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 ورعاه هللا حفظه المعظم الحسين بن الثاني هللا عبد الملك جاللة أقوال من        

 
  جميعاا منا حقوتست وتميزها، تنوعها في فريدة األردنية البيئة 

  .عليها والمحافظة لصونها الجهد كل
 

  حمايااااة مجااااال فاااي األردن حققهااااا التاااي الكبياااارة االنجاااا ات 
 تجعلناا والادولي المحلي المستويين على البيئة على والمحافظة

 .مطلقة بثقة الجديدة األلفية ندخل
 

 يكاون الثاروة هاذ  واساتغلل أبنائناا، فاي تكمان الحقيقية ثروتنا 
 تحاااديات مواجهاااة علاااى تساااعدهم ساااليمة تنشاااأة همإعاااداد فااي

 .فرصة واقتناص المستقبل

 

 ورعاه هللا حفظه طالل بن الحسن األمير سمو أقوال من        

 
 مفهااوم تااوفير فااي تكماان خاصااة عنايااة الااى تحتااا  الباديااة ان 

 القيماة ان حياث ساليمة انتاجياة مفاهيم ضمن وللمحيط للنسان
 الباديااة خدماة الااى تاددي التااي لا ت هااي االنتاا  علااى المضاافة

 ال مساتقلة تنمياة الاى تحتاا  البادياة وان مستقبل، جاذبة لتكون
 عليا  كانا  ماا الاى اعادتهاا ويجاب خاصاة مصاال  فيها تتدخل

 األمااان الاااى السااليم باااالتخطيط نصاال وان بجاااذورنا واالهتمااام
 .للجميع مطلب هو الذي الغذائي

 
 الباديااة مشااكلت ياادة  فااي ساااهم  االردنياة الكفاااءات هجارة 

 لتطاوير الريادياة النظارة واساتعادة االولوياات اعادة في فاالمل
 .المجتمعات لخدمة متوا ن اطار ضمن مناطق

 

 الخااارجي، االسااتيراد الااى اللجااوء ماان يحااد مواردنااا إدارة فااي الرشاايدة الحاكميااة تطبيااق إن 
 اإلنساانية البيئاة خدماة يفا التنمياة تصاب ان شايء واهام والثاروات، بالمعاادن غنياة فمنطقتنا
 .والمكانية
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 الجافة لألراضي طالل بن الحسن األمير كلية
 

 :النشأة .2
 طالل بان الحسان األميار سامو مان بتوجيهاات الجافاة لألراضاي طلل بن الحسن األمير كلية تأسس 
 تاوفير إلاى الكلياة تساعى حياث ،1992 عام أنشئ الذي البادية وتطوير بحث مشروع لجهود استكماالا 
 التنمياة بين التكامل لتحقيق واإلقليم األردن يحتاجها التي الحلول لتطوير رائدة وبحثية تعليمية فرص

 ساامو وبحضااور الهاشامية الجامعااة وقعاا  2111 عاام فااي. المقبلااة األعاوام فااي البيئيااة واالحتياجاات
 األمير كلية شاءإلن تعاون مذكرة والتكنولوجيا للعلوم األعلى المجلس رئيس طلل بن الحسن األمير
 والمركااز والتكنولوجيااا، للعلااوم األعلااى المجلااس ماع بالتعاااون الجافااة لألراضااي طاالل باان الحسان
 الكلياة طلباة مان االولى الدفعة قبول تم حيث(.  ايكاردا الجافة المناطق في الزراعية لألبحاث الدولي

 .2114 عام في
 :الرؤية .1

 التي االستثنائية التعليم مناهج إنشاء في الجافة لألراضي طلل بن الحسن األمير كلية رؤية تكمن
 األراضي في الطبيعية الموارد ذل  في بما الجافة األراضي دراسات في البكالوريوس درجة تمن 

 إلى الكلية وتتطلع. الجافة األراضي في واالقتصادية االجتماعية والتنمية المراعي استدامة الجافة،
 الى الجافة لألراضي المستدامة التنمية مجال في والعالم العربية الدول نم والخبرات المعرفة نقل

 االستخدام مشاكل حل في المبادرة نهج توليد الى تتطلع كما. المتخصين العلماء طريق عن األردن
 في المحلية المجتمعات إشراك خلل من الجافة المناطق في الطبيعية الموارد استخدام وسوء الجائر
 .المناطق هذة في للعمل جديدة فرص وفت  القرار صنع عملية

 :الرسالة .3
 المستدامة التنمية مجال في والعالم العربية الدول من والخبرات المعرفة نقل إلى الكلية تتطلع

 .المتخصصين العلماء طريق عن األردن الى الجافة لألراضي
 المناطق في الطبيعية الموارد استخدام وسوء الجائر االستخدام مشاكل حل في المبادرة نهج توليد
 هذ  في للعمل جديدة فرص وفت  القرار صنع عملية في المحلية المجتمعات إشراك خلل من الجافة

 .المناطق
 

 الكلية حول معلومات .4
 :الكلية أقسام .4.2
 .مفتوح – الجافة األراضي في الطبيعية الموارد قسم -
 .اإلنشاء قيد – الرعوية المنظومة استدامة قسم -
 .اإلنشاء قيد – الجافة المناطق في االقتصادية االجتماعية لتنميةا قسم -

 
 :العلمية الدرجات .4.1
 .الجافة األراضي في الطبيعية الموارد بكالوريوس -

 .اإلنشاء قيد – الرعوية المنظومة استدامة بكالوريوس -

 .اإلنشاء قيد – الجافة المناطق في االقتصادية االجتماعية التنمية بكالوريوس -
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 :التدريسية الهيئة ءأعضا .4.3
          أستاذ                                الحموري نزار. د. أ
 الطبيعية الموارد كلية مع مشترك تعين/أستاذ    أحمد فايز. د. أ

 والبيئة
 مساعد أستاذ   عود  سمي  طالب. د
 مساعد أستاذ   صوالح  محمد. د

 
 : الكلية طلبة عدد .4.4

 طالب 53 – الجافة األراضي يف الطبيعية الموارد قسم
 

 :الخريجين الطلبة عدد .4.4
 2119/2121 الجامعي العام خلل دفعة اول تخر  المتوقع من حيث بعد يوجد ال
 

 :العام واإلطار الخطة مفردات الدراسية الخطط .4.4
 دراسة الجافة األراضي في الطبيعية الموارد في البكالوريوس درجة على للحصول يتطلب

 الجامعة في البكالوريوس درجة من  تعليمات وفق بنجاح معتمدة ساعة 132 عن يقل ال ما
 :التالي النحو على مو عة ،الهاشمية

