذ المبادرات المنصوص عليها في الخط

   الخطة التنفيذية (2الجدول رقم )     

 جهة التنفيذ 
 المحاور  الغايات االستراتيجية  المبادرات  توزيع السنوات 

5 4 3 2 1    
 رؤساء األقسام 

لجنة اإلرشاد والتوعية  
 الط بية 

بالتعاون        للطلبة  والنفسي  السلوكي  اإلرشاد  إجراء  تفعي  
 مو المرشد ن األ اديميين.  

واستبقاؤهم   الطلبة  استقطال 
في   إيجابي  ت يير  وإحدار 

 . حياتهم

 الطلبة 
 

 عميد الكلية 
 رؤساء األقسام 

الكلية،  رافقه        في  الجدد  الطلبة  مو  فصلي  لقاء  تنفيذ 
 لوحة شرف الكلية.تكريم الطلبة المدرجين على  

 عميد الكلية  
 رؤساء األقسام 

رياضي  وتفعي   إنشاء        اجتماعي،  ثقافي،  علمي،  نادي 
 لطلبة الكلية.  

 عميد الكلية 
لجنة المصادر البشرية  

والمادية والس مة  
 العامة 

في        الخاصة  االحتياجات  ذوي  لطلبة  احتياجات  حصر 
تعليمية مناسبة لهم في  الكلية، والعم  على توفير بيئة  

 ظ  الموارد المتاحة.

لجنة ضمان الجودة  
 واالعتماد 

المقدمة        الخدمات  الطلبة حول  إجراء مسح سنوي لراء 
لهم، ومقترحاتهم التطويرية، ومتابعة تنفيذها مو الجهات  

 ذات الع قة بالجامعة.
 رؤساء األقسام 

لجنة اإلرشاد والتوعية  
 الط بية 

تشجيو الطلبة للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية       
 وتوفير الدعم ال زم لهم.

 عميد الكلية  
لجنة التعاون  

 المؤسسي والدولي 

كليات         من  عدد  مو  ط بي  تبادل  اتفاقيات  توقيو 
 في جامعات أجنبية. األعمال

 رؤساء األقسام 
لجنة التعاون  

 المؤسسي والدولي 

الحياتية        المهارات  في  متخصصة  تدريبية  دورات  توفير 
 وتشجيو الطلبة للمشاركة بها.
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 عميد الكلية 
 رؤساء األقسام  

بشك         وتطويرها  وتحد  ها  األ اديمية  البرام   مراجعة 
 دوري.  

البرام    نطاق  تطوير 
خاصة   ومناهجها  التعليمية 
المستجدة   التخصصات  في 

قوة   على  الحفا   برام   مو 
 الجامعة التقليدية.

 
 
 التعليم والتعلم 

 
 
 

 عميد الكلية  
 رؤساء األقسام  

سوق العم ، على  تلبي حاجة    استحدار برام  أ اديمية     
 مستوى مرحلة البكالوريوس.

 عميد الكلية 
 رؤساء األقسام 

بر دراسة        الجامعات  ام   ناستحدار  إحدى  مو  مشترك 
 على مستوى مرحلة البكالوريوس.العالمية 

 عميد الكلية 
 رؤساء األقسام 

استحدار دبلومات مهنية متخصصة يحتاج إليها سوق       
 .العم 

 عميد الكلية 
 رؤساء األقسام 

البرام          في  التدريس  هيئة  أعضاء  مشاركة  دعم 
في   المتخصصة  والتعلم  التدريبية  التعليم  أسالي  

 وتكنولوجيا التعليم.

والتعلم   التعليم  عملية  تع ي  
مو   لتتماشى  الجامعة  في 
التعليم   أسالي   مت يرات 
وإعداد المتعلمين لسوق عم   

 عالمي د ناميكي.

