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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  

انشىء قسم العلوم الحياتية في العام الذي انشئت به الجامعة الهاشمية واستقبل الدفعة االولى من الطلبة في العام 

 المحلي والعربي والدولي ولتلبية طموحات الجامعة في التطوير ولمواكبة متطلبات سوق العمل . 1995-1996

إلى توفير ه  سعى القسم منذ نشأت.  1999في عام يويةتم استحداث برنامج التكنولوجيا الحمن التخصصات الحديثة 

  . في خدمة المجتمع تطوير دورهو  ببيئة تعليمية تعلمية متميزة في مجاالت البحث والتدريس

  

  

ـــة: ــ ــــــ   -الرؤي
دة والتمّيز يف تقدمي برامج نوعية يف جماالت العلوم احلياتية األساسية والتطبيقية وصوًال لالعتماد  األمريكي ، وذلك الر

  من خالل طرح مناهج دراسية قادرة على إخراج كوادر بشرية لديها القدرة على التنافس على املستوى اإلقليمي والدويل.
  

ـــة: ــ ــ ــ   -الرسال
ملستوى األكادميي والبحث العلمي ضمن بيئة حمفزة لالبداع واالبتكار وروح القيادة.   االرتقاء 

  
ــم:   -القيـــــ
لقيم اإلسالمية والعربية، النزاهة، واالنتماء للوطن والوالء للقيادة اهلامشية. كما يسعى  القسم إىل ختريج أفواج تتسلح 

تمعي. نية والفردية، والتفاعل ا   يتطلع القسم إىل تنمية روح االنفتاح، التسامح وقبول اآلخر، والتعاون، نبذ األ
  

  -األهداف:
رات معرفية وحبثية يف جماالت العلوم احلياتية املختلفة وتشجيعهم على مواكبة التطورات . ختريج طلبة يتمتعون مبها1

  املستجدة لتمكينهم من إجياد فرص عمل هلم حملياً واقليمياً وعاملياً.
  . تطوير خطط وبرامج القسم ملواكبة التطورات املستجدة يف جماالت العلوم احلياتية على الصعيد العلمي والعملي.2
تمع احمللي.. 3   اجياد آليات لتعزيز وتطوير تفاعل الطلبة مع ا
دة لدى الطلبة.4   . تطوير مهارات االبداع واالبتكار والر
  . رفد سوق العمل احمللي واالقليمي والعاملي بتخصصات علمية يف جمال العلوم احلياتية ذات نوعية مميزة.5
املتمّيزين من الطلبة للحصول على الدرجات العلمية العليا يف . استقطاب أعضاء هيئة تدريس أكفاء وابتعاث 6

ت  التخصصات املستجدة واليت حيتاجها القسم من أجل تطوير اداءه ودعم براجمه من أجل الوصول إىل أفضل املستو
  العلمية.

تمع احمللي يف التدريس وتقدمي االستشارات العلمية الفنية.7   . خدمة ا
  

  

  )2019-2020لقسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية ( ةاالستراتيجيالخطة 
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يمثل التعليم العالي حجر الزاوية للعملية التنموية للمجتمع، والمؤشر الرئيسي لتقدم الشعوب وازدهارها. وعليه كان 

 جين بمستوياتمن أجل توفير خري الجامعةستراتيجية انطالقا من ا القسمال بد من توفر وإتباع خطط إستراتيجية في 

وصوال للحصول على االعنماد الدولي  وأولويات التنمية الوطنية المجتمع المحليلسد احتياجات  مميزة ةعلمية عملي

والوالء للقيادة الهاشمية وقبول  كما يسعى القسم الى تنمية القيم االسالمية والعربية واالنتماء للوطن .االمريكي

  بين طلبة القسم.خر والتسامح وخلق روح التعاون اال

  

) لغايات التخطيط االستراتيجي في قسم العلوم الحياتية SWOTتحليل البيئة الداخلية والخارجية (
  والنكنولوجيا

  
  
  
  

 
  
 تحتية جيدةطرق تدريس وبنية    - 
 ةأعضاء هيئة تدريس متنوعين ما بين الخبرة والحداث   - 
 برامج متنوعة لدرجتي البكالوريوس والدراسات العليا   - 