 المتطلب
 المعتمدة الساعات عدد

 المجموع اختيارية إجبارية
 24 14 12 الجامعة متطلبات

 21 - 21 األكاديمية متطلبات

 41 9 42 التخصص متطلبات

 3 3 - الحرة المواد

 132 24 114 جموعالم

 
 :الكلية لطلبة الميداني التدريب .4.4

 األقسام ضمن المخبرية العملية التطبيقات أسس على الكلية في التطبيقية العلوم أهمية ترتكز
 العلمية التجهيزات بأحدث المجهزة المختبرات من فريدة مجموعة خلل ومن العلمية

 جزء المخبري التطبيق ويعتبر. الميدانية العلمية والرحلت الميداني التدريب إلى باإلضافة
 كما. التخصص ساعات من %11-31 مجموعة ما تغطي بحيث األقسام خطط عن يتجزأ ال

 طلبة إلكساب والخاصة الحكومية والمدسسات الوطنية المراكز مع بالتعاون التدريب ويتم
 .المطلوبة المهنية بالمهارات الكلية



 -7- 

 
  لكليةل التابعة والمرافق المختبرات .4.8

 المختبرات ألنشاء الكلية وتتطلع والبيئة الطبيعية الموارد كلية بمختبرات االستعانة يتم حالياا 
 :القادمة سنين األربع خلل التالية

 لمختبر ا اسم
 السعة

 االستيعابية

 21 الميا  مختبر .1

 21 الجغرافية المعلومات وأنظمة بعد عن االستشعار مختبر -1

 21 الحيواني  االنتا مختبر -2

 21 النباتي االنتا  مختبر -3

 21  والمعادن الصخور مختبر -1

 21  التربة مختبر -4

 21 المراعي مختبر -9

 21  الجوية األرصاد مختبر -11

 
 :العلمي البحث .4

 المتعلقة التطبيقية البحوث مجال في والرقي بالريادة الكلية في التدريسية الهيئة أعضاء جميع يقوم
 التي واالدوات التجهيزات أحدث باستخدام الطبيعية للموارد المستدامة والتمية الجافة ألراضيبا

 .الدولية المعايير مع تتوافق
 اطر لزيادة وذل  العالمية العلمية والمدتمرات بالورش الكلية في التدريس هيئة أعضاء ويشارك
 .عالميوال اإلقليمي الصعيدين على والعلماء الباحثين مع التعاون
 المانحة الجهات من بحوث دعم بمشاريع بالتقدم الكلية في التدريسية الهيئة أعضاء ينوي كذل 

 .وغيرها  USAIDو  +ERASMUS مثل والعالمية المحلية الجامعات مع بالشراكة
 

 1024 لغاية التدريسية الهيئة ألعضاء العلمية المؤلفات أعداد
 

 العدد البيانات

 0 المؤلفة الكتب
 0 المترجمة الكتب

 21 المنشورة العلمية البحوث
 4 المنشورة الملخصات

 1 النشر تحت البحوث
 1 اإلنجاز قيد البحوث

 
 

 :االلكتروني التعليم .4
 اإللكتروني النظام على التدريسية المواد من مجموعة سنوياا  الكلية في التدريسية الهيئة أعضاء يعد

 وشاملة متكاملة الكترونية بيئة خلل من الطلبة مع والتفاعل عاملللت الجودة فائقة بتصاميم المحوسب
 ويتم. اإللكتروني والتعليم واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مركز وبمساعدة متطورة وتكنولوجيا
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. للطلبة المكتسبة للمهارات والتقييم المستمر والتطوير المتابعة ضمان على المواد هذ  في التركيز
 .الكلية مواد جميع تطوير على قائما   العمل وما ال

 
 :الكلية مبنى .4

 من مدق  جزء تخصيص يتم وسوف  .والبيئة الطبيعية الموارد كلية من جزء حاليا الكلية تشغل
 .للكلية خاص مبنى لبناء الل م التوميل تأمين لحين الكلية لتشغل  الجديدة الصفية المباني

 
 :والدولي العربي لتعاونوا المحلي المجتمع خدمة في الكلية دور .8

 :يلي ما تتضمن والتي األنشطة من العديد خلل من بالمجتمع وثيقاا  ارتباطاا  الكلية ترتبط

 و ومواردها الجافة باالراضي المتعلقة المشاكل حل في تساعد التي العلمية البحوث إجراء -

  .بيئتها

 االستفادة وسبل الجافة بالمناطق التعريف إلى تهدف بيئية وورشات وندوات مدتمرات عقد -

 .وتنميتها بيئتها من

 ونقابة الملكي، الجغرافي المركز مثل وعالمية محلية جهات مع التعاون اتفاقيات عقد -

 البيئة، وو ارة الزراعي، واإلرشاد للبحث الوطني والمركز الزراعيين، المهندسين

 .وغيرها الطبيعة، لحماية الملكية والجمعية

 الحكومية القطاعات في العاملين كفاءة ورفع المحلي المجتمع لدعم تدريبية دورات تنفيذ -

 .والخاصة

 االستراتيجية الخطط وتحليل لوضع األردن تنمية لخدمة القومية اللجان في المشاركة -

 .بالتخصص العلقة ذات للجهات والتنموية

 الدولية الجهات مع التعاون اطر بحث بهدف ومحليا إقليميا والخبراء الشخصيات استضافة -

 .والعالمية

 .العليا الدراسات لطلبة الماجستيروالدكتوراة مناقشات لجان في والمشاركة اإلشراف -

 الطلبة شدون عمادة ضمن الفلكي والنادي البيئي كالنادي اللمنهجية األنشطة في المشاركة -

 .الجامعة في

 : المستقبلية والطموحات التطلعات .9
 في البكالوريوس درجة تمن  التي االستثنائية التعليم مناهج إنشاء في الكلية رؤية تكمن -

 استدامة الجافة، األراضي في الطبيعية الموارد ذل  في بما الجافة األراضي دراسات
 نقل إلى الكلية وتتطلع. الجافة األراضي في واالقتصادية االجتماعية والتنمية المراعي
 الى الجافة لألراضي المستدامة التنمية لمجا في والعالم العربية الدول من والخبرات المعرفة
 مشاكل حل في المبادرة نهج توليد الى تتطلع كما. المتخصصين العلماء طريق عن األردن

 إشراك خلل من الجافة المناطق في الطبيعية الموارد استخدام وسوء الجائر االستخدام
 .المناطق هذ  في للعمل جديدة فرص وفت  القرار صنع عملية في المحلية المجتمعات

 :في بكالوريوس برامج استحداث خلل من الدراسية البرامج استكمال إلى الكلية تتطلع -
 .الرعوية المنظومة استدامة .1
 .الجافة المناطق في االقتصادية االجتماعية التنمية .2
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 تطويرها حيث من الجافة األراضي بشدون تعنى متكاملة بحثية  راعية محطة انشاء -
 الدعم على للحصول المانحة الدولية للجهات بحثي بمشروع التقدم خلل من هاواستدامت