العملية        رؤساء األقسام  في  وإدماجهم  ممارسين  مدرسين  استضافة 
 التطبيقية.التعليمية لت طية الجوان  

لتقديم        رؤساء األقسام  األعمال  مجتمو  وقادة  إدارية  خبرات  استضافة 
 محاضرات وندوات للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

 عميد الكلية 
 رؤساء األقسام 

المهارات        لمعرفة  السوق  احتياجات  دراسة  تنفيذ 
والكفايات التي يحتاجها سوق العم  بهدف إدماجها في  

 العملية التعليمية.  
 عميد الكلية 

 رؤساء األقسام 
مراجعة        في  والصناعة  األعمال  مجتمو  قادة  استشارة 

والمواد   األ اديمية  للبرام   الدراسية  الخطط  وتصميم 
 الدراسية.

 رؤساء األقسام 
 أعضاء هيئة التدريس 

العملية        في  الع قة  ذات  التكنولوجية  التطبيقات  إدماج 
 التعليمية لجميو برام  الكلية.

 عميد الكلية 
 رؤساء األقسام 

دراسة مقترح استحدار برنام  أ اديمي الكتروني كام        
 على مستوى مرحلة البكالوريوس.  

 لجنة البح  العلمي 
 رؤساء األقسام 

األقسام  وضو        مو  بالتعاون  للكلية  سنوية  بح ية  خطة 
الوطنية،   العلمي  البح   ألوليات  وفقا  األ اديمية، 

 ومتابعة تنفيذها.

تع ي  البح  العلمي  
واالبتكار في الجامعة  
وتمكينهما والتشبي  مو  

  ، والدولي المجتمو المحلي، 
واألعمال  ، والصناعة   

البحث العلمي  
 واإلبداع 

 عميد الكلية 
 رؤساء األقسام 

إل ام أعضاء هيئة التدريس بنشر بح  علمي واحد على       
 سنة.األق  في مج ت الفئة األولى أو ال انية ك  

واحد        رؤساء األقسام  علمي  بح   بنشر  العليا  الدراسات  طلبة  تشجيو 
 على األق  قب  التخرج.

 لجنة البح  العلمي 
 رؤساء األقسام 

وتشجيو        التخصصات  متعددة  البح ية  الفرص  تحد د 
 للمشاركة بها.  والطلبة أعضاء هيئة التدريس

 عميد الكلية 
 رؤساء األقسام 

الجامعات       من  عدد  مو  مشترك  أ اديمي  مؤتمر    عقد 
 بشك  دوري.

 رؤساء األقسام 
 لجنة البح  العلمي  

إليها        يحتاج  التي  البيانات  ومصادر  البرمجيات  حصر 
التطبيقية،   البحور  إلجراء  التدريسية  هيئة  أعضاء 

 والعم  على توفيرها في ظ  الموارد المتاحة.
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العلمي لجنة البح    الكلية         في  التدريس  هيئة  ألعضاء  تدريبية  دورات  تنفيذ 
 للتحسين من أدائهم البح ي.

 

 عميد الكلية  
 رؤساء األقسام  

     
 ( متعدد المسارات.MBA) ماجستير  استحدار برنام  

برام    تطوير  في  االستمرار 
والسعي   العليا  الدراسات 

 للتمي  في بعض مجاالتها 
الكلية عميد   

 رؤساء األقسام 
الفرص        لش    متمي ين  تدريس  هيئة  أعضاء  استقطال 

 المتاحة.  

الهيئة   في  االست مار 
تطويرهم   وتع ي   التدريسية 

 المهني.

الموارد  
 البشرية 

آلية        عميد الكلية  عن  بالجامعة  الع قة  ذات  الجهات  مو  البح  
 لمكافئة أعضاء هيئة التدريس ذوي األداء المتمي .  

 عميد الكلية 
 رؤساء األقسام 

على        للحصول  ممي ين  تدريس  هيئة  أعضاء  إيفاد 
والدكتوراة  في    الماجستير  مرموقة  جامعات  من 

 التخصصات المستحدثة بالكلية.
 عميد الكلية 

 رؤساء األقسام 
شهادات        على  للحصول  التدريس  هيئة  أعضاء  ح  

تتحم    متخصصة  تدريبية  دورات  في  والمشاركة  مهنية 
 تكلفتها الجامعة.