 واالقليمي والعالميتلبي حاجة المجتمع المحلي 
تدريس      - ئة ال اء هي قدرة لدى أعض توفر ال

  لمواكبة التغيير التقني والتكنولوجي.
توفر أعضاء هيئة تدريس خريجي جامعات      -

  عالمية.
أكاديمية توفر أعضاء هيئة تدريس من رتب      -

  مختلفة وتخصصات متنوعة
اء هيئة التدريس من حيث      - التنوع في أعض

اعي ( اث من بين  6النوع االجتم و 17 إن عض
  )هيئة تدريسية

  التخصصات. مختلفةنشاط بحثي مميز في      -
ر توفر قاعدة بيانات علمية، مكتبة حديثة توف    -

تراك مع الدوريات العلمية  أحدث المراجع واالش
افة إلى توفير بيانات الكترونية  العالمية باإلض

  حديثة
دريس توف- دة للبحث والت ان  (ر الوحدات المس

ت  اجيالبي ت الحيوان،  الزج ة، بي ب و المعش
  .)المجهر االلكتروني

 القيم الجوهرية -

    
  
  
نقص في أعضاء هيئة التدريس من تخصصات  -

  )المناعة، الفقاريات، الفقارياتمعينة (
الجامعة عن التجمعات السكانية الرئيسية في بعد  -

  المملكة
  قلة عدد المختبرات التدريسية -
مساعد ضعف التمويل (طلبة الدراسات العليا،   -

  الباحث)
ضعف قاعدة البيانات الخاصة بأعضاء هيئة   -

  التدريس 
  والمبادرات التطوعيةقسم العدم تفعيل دور لجان  -
   الطلبة لنوع في قبولالتوسع في الكم على حساب ا  -
  عدم وجود برامج للتعليم المستمر  -
  قلة المساقات االلكترونية في القسم -
 

  
  
  
  
  
  

 نقاط الضعف نقاط القوة
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  تميز خريجي القسم ممايزيد من فرص العمل المتاحة -
يةاالرادة  - ياس تدام الس املة والمس ة في العليا في تحقيق التنمية الش

  قطاع التعليم العالي
  يالسمعة الطيبة للقسم والجامعة على الصعيد المحلي واالقليم -
  استحداث برنامج ماجستيرفي تخصص التكنولوجيا الحيوية-
  تطوير المساقات الدراسية الكترونيا -

    
  
 مي.العالي والبحث العلعدم وجود تمويل حكومي كاٍف للتعليم   -
 . وجود برامج أكاديمية متشابهة في الجامعات األردنية  -
 

  
  :االستراتيجيات

  
  تهيئة بيئة جامعية لنجاح الطالب :)1م (قاالستراتيجية ر 

بتدريبهم على نماذج التدريس المتمركزة  طوير أعضاء الهيئة التدريسية في القسمت 1-
  والنقاش لم الذاتي أو التعاوني أو الحوارالمشكلة أو التعحول الطالب أو االستكشاف أو 

  تحفيز الطلبة على التجديد واإلبداع-2
 غرس قيم التسامح وتقبل االختالف مع اآلخر -3
 تشجيع العالقات اإليجابية بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية -4
  توفير دعم أكاديمي يتضمن خدمات إرشاد أكاديمي ومهني -5
 تحديث وتطوير البنية التحتية -6
 

(العلوم الحياتية والتكنولوجيا  بجودة البرامج األكاديمية امريكي دوليتحقيق اعتراف  :)2م (قاالستراتيجية ر 
  من خالل تطبيق معايير االعتماد وضبط الجودة والنوعية الحيوية)

   
  واستمراريتهم استقطاب أعضاء هيئة التدريس ذوي كفاءات، والمحافظة على تطويرهم-1
  ايفاد عدد من الطلبة للحصول على درجة الدكتوراة من جامعات عريقة ومتعددة -2
ية للبرامج األكادي -3 تير التي يتحديث الخطط الدراس توى البكالوريوس و الماجس قدمها مية على مس

  والعالمي وربطها بسوق العمل المحلي واإلقليمي القسم
  بعداستحداث برامج التعليم عن  -4
  المساقات االلكترونيةاستحداث  -5
  