 .الل م المالي
 المجتمع حاجة مع لتتماشى البكالوريوس لدرجتي للدارسات الدراسية الخطط تحديث -

 .المهنية النقابات الى الكلية خريجي انضمام وتسهيل
 إلدارة علمية كوادر إعداد في ساهملت الكلية في العليا للدراسات متطورة برامج استحداث -

 االراضي في الطبيعية الموارد وتخطيط إدارة في والمساهمة والتنموية البيئية المشاريع
 إجراء في التدريس هيئة ألعضاء والتعليمية البحثية العملية تنشيط إلى إضافة الجافة،
 واستثمار الغذاء إنتا  في المتعلقة المشاكل لحل للتعامل مدهلين وإعداد التطبيقية البحوث

 . الجافة االراضي
 هيئة أعضاء كفاءة تطوير خلل من( E-Learning) اإللكتروني التعليم مجال في التوسع -

 .لذل  الضرورية المستلزمات وتهيئة عمل ورشات بعقد التدريس
 .االردن في الجافة االراضي خصائص عن ومعلومات بيانات قاعدة إنشاء -
 .الكلية في المطروحة والبرامج األقسام عدد مع يتوافق ليةللك دائم مبنى إنشاء -

 
 :للكلية المستقبلية التمويل مصادر .20

 التعليم عن بديل تمويل بالمستقبل العتبارها ااستحداثه يمكن والتي تمويلال مصادر من
 :يه العالي
 تخضير وسائل يتضمن الجافة األراضي بإدارة متخصص متميز بحثي مركز إنشاء -

 .وغير  وري وتسميد ومشاتل  راعة من الصحراوية المناطق
 المدسسات من المالي الدعم على الحصول لغرض متميزة بحثية مشاريع تقديم -

 .المانحة والدول العالمية
 .المتخصصة والمدسسات الكلية لطلبة التدريبية الدورات استحداث -
 .الجافة االراضي بخصوص العلمية االستشارات -

 
 الكلية في القبول تطويرل مقترحة استراتيجية .22

 السوق: السوق احتياجات دراسات وبنتائج الوطنية العالي التعليم باستراتيجية القبول معايير ربط 
 إلى باإلضافة الكلية أقسام بعض في المسجلين الطلبة عدد تدني إلى أدى مما جزئياا  ضعيف الحالي
 الجهااد وبااذل طلبتهااا دعاام فااي يااةالمتفان الحاليااة األقسااام لمساايرة نظااراا  ولكاان التخصااص، رسااوم

 رفع إلى سيددي مما الزراعيين المهندسين لنقابة وانتسابهم الطلبة من المزيد قبول إلى المتواصل
 . تدريجياا  القبول مستوى

 علااى يركااز الجافااة لألراضااي طاالل باان حساانال االمياار كليااة فااي متكاماال دراسااي برنااامج وجااود 
 والشاابكة بعاد عان واالستشااعار الجغرافياة المعلوماات نظاام ذلا  فاي بمااا الحديثاة التقنياات اساتخدام

 الجافاااة األراضاااي وتنمياااة للتخطااايط هاماااة كوساااائل. والنمذجاااة التصاااحر ومكافحاااة المعلوماتياااة
 . والعربية المحلية السوق لمتطلبات مهم رافد يكون كي عليها والمحافظة

 
 والمناهــج البرامــج تطوير .21

 يتوافاق بماا وتعاديلها القائماة الدراساية باالخطط لنظارا إعاادةب( سنوات 1 كل) دوري وبشكل القيام 
 ورفاااد والمعرفااة العلاااوم وتطااور الدولياااة الممارسااات أفضااال مااع شاااياا اوتم السااوق متطلباااات مااع

 للبنااء الفعلياة الحاجاة ماع لتنساجم والتربوياة العلمية القدرات وتنمية احترام تعز  التي المتطلبات
 .الجافة األراضي أهمية باالعتبار تأخذ والتي واجتماعياا  اقتصادياا  التنموي
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 هيئاة وأعضااء الطلباة يعقادها التاي الدورياة النادوات الكلياة تقادمها التاي الدراسية الخطط تتضمن 
 ينفاذها التاي البحثياة والمشاريع المختلفة الكلية لمساقات العملية التطبيقات إلى باإلضافة التدريس
 .الكلية مساقات لبعض الطلبة

 أنااواع ألحاادث تبعاااا  لهااا الوصاافي والمحتااوى المساااقات مقااررات بمراجعااة دوري وبشااكل القيااام 
 التنفياذ في العملية المهارات لكسب ميدانياا  مساقاتها بعض بتطبيق الكلية تقوم كما العلمية، المعرفة
 .الميداني العمل وصعوبات مشاكل حل على والقدرة الجافة األراضي تدهور من والحد

 مسااقات أياة لتنفياذ اساتعداد وهنالا  اإللكتروني التعليم طريق عن المساقات من عدد الكلية تطرح 
 التعلاايم بااربط الكلياة قاماا  وقااد كماا الحاجااة، عنااد اإللكتروناي التعلاايم طريااق عان الكليااة تطرحهاا

 مان كجازء الجامعاة خاار  الطلبة مع للتواصل وذل  بعد عن الحواري التعليم ليضمن اإللكتروني
 .بعد عن التعلم

 لمشااكل الميدانياة المعالجاة طرق أهم لعرض للطلبة الميداني العملي والتدريب البحث في النوسع 
 ومكافحااة األراضاي وحفاا  الجافاة األراضااي فاي الموجااودة خصوصاا المختلفااة الطبيعياة لماواردا

 ضاامن المسااتدامة الزراعااة مفهااوم تطبيااق علااى الطلبااة تاادريبو العلميااة الطاارق بشااتى التصااحر
  .المحلي والمجتمع الجامعة بين وصل وكنقطة األراضي هذ  لحماية المستقبلية الخطط

 
 :والمستقبلية الحالية األكاديمية درالكوا .23

 استاذ برتبة واثنين مشترك وبتعين استاذ برتبة ثنينا تدريس هيئة اعضاء اربعة حالياا  الكلية تضم
 :يلي كما التدريس هيئة اعضاء اعداد يصب  ان على مستقبلا  الكلية ستعمل. مساعد

 

 العلمية الدرجة الرقم
 الطبيعية المصادر
 االراضي في

 الجافة

 االراضي استدامة
 الرعوية

 االقتصادية التنمية
 واالجتماعية

 - - 2 أستاذ -1

 2 2 - مشارك أستاذ -2

 3 3 3 مساعد أستاذ -3

 - - - متفرغ محاضر -1

 1 1 2 مساعد مدرس/ متفرغ محاضر -4

 - - - متفرغ غير اضرمح -6

 - - - وتدريس بحث مساعد -4

 - 2 1 مختبر مشرف -4

 4 4 22 الكلي المجموع

 
 
 
 