 عميد الكلية  
لجنة التعاون  

 المؤسسي والدولي 

تبادل  توقيو        بهدف  مختارة  أعمال  كليات  مو  اتفاقيات 
 أعضاء هيئة التدريس.

برام         عميد الكلية  وتنفيذ  للموظفين  التدريبية  االحتياجات  حصر 
 تدريبية لت طية هذه االحتياجات.

الهيئة   االست مار في موظفي 
تطويرهم   وتع ي   اإلدارية 

مو        عميد الكلية  المهني. آلية  البح   عن  بالجامعة  الع قة  ذات  الجهات 
 لمكافئة اإلداريين ذوي األداء المتمي .

 مكت  ضمان الجودة 
حول        الكلية  في  العاملين  لراء  سنوي  مسح  إجراء 

ومتابعة   التطويرية،  ومقترحاتهم  لهم،  المقدمة  الخدمات 
 تنفيذها مو الجهات ذات الع قة بالجامعة.

العم    بيئة  داخ   تع ي  
 . الجامعة

لجنة المصادر  
البشرية والمادية  
 والس مة العامة 

الصيانة        وعم   المادية،  الكلية  لموارد  الدورية  المراجعة 
 .واستبدالها إذا اقتضت الحاجةال زمة لها 

توووووووفير بنيوووووووة تحتيووووووة )ماديوووووووة 
وافتراضوووووية( مسوووووتدامة للحووووورم 
الجووووامعي توووودعم االحتياجووووات 

والمعيشية لمجتمووو األ اديمية  
الجامعوووووووووة واالسوووووووووتمرار فوووووووووي 
تحسووووووين المرافووووووق والخوووووودمات 

 داخ  الجامعة. 

الموارد المادية  
 والخدمات 

 

 عميد الكلية  
 رؤساء األقسام 

التحتية        وبنيتها  المادية  الكلية  لموارد  األم    االستخدام 
 لضمان استدامتها.

 عميد الكلية 
 رؤساء األقسام 

القاعات الدراسية بأجه ة كومبيوتر مشبوكة على  تجهي        
 وأجه ة عرض ذات جودة مناسبة.   تشبكة اإلنترن 

تجهي  مختبر حاسول حد   لخدمة البرام  األ اديمية        عميد الكلية 
 المستحدثة في الكلية.

 رؤساء األقسام 
بأعمال        الع قة  ذات  التكنولوجية  التطبيقات  حصر 

ك    الستخدامها  الكلية  في  العاملين  وتوجيه  الكلية، 
 .حس  اختصاصه 

 عميد الكلية 

بمهامها        للقيام  الكلية  في  الحا مية  مجالس  دعم 
للعم    المنكمة  القانونية  األطر  في  عليها  المنصوص 

 بالجامعة.
 

 
ضوومان وجووود أنكمووة حوكمووة 

 . وإدارة فعالة وفاعلة
 

 الحوكمة 
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 عميد الكلية 
 رؤساء األقسام 

بالكلية        الحا مية  المصلحة في مجالس  إشراك أصحال 
 وتفعي  دورهم بها.

 
 

 عميد الكلية 
 رؤساء األقسام  

االستشاري        المجلس  في  األعمال  مجتمو  قادة  إشراك 
 للكلية.

في   الجامعة  مشاركة  توسيو 
 .المجتمو 

 
 

الشراكة مع  
المجتمع  
والعالقات  
 الخارجية 

خدمة المجتمو لجنة    
 رؤساء األقسام 

هيئة        أعضاء  وتشجيو  المجتمو  خدمة  مبادرات  حصر 
  التدريس والطلبة لتنفيذها والمشاركة بها.

 جنة خدمة المجتمو 
 رؤساء األقسام 

ت        المحلي  المجتمو  ألفراد  تدريبية  دورات  عنى  تنفيذ 
 بالشؤون اإلدارية لمؤسسات المجتمو المحلي.