  
  تطوير البحث العلمي  : )3 (م قرالستراتيجية ا

  من داخل الجامعة وخارجها على إجراء البحوث المدعومة التشجيع والمساعدة-1
  التشجيع على حضور المؤتمرات  والندوات العلمية-2
  على استضافة المؤتمرات المحلية واالقليمية والعالمية التشجيع 2
  
  
  ملقسوير إدارةاتط: )4  ( رقمالستراتيجية ا

  
  تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في القيادة واإلدارة  - 1
  بشكل مستمر  القسملجان  واداء إعادة النظر في دور - 2
  

البكالوريوس  مستوىعلى  قسمامج تواصل متكامل مع خريجي التطوير برن  ):5 ( رقماالستراتيجية 
  والماجستير

  
  قسمالبناء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن وضع الخريجين في - 1

  بناء شبكة عالقات بين الخريجين وبين الطلبة الذين على مقاعد الدراسة. 2

 هديداتالت الفرص المتاحة
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  التي يعمل بها الخريجون مع المؤسسات  ت يشارك بها أعضاء هيئة التدريسعقد نشاطا-3
  الخريجين  للتباحث حول المشكالت التي تواجههم في حياتهم العملية علقاءات دورية معقد -4

  
  المحلي خدمة المجتمع :)6( رقماالستراتيجية           

 التدريبيةالدورات تقديم واعداد المشاركة ب - 1
 تقديم االستشارات العلمية  - 2
 المجتمع المحلي المشاركة في عضوية لجان - 3
م وحداتالعن طريق  المختلفة تقديم الخدمات - 4 اندة في القس الزجاجي،  البيت( المس

  ، بيت الحيوان)المعشبةالمجهر االلكتروني، 
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تطوير أعضاء الهيئة التدريسية في القسم بتدريبهم على نماذج التدريس المتمركزة حول الطالب أو  1-
  والنقاش لم الذاتي أو التعاوني أو الحواراالستكشاف أو المشكلة أو التع

  
  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون  Tasks) (Actionsالمهام 

عقد دورات تدريبية ألعضاء الهيئة 
التدريسية لتبادل الخبرات والوقوف 

  على أحدث أساليب التدريس.

نائب الرئيس 
األكاديمي ومقرر 

عمادة لجنة الجودة، 
  التواصل األكاديمي

في نتائج الطلبة  -  مستمر
المواد الدراسية 

 المختلفة
نتائج تقييم أعضاء  -

  الهيئة التدريسية.
  

  
  على التجديد واإلبداع الطلبةتحفيز  -2
  

 (Tasksالمهام 
(Actions  

  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

عقد لقاء ترحيب 
وتعارف بين الطلبة 

  والهيئة التدريسية

والمرشدون  رئيس القسم
  األكاديميون

في المواد نتائج الطلبة  -  مستمر
 الدراسية 

تقييم أعضاء نتائج  -
  الهيئة التدريسية.

تحديد يوم للطالب 
  القسمالمتفوق في 

في المواد نتائج الطلبة  -  مستمر  رئيس القسم
 الدراسية 

  
اقامة نشاطات بين الطلبة 

  من مختلف الثقافات
عمادة شؤون الطلبة 

  ورئيس القسم
اقبال الطلبة على   مستمر

  المشاركة في النشاطات
  

  وتقبل االختالف مع اآلخرغرس قيم التسامح -3
  

 Tasks المهام
(Actions  

  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

عقد ندوات ونشاطات 
غرس للطلبة تحفزعلى 

قيم التسامح وتقبل 
  االختالف مع اآلخر

والمرشدون  رئيس القسم
  األكاديميون

  عمادة شؤؤن الطلبة

تحسن العالقة بين الطلبة   مستمر
والهيئة فيما بينهم وبين 

  التدريسية

  
  تشجيع العالقات اإليجابية بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية -4

  
 (Tasksالمهام 

(Actions  
  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

اتاحة الفرصة امام  -
الطلبة بمراجعة اعضاء 

هيئة التدريس اثناء 
  الساعات المكتبية

اء  -  مستمر  رئيس القسم ة اعالن أعض هيئ
اعات  التدريس عن الس

  المكتبية .
بناء عالقة ايجابية بين  -

  الطالب والمدرس
دعوة اعضاء الهيئة  -

التدريسية للمشاركة في 
الطالبية  نشاطاتال

  وتنظيم رحالت لهم.