 :وتطويرها بها وااللتزام الخطة على المحافظة سيتم كيف .24
 برناامج خالل مان دراساي فصل كل ومتابعتها بها وااللتزام اإلستراتيجية الخطة على المحافظة سيتم
 والطلبااة التدريساية الهيئاة وأعضااء العلمياة األقساام ورؤساااء الكلياة عمياد نباي وتنسايق متكامال عمال
 بنااءاا  مساتقبلا  با  العمال سيتم وما الخطة بنود من تحقيق  تم لما مستمرة تقييم عملية هناك يكون بحيث



 -11- 

 وإدارتهاا الكلياة فاي العااملين باين دورياة لقااءات عقاد خالل من فترة لكل والحيثيات المستجدات على
 .الجامعة رئاسة مع بالتنسيقو

 
 والخارجيــــة الداخلية للبيئة الرباعي التحليل .24

    :ذيلتنفيا الملخص .24.2
 خطتهاا وفاق الهاشامية الجامعاة فاي الجافاة لألراضاي طالل بان الحسان األمير كلية تساهم

 الحديثااة بالتقنيااات وماازودة مدهلااة كااوادر بإعااداد القادمااة األربعااة للساانوات اإلسااتراتجية
 الهيئاااة تخصصاااات فاااي والتوسااع الجافاااة األراضاااي فاااي الطبيعيااة الماااوارد ماااع ماالللتعا

 التاي التحتية البنية وتطوير الجافة األراضي في المتعلقة المختلفة المجاالت في التدريسية
 المختبارات أنشااء طرياق عان العلماي والبحاث التطبيقاي الجانب في الطلبة إعداد يتطلبها
 لادى الاوعي  ياادة فاي والمسااهمة تطلبهاا التاي والمواد العلمية باألجهزة وتزويدها العلمية
 وإقامااة التطبيقاي العلمااي البحاث إجااراء خالل ماان المحلاي والمجتمااع الجامعاة فااي الطلباة

 التطبيقيااة والعلميااة الفنيااة واالستشااارات الدوليااة والماادتمرات العماال وورشااات الناادوات
 وتساعى .العربياة والادول األردن يفا والخااص العام القطاعين تستهدف التي المتخصصة

 بأهميااة والعربااي المحلااي المجتمااع لتعريااف أكفاااء خااريجين إعااداد فااي التميّااز الااى الكليااة
 التنميااة يضاامن بمااا المجتمااع لخدمااة العلمااي البحااث وإجااراء وإدارتهااا الجافااة األراضااي
 .العربي الوطن في الجافة األراضي في الطبيعية للموارد المستدامة

 
 :ةوهريالج القيم .24.1

 علاى المحافظة إلى السعي وكذل  العلمية واألمانة العدالة واحترام ضمان إلى الكلية تسعى
 التنمياااة سياسااة ضااامن خاصااةا  الجافااة األراضاااي وفااي عامااةا  والبيئياااة الطبيعيااة المااوارد

 .والمستقبل الحاضر إنسان لخدمة المستدامة

 
 :االستراتيجية محاور .24.3

 القبول أسس: أوال ً
 الجودة وضبط االعتماد محور: ثانيا ً
 العليا والدراسات والتطوير العلمي البحث محور: ثالثا ً
 الكلية تمويل: رابعا ً

 المجتمع وخدمة الجامعية البيئة محور: خامسا
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 والخارجيــــة الداخلية للبيئة الرباعي التحليل .24.4

 
SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 

 وةنقاط الق (أ
Priority 

 (األولوية)
 

Certainty 

Score 
 (التأكد درجة)
 

Impact 

Score 
 درجة)

 (التأثير

 Strengths Serial القوة نقاط

1 4 4 
 المنطقاااااة وفاااااي األردن فااااي الوحيااااادة هاااااي الكليااااة

 .الطبيعية ومواردها الجافة بالمناطق المتخصصة
2.  

  .1  التدريس هيئة أعضاء تخصصات تميّز 4 4 1

1 4 2 
 الحديثااااة األجهاااازة ماااان بعاااادد المختباااارات تجهيااااز

 والمتقدمة
3.  

3 1 1 
 التادريس هيئة ألعضاء التطبيقية البحثية االهتمامات

 معتمدة عالمية مجلت في ونشرها
4.  

2 1 3 
 للجاناب المكمال والتطبيقياة الميدانية الدراسات برامج

 النظري
4.  

1 1 1 
 لألراضااي  والمسااتقبلية اآلنيااة المشاااكل مااع التعامال

 األردن في وتنميتها فةالجا
4.  

1 1 1 
 تزوياااد إلاااى تهااادف التااي الحديثاااة الدراساااية الخطااط
  .4 الدوري وتحديثها بالمعرفة الطلبة

1 1 3 
  مناااطق ضاامن المنطقااة وخصوصاايات الكليااة عموقاا

 البادية
8.  

1 1 3 
 علاااى البيئياااة المشااااكل ماااع التعامااال فاااي المسااااهمة
 العالمي اإلقليمي المستوى

9.  

 نقاط الضعف (ب
Priority 

 (األولوية)
 

Certainty 
Score 

 (التأكد درجة)
 

Impact 
Score 

 درجة)
 (التأثير

 Weaknesses Serial الضعف نقاط

  2 التخصصات كافة في التدريسي الكادر نقص 1 4 1

3 4 2 
 هيئة ألعضاء العلمي للبحث المخصص الوق  قلة 

 التدريس
1  

1 4 4 
 والبحاااث للطلباااة إضاااافية تجهيااازات إلاااى الحاجاااة

  3 الموجود وتحديث علميال

1 4 4 
 التطبيقيااة األبحاااث إلجااراء محطااات  وجااود عاادم

 الجامعي الحرم داخل للطلبة
4  

1 4 3 
 بحثااااااي، علماااااي، المشااااااترك التعااااااون ضاااااعف

 والخاص العام القطاعين مدسسات مع( استشارات
4  

2 4 3 
 المدسسااات ماع المشااريع تنفيااذ فاي التنسايق انعادام

 العلقة ذات المشتركة
4  

  4 البكالوريوس لمرحلة الطلبة قبول معدالت تدني 4 4 2
  8   الكلية في العلمي للبحث الدولي التمويل نقص 1 4 1

  9 للكلية الدولي البرنامج ضمن الطلبة من قلة 4 4 1



 -13- 

1 4 4 
 حاجااات تلبااي بسااعة للكليااة دائاام مبنااى وجااود عاادم

 العلمي والبحث التدريس
20  

 الفرص  (ج

Priority 

 (األولوية)
 

Certainty 
Score 

 (التأكد درجة)
 

Impact 
Score 

 درجة)
 (التأثير

 Opportunities Serial الفـــــرص

1 4 4 
 المناخياااااة التغيراتبااااا والمحلاااااي العاااااالمي االهتماااااام
  .1 والميا  والجفاف والتصحر

3 3 3 
 غياار أو متجااددة سااواء طبيعياة مصااادر  إلااى الحاجاة
 متجددة

2.  