متابعة الخريجين لجنة  بشك          وتحد  ها  الكلية  لخريجي  بيانات  قاعدة  إنشاء 
 مستمر.

الذهنية   الصورة  تحسين 
 للجامعة.

وخصوصا الممي ين منهم للمشاركة    كليةدعوة خريجي ال      لجنة متابعة الخريجين 
 في أنشطة الكلية.  

والشركات        عميد الكلية  المؤسسات  دور  رعاية  زيادة  في  المحلية 
 .أنشطة الكلية 

في        رؤساء األقسام  المشاركة  على  التدريس  هيئة  أعضاء  تشجيو 
 المؤتمرات وورش العم  والندوات المحلية والدولية.

وسائ         رؤساء األقسام  في  المشاركة  في  التدريس  هيئة  أعضاء  تشجيو 
 اإلع م المختلفة.

اإلخبارية  نشر        عميد الكلية  المواقو  في  الكلية  وإنجازات  أنشطة 
 ومواقو التواص  االجتماعي بشك  مناس .

 عميد الكلية 
 رؤساء األقسام 

تدريبية        برام   تنفيذ  على  التدريس  هيئة  أعضاء  تشجيو 
استشارات وتنفيذ بحور تطبيقية لمجتمو األعمال    وتقديم

 مقاب  بدل مالي.

تحقيق   في  االستمرار 
والنمو   المالي  االستقرار 

 .للجامعة

المصادر  
 المالية 

 التقدم لشهادة ضمان الجودة على مستوى الكلية.      مكت  ضمان الجودة  

األ اديمي   االعتماد  ضمان 
والعالمي   واالقليمي  المحلي 

 . للجامعة
 ضمان الجودة 

 مكت  ضمان الجودة 
 رؤساء األقسام 

الكلية ضمن         في  اال اديمية  البرام   لتسكين  التحضير 
 اإلطار الوطني للمؤه ت.

 مكت  ضمان الجودة 
 رؤساء األقسام 

للبرام          األردني  االعتماد  على  للحصول  التحضير 
 األ اديمية في الكلية.

على         رؤساء األقسام  دولية  ومهنية  أ اديمية  اعتمادات  على  الحصول 
 مستوى الكلية وعلى مستوى البرام  األ اديمية.
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 داء ومؤشرات األالتنفيذية  المبادرات( 3جدول رقم )
 المحور  المبادرات  مؤشرات االداء  الحد المستهدف 

% من الطلبة  50<
 ذوي الحاجة للتحوي  

الطلبة   النفسي  عدد  اإلرشاد  مكت   إلى  لين  المحو 
 والسلوكي.

بالتعاون   للطلبة  والنفسي  السلوكي  اإلرشاد  إجراء  تفعي  
 مو المرشد ن األ اديميين.

 الطلبة 
 

 اللقاءات مو الطلبة الجدد.عدد  لقاء ك  سنة 
الكلية،  رافقه   في  الجدد  الطلبة  مو  فصلي  لقاء  تنفيذ 

 شرف الكلية.تكريم الطلبة المدرجين على لوحة  
ناد ين على مستوى  

 الكلية 
 لة على أرض الواقو.فعمعدد األندية المستحدثة وال

ثقافي،  وتفعي   إنشاء   علمي،  رياضي  نادي  اجتماعي، 
 لطلبة الكلية.  

>70%  
تقييم رضا ذوي االحتياجات الخاصة عن الخدمات  

 المقدمة لهم.

في   الخاصة  االحتياجات  ذوي  لطلبة  احتياجات  حصر 
لهم في   مناسبة  تعليمية  بيئة  توفير  الكلية، والعم  على 

 ظ  الموارد المتاحة.

>80%  

تقييم رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة لهم من قب   
األ اديمي   اإلرشاد  خدمات:  ذل   في  بما  الجامعة 
ال منهجية،   الط بية  واألنشطة  والنفسي،  والوظيفي 
ذوي   وخدمات  والتسجي ،  القبول  وخدمات 

 االحتياجات الخاصة وغيرها.  