دد -  مستمر  رئيس القسم ة  ع اء هيئ أعض
في  ية المشاركين التدريس

  .الطالبية نشاطاتال
بناء عالقة ايجابية بين 

   طالب والمدرسال
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 توفير دعم أكاديمي يتضمن خدمات إرشاد أكاديمي ومهني -5
  

 Tasks المهام
(Actions  

  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

عقد دورات تدريبية  
ألعضاء هيئة التدريس 

لتعريف بمشكالت 
 الطالب الجامعي

وأساليب  االكاديمية
  التغلب عليها

والمرشدون  رئيس القسم
  األكاديميون

  

تحسين عالقة الطلبة مع   مستمر
  أعضاء هيئة التدريس.

  
  
  

  تحديث وتطوير البنية التحتية -6
  

 Tasks المهام
(Actions  

  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

  رئيس القسم  قسمال مختبراتتحديث  
  الدراسية لجنة الخطة

العطاءات لجنة 
   والتجهيزات

  ورضاهم نتائج الطلبة  مستمر
رضا اصحاب العمل عن 

  اداء الخرجين

  
  
  
  
  

تحقيق اعتراف دولي بجودة البرامج األكاديمية (العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية)  :)2( رقماالستراتيجية 
  من خالل تطبيق معايير االعتماد وضبط الجودة والنوعية

  
اء هيئة  -1 تقطاب أعض تمراريتهم تدريساس (كما هو   ذوي كفاءات، والمحافظة على تطويرهم واس

  الخاص بأعضاء الهيئة التدريسية) مبين بالجدول
  
  

 Tasks المهام
(Actions  

  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

بيئة تدرسية توفير 
مزايا ألعضاء  وبحثية و

هيئة التدريس ال توفرها 
  الجامعات األخرى

الرئيس ونائب الرئيس 
األكاديمي والعميد 

  ئيس القسمور

ة  -  مستمر اء الهيئ ائج تقييم أعض نت
  التدريسية.

  استمرارية العمل في الجامعة -

  
  
  
  
  
  
  
ول على درجة الدكتوراة من جامعات عريقة ومتعددة -2 (كما هو مبين  ايفاد عدد من الطلبة للحص

  )الخاص بأعداد الموفدين بالجدول
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 Tasks المهام

(Actions  
  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

ايفاد طلبة متفوقين  
للحصول على درجة 

في  الدكتوراه 
المناعة،  التخصصات 

علم الحيوان العام، 
التكنولوجيا الحيوية 

  التطبيقية

الرئيس ونائب الرئيس 
والعميد األكاديمي 

  ئيس القسمور

 الدولي  بيق معايير االعتمادتط -  مستمر
  .االمريكي

  

  
  

  
  
تير التي -3 توى البكالوريوس و الماجس ية للبرامج األكاديمية على مس تحديث الخطط الدراس

  يقدمها القسم وربطها بسوق العمل المحلي واإلقليمي والعالمي
  

  مؤشرات األداء  الزمنياالطار   المسؤولون  Tasks) (Actionsالمهام 
مراجعة الخطة الدراسية  -