  .3 المتوفر من تفادةاالس وتعظيم المائية الموارد ش  4 4 1

1 4 4 
 بالتنميااااة باااالتطور ماااااوعلقته والجفااااف التصاااحر 

 األردن في المستدامة
4.  

1 4 4 
 التغاارات بدراسااات العلقااة ذات الجهااات مااع التعااون

 المياااااا ، مصاااااادر الجفااااااف، التصاااااحر، المناخياااااة،
 التقليدية غير والزراعات

5.  

1 4 4 
 فاي بيةوالعر المحلية المتخصصة الفنية العمالة نقص 

 االراضااي فاي الطبيعياة الماوارد ماع التعامال مجااالت
 وتنميتها الجافة

6.  

  .7 اإللكتروني بالتعليم للتوسع الكليةو الجامعة توج   1 3 3

 

 التهديدات (د
Priority 

 (األولوية)
 

Certainty 
Score 

 (التأكد درجة)
 

Impact 
Score 

 درجة)
 (التأثير

 Threats Serial التهديـــــدات

1 4 4 
 أهميتاااا  وماااادى التخصاااص طبيعااااة وضااااوح عااادم

 المسامى علاى يانعكس مماا والرسمي المحلي للمجتمع
 الوظيفي

1.  

1 4 4 
 التمويال علاى للحصاول والمنافسة المالية الموارد قلة
 الداعمة العالمية المنظمات من

2.  

  .3 للخريجين عمل فرص إيجاد 4 4 1

1 4 4 
 المناااطق فااي بالتنميااة المجتمااع واهتمااام وعااي عاادم

 لجافةا
4.  

1 4 4 
 األخاارى الجامعااات فااي متشااابهة تخصصااات جااود
 أخرى مسميات ضمن

5.  

4 4 1 
 على يدثر مما الذكور على اإلناث الطلبة نسبة  يادة
  العليا الدراسات ومشاريع الميدانية المشاريع سير

6.  
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 واالستراتيجيات واألهداف الغايات .24.4

GOALS, OBJECTIVES, & STRATEGIES 
 بان الحسان االميار كلية في والبحثية الدراسية للبرامج اإلستراتيجية ألهدافوا الغايات إن

 في والتعليمية التربوية العمليتين وفلسفة وغايات أهداف مع تتسق الجافة للراضي طلل
 إعااداد علااى يعماال أن شااأن  ماان مااا كاال تراعااي اإلسااتراتيجية الخطااة فااإن وبااذل  األردن

 معااارف مان يلازمهم بماا مازودين وأماتهم لاوطنهم عليااال باالقيم يدمناون صاالحين ماواطنين
 يتمياازون وأنهاام خاصااة ماانهم المطلوبااة باااألدوار للقيااام تاادهلهم علميااة ومهااارات نظريااة
 للطاقاة آمنة بدائل توفير في البحث مثل القومي باألمن مباشر مساس ذات لقضايا بتناولهم

 االسااتخدام يضامن بماا لبيئياةا الثاروات علاى المحافظاة إلاى إضاافة للمياا  جديادة ومصاادر
 .لها المستدام
 أن شاأن  مان ماا كال وتاوفير اساتقطاب علاى حريصاة الكلياة فاإن الرؤياة هاذ  من وانطلقا
 متمياازين تاادريس هيئااة أعضاااء بتااوفير ملتزمااة لااذل  وهااي النبيلااة األهااداف هااذ  يحقااق

 كااذل  تزمااةمل والكليااة. الطلبااة لاادى اإلبااداع روح بعااث علااى وقااادرين الحديثااة بمعااارفهم
 العلمية والمراجع المختبرات فيها بما السامية أهدافها لتحقيق الل مة التحتية البنية بتوفير

 خدمااة فااي والتفااني اإلخاالص علاى حرصااها واقااع ومان الكليااة وأن كماا التقنيااة والاورش
 ضابط أساس وتطبياق مراعااة علاى حريصاة فهاي والعربي الوطني المستويين على البيئة
 .والخاص العام اإلعتمادين بمعايير لتزامواال الجودة

 
 اإلستراتيجية محــاور .24.4

 القبول أسس محور .24.4.2
 وعاادل الجافاة االراضااي اكاديمياة مسامى تحاا  2111 عاام الكليااة إنشااء تام

 للراضاي طالل بان الحسان االميار كلياة ليصاب  2116/2114 عاام االسم
 هاذا تطاور وطالباة وقاد" طالبا وبخمسة عشر واحد بقسم بدأت حيث. الجافة
 .وطالبة طالباا ( 43) إلى 2114/2114 عام وصل حتى العدد

 األهـــداف

o الطلباااة ونوعيااة بمسااتوى واالرتقااااء الكليااة فااي القباااول أسااس تطااوير 

 .المقبولين

o الدولي البرنامج في المقبولين أعداد  يادة. 

 
 الجودة وضبط االعتماد محور .24.4.1

 نوعياة تخاريج لاىع وللحارص الكلياة مان الخاريجين أعاداد  ياادة ضاوء في

 تطبيااق ماان بااد ال فإنا  واسااتمراها الكليااة تطااور ولضامان الطلبااة ماان مميازة

 الدراساية والبارامج الخطط في النظر وإعادة الجودة وضبط االعتماد معايير

 ذات الجهاات لدى العملي والتدريب التطبيقية بالمتطلبات إثراؤها يتم بحيث

 .العلقة
 األهـــداف

o الكلية على والخاص العام اداالعتم معايير تطبيق. 

o الجودة ضمان نظام تطبيق. 
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o مدهلين. تدريس هيئة أعضاء استقطاب في االستمرار 

o مجال في العالمية التطورات لمواكبة الدراسية والخطط البرامج تحديث 

 .والبيئة الطبيعية الموارد إدارة

 
 العليا والدراسات والتطوير العلمي البحث محور .24.4.3

 خالل من وذل  المستوى عالي علمي ببحث للتميز نشأتها ومنذ الكلية تسعى

 أن علاى التأكياد مع عالمياا، ومحكمة معتمدة علمية دوريات في األبحاث نشر

 المساتمر للتطور واستجابة الجافة االراضي قضايا تعالج كان  األبحاث هذ 

 يكاون ألن مادعو العلماي البحاث فاإن الجافاة مجاالت االراضاي في والعالمي

 كافاة لتغطاي ماجساتير بارامج لوجاود الحاجاة تزاياد ماع ومروناة فعالياة أكثر

 العااام القطااعين فاي الجافااة االراضاي باادارة المتعلقااة المدسساات احتياجاات

 .العربية والدول األردن في والخاص
 األهـــداف

o متعااااددة العلميااااة الفاااارص وتشااااجيع البحثيااااة البيئااااة وتحسااااين تفعياااال 