المقدمة   الخدمات  حول  الطلبة  لراء  سنوي  مسح  إجراء 
قترحاتهم التطويرية، ومتابعة تنفيذها مو الجهات  لهم، وم

 ذات الع قة بالجامعة.

نشاطات في   5<
 السنة 

 طلبة الكلية.األنشطة التي يشارك بها عدد 
المحلية والدولية   المسابقات  للمشاركة في  الطلبة  تشجيو 

 وتوفير الدعم ال زم لهم.

 مت ا د 
الطلبة  عدد الطلبة المشتركين في برام  تبادل  

 الدولي.
كليات   من  عدد  مو  ط بي  تبادل  اتفاقيات  توقيو 

 في جامعات أجنبية. األعمال

دورات سنويا  5<  
مجال   في  للطلبة  توفيرها  التي  تم  الدورات  عدد 

الحياتية     المهارات الحياتية.  المهارات  في  متخصصة  تدريبية  دورات  توفير 
 .وتشجيو الطلبة للمشاركة بها

>20%  
إلى   التدريبية  الدورات  في  المشاركين  الطلبة  نسبة 

 إجمالي طلبة الكلية سنويا.

   التي تم تطويرها. عدد البرام  األ اديمية  جميو برام  الكلية 
األ اديمية   البرام   بشك   مراجعة  وتطويرها  وتحد  ها 

 . دوري 

 
 
 
 
 

 التعليم والتعلم 
 
 
 

برنامجين  <  عدد البرام  المستحدثة في الكلية. 
سوق العم ، على  تلبي حاجة    استحدار برام  أ اديمية 

 مستوى مرحلة البكالوريوس.
التوصية باستحدار  
أو عدم استحدار  

 البرنام .
 تنفيذ الدراسة.  

بر دراسة   الجامعات  ام   ن استحدار  إحدى  مو  مشترك 
 على مستوى مرحلة البكالوريوس.العالمية 

 عدد الدبلومات المهنية المستحدثة. 3<
إليها سوق   دبلومات مهنية متخصصة يحتاج  استحدار 

 .العم 

 >75 %  
للدورات   المجتازين  التدريس  هيئة  أعضاء  عدد 

 التدريبية بنجاح.

 
البرام  التدريبية  دعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس في 

المتخصصة في أسالي  التعليم والتعلم وتكنولوجيا  
 التعليم.

 عدد المدرسين الممارسين الم ستضافين. مت ا د 
العملية   في  وإدماجهم  ممارسين  مدرسين  استضافة 

 التعليمية لت طية الجوان  التطبيقية.
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 عدد الخبراء الم ستضافين. مت ا د 
خبرات   لتقديم  استضافة  األعمال  مجتمو  وقادة  إدارية 

 محاضرات وندوات للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
إدماج المهارات  

والكفايات المستجدة  
 في جميو البرام 

 ووضو خطة إدماج مناسبة. تنفيذ الدراسة 
تنفيذ دراسة احتياجات السوق لمعرفة المهارات والكفايات  

ف إدماجها  بهدف  العم   سوق  يحتاجها  العملية  التي  ي 
 التعليمية.  

مراجعة جميو الخطط  
الدراسية للبرام   

 والمواد

رضا   والصناعةتقييم  األعمال  مجتمو  عن    قادة 
 التعاون في مجال تطوير البرام  األ اديمية.

مراجعة   في  والصناعة  األعمال  مجتمو  قادة  استشارة 
والمواد   األ اديمية  للبرام   الدراسية  الخطط  وتصميم 

 الدراسية.

 مت ا د 
التطبيقات التكنولوجية ذات الع قة في العملية  عدد  

 .التعليمية
العملية   في  الع قة  ذات  التكنولوجية  التطبيقات  إدماج 

 التعليمية لجميو برام  الكلية.
التوصية باستحدار  
أو عدم استحدار  

 البرنام .
 جدوى استحدار البرنام . تنفيذ الدراسة 

كام    الكتروني  أ اديمي  برنام   استحدار  مقترح  دراسة 
 على مستوى مرحلة البكالوريوس.  