بما يتالءم مع معايير االعتماد 
  االمريكي الدولي

رئيس القسم ولجان 
  الخطط الدراسية

  توفر فرص عمل للخريجين  -  مستمر
ب على خريجي  - ادة الطل زي

  القسم
  تفوق الخريج في مجال العمل-
 الحصول على االعنماد الدولي-

  االمريكي
تقديم خطة دراسية جديدة  -

 تتناسب مع سوق العمل
  المحلي، االقليمي، العالمي

رئيس القسم ولجان 
  الخطط الدراسية

  توفر فرص عمل للخريجين  -  مستمر
ب على خريجي  - ادة الطل زي

  القسم
  تفوق الخريج في مجال العمل-
 الحصول على االعنماد الدولي-

  االمريكي
 

  
 عن بعداستحداث برامج التعليم   -4

 
 Tasks المهام

(Actions  
  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

دراسية  برامجاعداد  
تعتمد على التدريس عن 

  بعد

رئيس القسم ولجان 
  الخطط الدراسية

اق-  مستمر اكن  التح ة من االم الطلب
رى  ة  ودول اخ ي ائ ن ذه ال ه ب

  البرامج
  

  
  المساقات االلكترونيةاستحداث  -5
  

 Tasks المهام
(Actions  

  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

دراسية  مساقات اعداد 
  كترونياتدرس ال

رئيس القسم ولجان 
  الخطط الدراسية

ة -  مستمر بة  دراس قات  الطل ا للمس
ة  ة  االلكتروني ائي اكن الن من االم
  ودول اخرى
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  تطوير البحث العلمي  : ) 3  ( رقمالستراتيجية ا

  
  
جيع-1 اعدة على إجراء البحوث المدعومة من داخل الجامعة وخارجها التش (كما هو مبين   والمس

  )والنشر العلمي ألعضاء الهيئة الندريسية باألبحاثالخاص  بالجدول
  

 Tasks المهام
(Actions  

  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

اعداد مشاريع بحثية 
للحصول على دعم 

عضاء الهيئة التدريسية أل
  بالقسم

وأعضاء رئيس القسم 
  هيئة التدريس

اريع البحثية التي  -  مستمر د المش رص
  القسمقدمها ي

  

  
  
  
  التشجيع على حضور المؤتمرات  والندوات العلمية-2
  

 Tasks المهام
(Actions  

  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

دعم والتشجيع على 
حضور المؤتمرات 

  والندوات

وأعضاء رئيس القسم 
  هيئة التدريس

الؤتمرات والندوات التي رصد  -  مستمر
  شارك بها القسم

  
  

  
  على استضافة المؤتمرات المحلية واالقليمية والعالمية التشجيع-3
  

 Tasks المهام
(Actions  

  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

 الستضافةاالعداد 
المؤتمرات المحلية 
  واالقليمية والعالمية

القسم  لجانرئيس القسم 
  ذات العالقة

د عدد  -  مستمر المؤتمرات المحلية رص
ة ي م ال ع ة وال ي م ي ل ي  واالق ت ال

  استضافها القسم
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  تطوير إدارةالقسم ) 4( رقماالستراتيجية 
  
 تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في القيادة واإلدارة  -1
 

 (Tasksالمهام 
(Actions  

  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

الحاق أعضاء هيئة 
التدريس في دورات 

  تدريبية

  في القسم لجنة الجودة
  رئيس القسم

عمادة التواصل 
  األكاديمي

أعضاء هيئة زيادة عدد   مستمر
 نالتدريس المستفيدين م

  هذه الدورات

التعاون مع مراكز 
التطوير األكاديمي 

  (مركز الجودة)

  في القسم لجنة الجودة
  رئيس القسم

عمادة التواصل 
  االكاديمي

 نالمستفيدين مزيادة عدد   مستمر
  هذه الدورات

الحاق االداريين لتطوير 
مهاراتهم األكاديمية 

  واالدارية والتقنية

  في القسم لجنة الجودة
  رئيس القسم

عمادة التواصل 
  االكاديمي

يادة عدد االداريين ز  مستمر
هذه  نالمستفيدين م

  الدورات

  
  
  

  
 بشكل مستمر  لقسماإعادة النظر في دور واداء لجان -2

  
 (Tasksالمهام 

(Actions  
  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

  في القسم لجنة الجودة  لجان القسمدور يل عتف
  رئيس القسم

  

اء أعضاء هيئة درصد ا  مستمر
التدريس من خالل 

الجان قي استبانة دور 
  القسم

 
 
 

  قسم:  تطوير برنامج تواصل متكامل مع خريجي ال) 5 ( رقماالستراتيجية 
  
  بناء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن وضع الخريجين في القسم-1

 (Tasksالمهام 
(Actions  

  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

اعداد قوائم بأسماء 
الخريجين سنويا على 

  االلكترونية قسمصفحة ال

  رئيس القسم
  

توفير قاعدة بيانات -  مستمر
  تراكمية

  
  