 .التخصصات

o الكلية في المتميزين العليا الدراسات طلبة دعم. 

o المساااتدامة التنمياااة إتبااااع خااالل مااان وتطاااوير  العلماااي البحاااث رباااط 

 .والشاملة

o والقطاعات الكلية في التدريسية الهيئة أعضاء تخصصات في التكاملية 

 . المشاركة أساس على الدولية والمنظمات المملكة داخل اإلنتاجية

 
 الكلية تمويل محور  .24.4.4

 ماان للكلياة وإضاافية تقليديااة غيار ماوارد عان والبحااث ياةالكل تمويال يعتبار
 تقاااديمها اساااتمرار ويضاامن الكلياااة واسااتدامة تطاااوير فااي الهاماااة العواماال
 علااى سااواء اإلسااتراتيجية أهاادافها تحقيااق فااي الجامعااة ومساااعدة الخدمااة

 األرض خدمااة علااى القاادرة الممياازة للكاوادر إعااداد مان البشااري المساتوى
 .األردن في الحياة مناحي كافة في المأمول ورالتط وتحقيق واإلنسان

 األهـــداف

o - والتقنية العلمية االستشارية الخدمات تقديم في التوسع. 

o - مااان  لتااوفير الخيريااة والجهااات العلقااة ذات الجهااات مااع التواصاال 

 . دراسية

o - على العلمية لتطورات ا بمواكبة الكلية في البحثية المختبرات تطوير 

 .ميالعال المستوى

 
 المجتمع وخدمة الجامعية البيئة محور .24.4.4



 -16- 

 فاي الجمياع جهاود تتضاافر والاذي والهاام األساساي المحاور هاو الطالب إن

 هام الياوم طلباة أن حيث المطلوب بالشكل إلعداد  وصقلها شخصيت  تنمية

 تطاوير يجب لذل  للمجتمع والتنمية والرقي التطوير شعلة وحملة الغد قادة

 تااوفير مااع التدريسااية الهيئااة أعضاااء وتااوفير ط،والخطاا الجااامعي المنهااا 

 مكتبااااة مثااال مختلفااااة مرافاااق وتااااوفير العلمياااة األقسااااام فاااي مسااااندة إدارة

 التواصال ضرورة مع نوعية بيئية نوادي متطورة، مختبرات متخصصة،

 .الكلية في والطلبة التدريسية الهيئة أعضاء بين والتربوي الفكري
 األهـــداف

o لاديهم اإليجابياة والممارساات المواطناة ساي وتر الطلبة شخصية صقل 

 .واالنتماء الوعي تعزيز خلل من

o الثقافياااة المجاااالت فااي المنهجيااة غياار الطلبيااة األنشااطة فااي التوسااع 

 .بالتخصص المتعلقة واإلبداعية والرياضية والمهنية

o واإلدارية التدريسية الهيئة أعضاء مع إيجابياا  الطلب علقة تنمية. 

o والمجتمع الكلية طلبة بين علالتفا تعزيز. 

o لهم الجاذبة البيئة وتوفير الوافدين الطلبة رعاية. 

o التقنية البحثية البيئة تأسيس خلل من الكلية في األكاديمية البيئة تطوير 

 نوعية واجتماعية أكاديمية خدمات لتقديم الحديثة التكنولوجيا واستخدام

 .للطلبة
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 اإلستراتيجية التنفيذية الخطة .24.4

 : القبول أسس محور: وال ًا

  المتوقعة الكلفة األداء مؤشرات الزمني البرنامج التنفيذ جهة التنفيذية اإلجراءات الهـــــدف الرقم
 أردني دينار

 فااااي المقبااااولين عاااادد  ياااادة .1
 الكلية

 ورشااات خاالل ماان الكليااة تساويق -
   إعلمية عمل

 عاان وكتيبااات منشااورات وتو يااع -
   الكلية

 التواصاااااال منصااااااات وإسااااااتخدام -
 اإلحتماعي

 الكلية عمادة -
 الكلية أقسام -
 والتسجيل القبول وحدة -
 العمداء مجلس -

 فااي المقباولين الطلباة أعاداد  ياادة -   2122-2114 من بدءاا 
 الكليو

11.111 

2. 
 
 

 المقبولين  الطلبة أعداد  يادة
 الدولي البرنامج على

   للكلية اإللكتروني الموقع تطوير -
 عان وإعلمياة تثقيفياة نادوات عمل -

ا  وأهميتها الكلية ا  محليا  وعربيا
 التربياااااااة و ارة مااااااع التواصاااااال -

 ماااان األهليااااة والجمعيااااات والتعلاااايم
 المفتوحاااة واألياااام الزياااارات خااالل
 للكلية

 الكلية عمادة -
 الكلية أقسام -
 التدريس هيئة أعضاء -
 والتسجيل القبول وحدة -
 الحاسوب مركز -

 علاااااى المقباااااولين أعاااااداد  ياااااادة -   2122-2114 من بدءاا 
 الدولي البرنامج

 

11.111 
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 : الجودة وضبط اإلعتماد محور: ثانيا ً

 الكلفة األداء مؤشرات الزمني البرنامج التنفيذ جهة التنفيذية االجراءات الهـــــدف الرقم
  المتوقعة

 أردني دينار

 العام االعتماد معايير تطبيق .1
 الكلية على والخاص

 معااااااايير تطبيااااااق فااااااي التاااااادر  -
 وفااااق والخاااااص العااااام اإلعتمااااادين

 العااااااام مااااان بااااادءاا   مناااااي جااااادول
 السنوية المتابعة مع 2114/2122

 اعتماااااااااااااد هيئااااااااااااة -
 العالي التعليم مدسسات

 الجامعة رئاسة -
 الكلية عميد -
 العلمية األقسام -

 التصااانيف فاااي أفضااال نتاااائج تحقياااق -   2122-2114 من بدءاا 
 الجامعيااااة الكفااااءة انااااتوامتح العاااالمي

 والمعيارية
 فااي الكلياة خريجااي علاى الطلااب  ياادة -

 .الخار 
 األردنياااين غيااار الطلباااة أعااااد  ياااادة -

 الدولي بالبرنامج الملتحقين

11.111 

 فاااي للعاااملين تأهيلياااة دورات عقااد -  الجودة ضمان نظام تطبيق -2
   الكلية

 الجاودة ضمان مركز -
   الجامعة في األكاديمية

 الكلية مادةع -

 المعتمدة الجودة ضمان شروط تحقيق -   2122-2114 من بدءاا 
 المحلااي المسااتوى علااى الكليااة إعتماااد -