>75%  
دة   المحد  البحور  إلى  فعليا  المنفذة  البحور  نسبة 

 بالخطة البح ية.

األقسام  وضو   مو  بالتعاون  للكلية  سنوية  بح ية  خطة 
البح    ألوليات  وفقا  الوطنية،  األ اديمية،  العلمي 

 ومتابعة تنفيذها.

البحث العلمي  
 واالبداع 

مساوي لعدد أعضاء  
 هيئة التدريس بالكلية 

المنشورة من قب  أعضاء هيئة    العلمية  عدد األبحار 
ك   التدريس   ال انية  أو  األولى  الفئة  مج ت  في 

 سنة.

إل ام أعضاء هيئة التدريس بنشر بح  علمي واحد على  
 ئة األولى أو ال انية ك  سنة.األق  في مج ت الف

 مت ا د 
األبحار  طلبة    العلمية   عدد  قب   من  المنشورة 

 الدراسات العليا بإشراف أعضاء هيئة التدريس.
واحد   علمي  بح   بنشر  العليا  الدراسات  طلبة  تشجيو 

 على األق  قب  التخرج.

 مت ا د 
ا والبحور  البح ية  المشاريو  متعددة  عدد  لعلمية 

 التخصصات المنف ذة من قب  أعضاء هيئة التدريس.
وتشجيو   التخصصات  متعددة  البح ية  الفرص  تحد د 

 للمشاركة بها.  والطلبة أعضاء هيئة التدريس
  3ال يق  عن  

 جامعات 
 مشاركة عدد من الجامعات بتنفيذ المؤتمر. 

الجامعات  من  عدد  مو  مشترك  أ اديمي  مؤتمر    عقد 
 بشك  دوري.

> 75 %  
مستوى   عن  التدريسية  الهيئة  اعضاء  رضا  تقييم 

 المقدمة لهم. خدمات البح  العلمي

إليها   يحتاج  التي  البيانات  ومصادر  البرمجيات  حصر 
التطبيقية،   البحور  إلجراء  التدريسية  هيئة  أعضاء 

 والعم  على توفيرها في ظ  الموارد المتاحة.

 .فعلًياالدورات التدريبة المنفذة عدد  مت ا د 
الكلية   في  التدريس  هيئة  ألعضاء  تدريبية  دورات  تنفيذ 

 للتحسين من أدائهم البح ي 
 ( متعدد المسارات.MBA)ماجستير استحدار برنام    استحدار البرنام . عدد مسارات مت ا د 

 >20 %  
على   الحاصلين  التدريسية  الهيئة  أعضاء  نسبة 

 .شهادات من جامعات مرموقة
الفرص  استقطال   لش    متمي ين  تدريس  هيئة  أعضاء 

 المتاحة.

 الموارد البشرية 

 >20 %  
الحاصلين   التدريسية  الهيئة  المئوية ألعضاء  النسبة 

اجتياز   بعد  سنويًا  ترقيات  في    10على  سنوات 
 الجامعة.

 مت ا د 
المتمي ين   التدريسية  الهيئة  ألعضاء  المئوية  النسبة 

 سنوات فأ  ر. 10والمستمرين في الجامعة لمدة 
آلية   عن  بالجامعة  الع قة  ذات  الجهات  مو  البح  

 لمكافئة أعضاء هيئة التدريس ذوي األداء المتمي .

 عدد الموفد ن في الكلية إلى جامعات مرموقة. مت ا د 
على   للحصول  ممي ين  تدريس  هيئة  أعضاء  إيفاد 
في   مرموقة  جامعات  من  والدكتوراة  الماجستير 

 التخصصات المستحدثة بالكلية.
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 >05 %  
نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادات  
عدد   إلى  تدريبية  دورات  في  المشاركين  أو  مهنية 

 أعضاء هيئة التدريس في الكلية.