  
  بناء شبكة عالقات بين الخريجين وبين الطلبة الذين على مقاعد الدراسة.  - 2

  
 (Tasksالمهام 

(Actions  
  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

 قسمخريجين الدعوة 
  قسمللتحدث مع طلبة ال

ومجالس  رئيس القسم
  الطلبة

  توفير قاعدة بيانات تراكمية  مستمر
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دعوة المتخصصين من 
الخريجين إلعطاء 

محاضرات وعمل ندوات 
  ةعاجل الجامدفي 

ومجالس  رئيس القسم
  الطلبة

رصد عدد المحاضرات المقدمة   مستمر
  من الخريجين

  أعضاء هيئة التدريس مع المؤسسات  التي يعمل بها الخريجونعقد نشاطات يشارك بها -3
  

  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون  Tasks) (Actionsالمهام 
دعوة المسؤولين في 

المؤسسات التي يعمل بها 
الخريجون لجمع معلومات 

  عن أداءهم.

في  رصد اراء المسؤولين  مستمر   رئيس القسم
التي يعمل بها  المؤسسات

حول مستوى  القسمخريجوا 
  أدائهم

  
  

  الخريجين  للتباحث حول المشكالت التي تواجههم في حياتهم العملية ععقد لقاءات دورية م-4
  
  

 (Tasksالمهام 
(Actions  

  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

اعداد نشرة للتواصل مع 
الخريجين والمراسالت 

  وااللكترونية.العادية 

توفر نشرات للتواصل مع   مستمر   رئيس القسم
  الخريجين

مشاركة الخريجين في 
  سمللقاليوم العلمي 

رصد عدد الطلبة المشاركين في   مستمر   رئيس القسم
  سمللق اليوم العلمي 

  
  

  المشاركة في خدمة المجتمع :)6قم (راالستراتيجية 
  

 التدريبيةالمشاركة بتقديم واعداد الدورات  - 1
  

  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون Tasks (Actions)المهام 

      
 الهيئة التدريسيةمشاركة 

بتقديم واعداد الدورات 
  التدريبة

م قس س ال ي  رئ
ة  دم ومركز خ

  المجتمع

تحقيق المشاركة مع مؤسسات  -  مستمر
  المجتمع المحلي ذات العالقة

رصد عدد أعضاء هيئة التدريس -
المشاركين مع مؤسسات المجتمع 

  المحلي
من مؤسسات   تغذية راجعة -

  المجتمع المحلي
  
 

 تقديم االستشارات العلمية  - 2
  

 Tasksالمهام 
(Actions) 

  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

      
الهيئة مشاركة 

بتقديم  التدريسية
  االستشارات العلمية

م قس س ال ي  رئ
ة  دم ز خ رك وم

  المجتمع

تحقيق المشاركة مع مؤسسات المجتمع  -  مستمر
  المحلي ذات العالقة
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رصد عدد أعضاء هيئة التدريس -
  المشاركين مع مؤسسات المجتمع المحلي

من مؤسسات  المجتمع  تغذية راجعة -
  المحلي

 
 المجتمع المحلي المشاركة في عضوية لجان - 3

 Tasksالمهام 
(Actions) 

  األداء مؤشرات  االطار الزمني  المسؤولون

      
الهيئة مشاركة 

في  التدريسية
عضوية لجان 

  المجتمع المحلي

تحقيق المشاركة مع مؤسسات المجتمع المحلي ذات  -  مستمر   رئيس القسم
  العالقة

رصد عدد أعضاء هيئة التدريس المشاركين مع -
  مؤسسات المجتمع المحلي

  من مؤسسات  المجتمع المحلي تغذية راجعة -
  
  

م وحداتالتقديم الخدمات المختلفة عن طريق  - 4 اندة في القس ، (بيت الزجاجي، المجهر االلكتروني المس
  المعشية، بيت الحيوان)

 Tasksالمهام 
(Actions) 

  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

      
تقديم الخدمات المختلفة 
عن طريق وحدات القسم 
المختلفة (بيت الزجاجي، 

االلكتروني، المجهر 
  المعشية، بيت الحيوان)

تحقيق المشاركة مع مؤسسات المجتمع  -  مستمر   رئيس القسم
  المحلي ذات العالقة

رصد عدد أعضاء هيئة التدريس المشاركين -
  مع مؤسسات المجتمع المحلي

 من  المجتمع تغذية راجعة. -
 
.  

  