 والدولي

14.111 

 أعضاء تأمين في االستمرار -3
 مدهلين تدريس هيئة

 إلاااااى التخصصااااات أوائااااال إيفاااااد -
 مرموقة جامعات

 التدريسااية الهيئااة أوضاااع تحسااين -
 الكلية في
 الكلية ىمبن توسعة -

 العالي التعليم مجلس -
  الجامعة رئاسة -
 الكلية عمادة -
 الكلية أقسام -

 لجامعاااااات الموفااااادين الطلباااااة أعاااااداد -   2122-2114 من بدءاا 
 مرموقة عالمية

 اإليفاد على اإلنفاق نسبة -

1.411.111 

 والخطاااااط البااااارامج تحاااااديث  -1
 التطااورات لمواكبااة الدراسااية
 إدارة مجااااااال فاااااي العالمياااااة
 والبيئة الطبيعية  الموارد

 
 حساااب وتعاااديلها الخطاااط تطاااوير -

 جاااادول وفااااق العالميااااة المسااااتجدات
  مني

 عليااااااا دراساااااات بااااارامج طااااارح -
 (جديدة ماجستير)

 األقسام مجالس -
 الكلية -
 العمداء مجلس -
 العالي التعليم مجلس -

 المعيارية اإلمتحانات في أفضل نتائج - 2122-2114 من بدءاا 
 الوظائف على علىأ تنافسية -
 الماجساااتير لبااارامج الطلباااة إنتسااااب -

 والدولي العادي البرنامجين على

211.111 
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 : العليا والدراسات والتطوير العلمي البحث محور: ثالثا ً

 البرنامج التنفيذ جهة التنفيذية اإلجراءات الهـــــدف الرقم
 الزمني

 الكلفة األداء مؤشرات
  المتوقعة

 أردني دينار

 البحثياة البيئاة وتحساين تفعيال - -1
 متعددة العلمية الفرص وتشجيع

 التخصصات
 

 والدولية والعربية المحلية المدسسات مع علمية اتفاقيات عقد -
 العلمي للبحث المالية المخصصات  يادة -
 بحثي مشروع من أكثر لدي  لمن التدريسي العبء تخفيف -
 ساانوية جااائزة ووضااع والبيئااة األرض علااوم مجلااة تطااوير -

 بها ينشر بحث ألفضل
  الكلية في باحث ألفضل سنوية جائزة تخصيص -
 وعالمية مرموقة جامعات مع التدريس هيئة أعضاء تبادل -
 الكلية في التطبيقية العليا الدراسات تشجيع -

 الجامعة رئاسة -
 الكلية عمادة -
 العلمية األقسام -
  العلماااي الحااث عمااادة -

   العليا والدراسات

 مااااااان إبتاااااااداءاا 
2114-2122  

 متكاملة بحثية فرق تكوين -
 العلميااااااااة األبحاااااااااث عاااااااادد -

 التطبيقية المنشورة
 األبحااااااااث نوعياااااااة تطااااااور -

 .العلمية
 أعضااء باين متبادلاة  ياارات -

 الجامعاااات ماااع التااادريس هيئاااة
ا  المرموقة   عالميا

211.111 

 العليااااا الدراسااااات طلبااااة دعاااام -2
 الكلية في المتميزين

 الكلية أولويات حسب منهم المميزين إيفاد -
  ماجستير رسالة ألفضل سنوية جائزة تخصيص -

 العلماااي البحااث عمااادة-
 العليا والدراسات

 الكلية عمادة -
 العمداء مجلس -

 مااااااان إبتاااااااداءاا 
2114-2122  

 لبرامج المنتسبين عدد -
 الماجستير

 األكاديمي التنافس مستوى -
 الطلب بين والبحثي

(4.111*) 

 وتطااوير  العلمااي البحااث بااطر -3
 التنميااااااة إتباااااااع خاااااالل ماااااان

 والشاملة المستدامة

 :التطبيقي للبحث محطات إنشاء -
 الحيواني للنتا  محطة* 
  الزراعي للنتا  محطة* 

 العمداء مجلس -
 الكلية عمادة -
 العلمية األقسام -
 هيئااااااااااة أعضاااااااااااء - 

 التدريس

 مااااااان إبتاااااااداءاا 
2114-2122  

 امعيةالج الكفاءة امتحان -
 الكلية خريجي توظيف -
 العلميااااااااة األبحاااااااااث عاااااااادد -

 التطبيقية
 المحلي المجتمع خدمة -

411.111 

 تخصصااااااات فااااااي التكامليااااااة -1
 فاااي التدريسااية الهيئاااة أعضاااء
 اإلنتاجيااااة والقطاعااااات الكليااااة
 والمنظمااااااات المملكااااااة داخاااااال
 المشاركة أساس على الدولية

 إلنتاجياااةا المدسساااات ماااع مشاااتركة بحثياااة مشااااريع تقاااديم -
 .األردن وخار  داخل والبحثية

 تتعلااق عالميااة وماادتمرات متخصصااة علميااة ورشااات عقااد -
 مصاادر تطاوير العاالمي، االحتارار مثال عالمياة بيئياة بمشاكل
 وغير  الطاقة، التصحر، الميا ،

 الجامعة رئاسة -
 الكلية عمادة -
 العلمية األقسام -

 
 

 مااااااان إبتاااااااداءاا 
2114-2122  

 المقدماة العلمية المشاريع عدد -
 للدعم

 والمااادتمرات الورشااات عاادد -
 والعالمية المحلية العلمية

211.111 

 (الجودة وضبط اإلعتماد محور إنظر اإليفاد لتمويل وبالنسبة السنوية للجائزة تخصص* 
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 : الكلية تمويل محور: رابعا ً

 البرنامج التنفيذ جهة التنفيذية االجراءات الهـــــدف الرقم
 نيالزم

 الكلفة االداء مؤشرات
  المتوقعة
 دينار
 أردني

 تقاااااديم فاااااي التوساااااع -1
 االستشاارية الخدمات
 والتقنية العلمية

 فاي والشاركات للاو ارات الفنياة اللجاان في المشاركة -
 الخاص القطاع

 مرموقاة جامعاات فاي منااظرة كلياات مع الكلية توأمة -
 وعالمية

 التدريس هيئة أعضاء -
 األقسام رؤساء -
 الكلية عمادة -
 واالستشااااارات الدراسااااات مركااااز -

 المجتمع وخدمة
 الجامعة  رئاسة -

 مااااااان إبتاااااااداءاا 
2114-2122  

 لتوفير استشارية خدمات تقديم -
 فيها والعاملين للكلية إضافي دخل

 جامعات مع توأمة اتفاقيات عقد -
 عالمية

-- 

 الجهاات ماع التواصل -2
 العلقااااااااااااااااااااااااة ذات

 الخيريااااااة والجهاااااات
 دراسية من  رلتوفي

 داخاال متبادلااة و يااارات واجتماعااات عماال ورشااات -
 وخارج  األردن

 الجامعة  رئاسة -
 الكلية عمادة -
 األقسام رؤساء -

 مااااااان إبتاااااااداءاا 
2114-2122  

 21.111 الكلية لطلبة دراسة من  توفير -
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 :المجتمع وخدمة الجامعية البيئة محور: خامسا ً