هيئة   أعضاء  شهادات  ح   على  للحصول  التدريس 
تتحم    متخصصة  تدريبية  دورات  في  والمشاركة  مهنية 

 تكلفتها الجامعة.

لة مو كليات أخرى. مت ا د   عدد االتفاقيات الموقعة والمفع 
تبادل   بهدف  مختارة  أعمال  كليات  مو  اتفاقيات  توقيو 

 أعضاء هيئة التدريس.

 >85 %  
والف لإلداريين  المئوية  في  ن النسبة  المشاركين  يين 

 الدورات التدريبية.
برام    وتنفيذ  للموظفين  التدريبية  االحتياجات  حصر 

 تدريبية لت طية هذه االحتياجات.

 مت ا د 
المئوية   والفنيين النسبة  المتمي ين    لإلداريين 

 سنوات فأ  ر. 10لمدة الكلية  والمستمرين في 
آلية   عن  بالجامعة  الع قة  ذات  الجهات  مو  البح  

 كافئة اإلداريين ذوي األداء المتمي .لم

>80%  
العاملين في الكلية عن الخدمات المقدمة  تقييم رضا  

   لهم. 

حول   الكلية  في  العاملين  لراء  سنوي  مسح  إجراء 
ومتابعة   التطويرية،  ومقترحاتهم  لهم،  المقدمة  الخدمات 

 تنفيذها مو الجهات ذات الع قة بالجامعة.

 >85 % 
 

رضا   البنية  أ تقييم  عن  التدريسية  الهيئة  عضاء 
التكنولوجية   والتجهي ات  المادية  للموارد  األساسية 
العلمي،   والبح   والتعلم،  التعليم،  عمليات  لدعم 

الصيانة   واالبداع.   وعم   المادية،  الكلية  لموارد  الدورية  المراجعة 
 .واستبدالها إذا اقتضت الحاجةال زمة لها 

المادية  الموارد 
 والخدمات 

 

>85% 
األساسية   البنية  عن  اإلدارية  الهيئة  رضا  تقييم 

اإل  االعمال  تدعم  التي  المادية  والفنية  للموارد  دارية 
 في الجامعة.  

 نسبة اإلنفاق على تجد د موارد الكلية المادية. مت ا د 
التحتية   وبنيتها  المادية  الكلية  لموارد  األم    االستخدام 

 استدامتها.لضمان 
قاعات لك  قسم   5<

 أ اديمي 
 عدد القاعات الدراسية المجه ة.

تجهي  القاعات الدراسية بأجه ة كومبيوتر مشبوكة على  
 وأجه ة عرض ذات جودة مناسبة.   تشبكة اإلنترن 

 البدء باستخدام المختبر في العملية التعليمية. -
األ اديمية  تجهي  مختبر حاسول حد   لخدمة البرام   

 المستحدثة في الكلية.

 مت ا د 
أعمال   في  المستخدمة  التكنولوجية  التطبيقات  عدد 

 الكلية األ اديمية واإلدارية.

بأعمال   الع قة  ذات  التكنولوجية  التطبيقات  حصر 
ك    الستخدامها  الكلية  في  العاملين  وتوجيه  الكلية، 

 . حس  اختصاصه 
 

 >85 % 
 

اإلدارية   التدريسية والهيئة  الهيئة  تقييم رضا أعضاء 
 دور مجالس الحا مية المختلفة في الكلية.عن 

بمهامها   للقيام  الكلية  في  الحا مية  مجالس  دعم 
للعم    المنكمة  القانونية  األطر  في  عليها  المنصوص 

 الحوكمة  بالجامعة.
مشاركتين في ك    < 

 مجلس 
مج في  المصلحة  أصحال  مشاركات  الس  عدد 

 الحا مية بالكلية.
بالكلية   الحا مية  مجالس  في  المصلحة  أصحال  إشراك 

 وتفعي  دورهم بها.