 البرنامج التنفيذ جهة التنفيذية االجراءات الهـــــدف الرقم
 الزمني

 الكلفة االداء مؤشرات
  المتوقعة
 دينار
 أردني

 الطلباااااااة شخصااااااايات صاااااااقل -1
 والممارسات المواطنة وترسي 

 خااالل مااان لاااديهم الديمقراطياااة
 واالنتماء الوعي تعزيز

 فاااي التطوعياااة األندياااة وتفعيااال إنشااااء -
 البيئية المجاالت

 الطلبية اتللنشاط اإلعلمية التغطية -
 األنشااااطة فااااي الطلبااااة رأي اساااتطلع -

 بالبيئة العلقة ذات الطلببة
 لجاااان ضااامن الممياازين الطلباااة تساامية -

 الكلية في النشاطات

 الهيئااااااااااة أعضاااااااااااء -
 التدريسية

 األقسام رؤساء -
 الكلية عمادة -
 الطلبة شدون عمادة -
 البيئياااااااة الجمعياااااااات -

 والعالمية المحلية

 مااااااان إبتاااااااداءاا 
2114-2122  

 الطلبية األندية في الطلبة مشاركة نسبة -
 والحوارية

 الكلية تنفذها التي الطلبية والفعاليات األنشطة عدد -
 الطلبية األنشطة عن الطلبة رضى مدى -

11.111 

 الطلبيااة األنشااطة فااي التوسااع -2

 المجااااالت فاااي المنهجياااة غيااار

 والرياضااااية والمهنياااة الثقافياااة

 المتعلقااااااااااااااااة واإلبداعيااااااااااااااااة

 .بالتخصص

 للنشاطات الل مة التحتية البنية توفر -
 داخلياة ورحالت كشافية مخيماات إقامة -

 للمااواد العملااي التطبيااق بهاادف وخارجيااة
  الدراسية

 

 الطلبة شدون عمادة -
 الكلية عمادة -
 األقسام رؤساء -
 

 مااااااان إبتاااااااداءاا 
2114-2122  

 وترتيبها الكلية بها شارك  التي األنشطة عدد -
 ذل  في سيالتناف

11.111 

ا  الطلب علقة تنمية -3  ماع إيجابيا
 التدريسااااااية الهيئااااااة أعضاااااااء
 واإلدارية

 

 األكاااااديمي اإلرشاااااد بتفعياااال االلتاااازام -
 المكتبية بالساعات وااللتزام

 ماع للطلباة ومفتوحاة دورية لقاءات عقد -
 الكلية في التدريسية الهيئة

 الواحدة الشعبة في الطلبة عدد تقليل -

 هيئاااااااااااة اءأعضااااااااااا -
 التدريس

 األقسام رؤساء -
 الكلية عميد -
 القبااااااااااااول وحاااااااااااادة -

 والتسجيل
 

 مااااااان إبتاااااااداءاا 
2114-2122  

 اإلرشاد عن الطلبة رضى مدى استبانات نتائج -
 األكاديمي

 الدورية واللقاءات المكتبية الساعات -
 والتخريج التسجيل في الطلب مشاكل تناقص -
 الكلية في الضعف حاالت تراجع -
 القسم  مستوى على المفتوحة اللقاءات عدد إ دياد -

 الدراسية السنة في والكلية
 التشجيعية الحوافز على الحاصلين الطلبة نسبة -

4.111 
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 الكلياة طلباة باين التفاعل تعزيز -1
 والمجتمع

 التطوعياااااة األعماااااال قاعااااادة توسااااايع -
 المجتماااااع وخدماااااة الطلبياااااة والخيريااااة
 وتنوعها الوطن في وانتشارها

 مااادة لقيااااس رأي اساااتطلعات إجاااراء -
 المحلي المجتمع رضى

 الكلية عمادة -
 األقسام رؤساء -
 هيئاااااااااااة أعضااااااااااااء -

 التدريس
 الطلبة شدؤن عمادة -

 مااااااان إبتاااااااداءاا 
2114-2122  

 المنفذة التطوعية البرامج عدد -
 المجتمع رضى ومدى الرأي استطلعات نتائج -

 والمجتمع الكلية بين التفاعل عن المحلي

4.111 

 وتاااوفير الوافااادين الطلباااة رعايااة -4
 لهم الجاذبة البيئة

 وتقديم الوافدين للطلبة خاصة برامج إعداد -
 واإلرشاد العون

 خصوصاااااية الوافااااادين الطلباااااة إعطااااااء -
 والماااوارد بالبيئاااة العلقاااة ذات لنشااااطاتهم

  الطبيعية
 للطلباااة سااكن إنشااااء علااى الجامعاااة حااث -

 الوافدين

 الكلية عمادة -
 األقسام ؤساءر -
 الطلبة شدون عمادة -

 مااااااان إبتاااااااداءاا 
2114-2122  

 الكلية في الوافدين الطلبة عدد إ دياد -
 الكلية نشاطات في الوافدين الطلبة مشاركة نسبة -

1.111 

 فاااي األكاديمياااة البيئاااة تطاااوير -6

 البيئااة تأسايس خاالل مان الكلياة

 واساااااااتخدام التقنياااااااة البحثياااااااة

 يملتقااااااد الحديثااااااة التكنولوجياااااا

 واجتماعيااااة أكاديميااااة خاااادمات

 .لهم

 

 للكلياااة الرقمياااة التحتياااة البنياااة تطاااوير -
 الكمبيااوتر اسااتخدام علااى الطبااة وتشااجيع
 المحمول

 الجامعة رئاسة -
 الكلية -

 مااااااان إبتاااااااداءاا 
2114-2122  

 11.111 الهوائية اإللكترونية الشبكة إنجا 

 الخطاة فاي االتصال ساعات عدد  يادة -
 الدراسية

 مااااااان إبتاااااااداءاا  ليةالك -
2114-2122  

 عند والتطبيقية  البحثية المشروعات أعداد  يادة -
 الطلبة

11.111 

 الترفيهياة المسااحات تاوفير علاى العمال -
 الكلية حرم داخل للطلبة والعلمية

 الجامعة-
 الكلية -

 مااااااان إبتاااااااداءاا 
2114-2122  

 11.111 الطلبة لدى المحمول الحاسوب استعمال  يادة -

 مااان للطلباااة إلكترونياااة عنااااوين إيجااااد -
 وتعزيااز اإللكترونااي الكليااة موقااع خاالل

 والكلية الطلبة بين التواصل

 الجامعة-
 الكلية -

 مااااااان إبتاااااااداءاا 
2114-2122  

 11.111 جامعية إلكترونية بعناوين المشتركين الطلبة نسبة -

 91.111 المجمــــوع
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