اجتماعين  <  
االستشاري   المجلس االستشاري السنوية. اتعدد اجتماع المجلس  في  األعمال  مجتمو  قادة  إشراك 

 للكلية.
الشراكة مع  
المجتمع  
والعالقات  
 الخارجية 

مبادرة لك  قسم  
 أ اديمي على األق  

المجتمو عدد   خدمة  تنفيذها    مبادرات  تم  التي 
 بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

هيئة   أعضاء  وتشجيو  المجتمو  خدمة  مبادرات  حصر 
  التدريس والطلبة لتنفيذها والمشاركة بها.

دورة واحدة ك  عام  
 على األق  

دورات   عدد الدورات التدريبية المنفذة. تعنى  تنفيذ  المحلي  المجتمو  ألفراد  تدريبية 
 بالشؤون اإلدارية لمؤسسات المجتمو المحلي.

% من  50شمول 
 خريجي الكلية 

 إنشاء قاعدة بيانات خريجي كلية األعمال.
بشك    وتحد  ها  الكلية  لخريجي  بيانات  قاعدة  إنشاء 

 مستمر.
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 مت ا د 
وخصوصا الممي ين منهم للمشاركة    كلية خريجي الدعوة   عدد خريجي الكلية المشاركين بأنشطة الكلية.

 في أنشطة الكلية.  

 مت ا د 
رعاية   عدد المؤسسات والشركات الراعية لنشاطات الكلية.   في  المحلية  والشركات  المؤسسات  دور  زيادة 

 أنشطة الكلية 

 مت ا د 
التدريس   هيئة  أعضاء  في    ينالمشاركنسبة 

والدولية  المحلية  والندوات  العم   وورش    المؤتمرات 
 إلى أعضاء هيئة التدريس في الكلية.

في   المشاركة  على  التدريس  هيئة  أعضاء  تشجيو 
 المؤتمرات وورش العم  والندوات المحلية والدولية.

 مت ا د 
أنشطة   في  المشاركين  التدريس  هيئة  أعضاء  عدد 

 إع مية مختلفة.
في وسائ  اإلع م   للكهورتشجيو أعضاء هيئة التدريس  

 المختلفة.

>80%  
إلى   إع ميا  الم ط اة  الكلية  وإنجازات  أنشطة  نسبة 

 إجمالي األنشطة واإلنجازات.
اإلخبارية   المواقو  في  الكلية  وإنجازات  أنشطة  نشر 

 ومواقو التواص  االجتماعي بشك  مناس .

 مت ا د 
الدورات   ألبناء  عدد  المقدمة  واالستشارات  التدريبية 

 المجتمو المحلي.
تدريبية   برام   تنفيذ  على  التدريس  هيئة  أعضاء  تشجيو 

وتقديم المحلي  المجتمو  بحور    ألبناء  وتنفيذ  استشارات 
 تطبيقية لمجتمو األعمال مقاب  بدل مالي.

 المصادر المالية 

 المستوى الفضي 
الجودة   ضمان  شهادة  على  مستوى  الحصول  على 

 الكلية.
 التقدم لشهادة ضمان الجودة على مستوى الكلية.

 ضمان الجودة 
 جميو برام  الكلية 

في   اال اديمية  البرام   لتوطين  ال زمة  األدلة  توفير 
 الكلية ضمن اإلطار الوطني للمؤه ت. 

األ  البرام   لتسكين  ضمن  التحضير  الكلية  في   اديمية 
 اإلطار الوطني للمؤه ت.

أدلة ت طي سنتين  
 على األق  

األردني   االعتماد  معا ير  ت طي  التي  األدلة  توفير 
 األ اديمية.للبرام  

للبرام     األردني  االعتماد  على  للحصول  التحضير 
 األ اديمية في الكلية.

اعتماد واحد على  
 األق  

تم   التي  والمهنية  اال اديمية  االعتمادات  عدد 
 الحصول عليها.

على    دولية  ومهنية  أ اديمية  اعتمادات  على  الحصول 
 مستوى الكلية وعلى مستوى البرام  األ اديمية.

 
   


