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  )2019-2015( لقسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية االستراتيجيةالخطة 

  

وعليه . يمثل التعليم العالي حجر الزاوية للعملية التنموية للمجتمع، والمؤشر الرئيسي لتقدم الشعوب وازدهارها

من أجل توفير خريجين  الجامعةستراتيجية القسم انطالقا من اكان ال بد من توفر وإتباع خطط إستراتيجية في 

 وصوال للحصول على  وأولويات التنمية الوطنيةيالمجتمع المحل لسد احتياجات بمستويات علمية عملية مميزة

 كما يسعى القسم الى تنمية القيم االسالمية والعربية واالنتماء للوطن والوالء للقيادة .االعنماد الدولي االمريكي

  .الهاشمية وقبول االخر والتسامح وخلق روح التعاون بين طلبة القسم

  

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

  
  
  
  

 
  
 تحتية جيدة  طرق تدريس وبنية  -
   أعضاء هيئة تدريس متنوعين ما بين الخبرة والحداثة -
ات  - الوريوس والدراس درجتي البك ة ل رامج متنوع   ب

 العليا تلبي حاجة المجتمع المحلي واالقليمي والعالمي
دريس - ة الت ضاء هيئ دى أع درة ل وفر الق      ت

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

  .عالمية
ب - ن رت دريس م ة ت ضاء هيئ وفر أع      ت

  أكاديمية مختلفة وتخصصات متنوعة
ث - دريس من حي      التنوع في أعضاء هيئة الت

اعي  وع االجتم ين 6(الن ن ب اث م ضو 17  إن ع
  )هيئة تدريسية

  .     نشاط بحثي مميز في مختلفة التخصصات-
    توفر قاعدة بيانات علمية، مكتبة حديثة توفر -

ة  دوريات العلمي أحدث المراجع واالشتراك مع ال
ة  ات الكتروني وفير بيان ى ت افة إل ة باإلض العالمي

  حديثة
وف- دريس ت ث والت ساندة للبح دات الم  (ر الوح

ت  اجيالبي شبةالزج وان,  و المع ت الحي , بي
  .)المجهر االلكتروني

  القيم الجوهرية-

    
  
  
 نقص في أعضاء هيئة التدريس من تخصصات -

  )الفقاريات, الفقاريات, المناعة(معينة 
 بعد الجامعة عن التجمعات السكانية الرئيسية في -

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

  )الباحث
  ضعف قاعدة البيانات الخاصة بأعضاء هيئة -

  التدريس 
  عدم تفعيل دور لجان القسم والمبادرات التطوعية -
    الطلبة  التوسع في الكم على حساب النوع في قبول-
    عدم وجود برامج للتعليم المستمر-
   قلة المساقات االلكترونية في القسم-
 

  
  
  
  
  
  

  نقاط الضعف  نقاط القوة
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  يزيد من فرص العمل المتاحة تميز خريجي القسم مما -
ي - ستدامة ف شاملة والم ة ال ق التنمي ي تحقي ا ف سياسية العلي  االرادة ال

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

    
  
 .عدم وجود تمويل حكومي كاٍف للتعليم العالي والبحث العلمي  -
  .وجود برامج أكاديمية متشابهة في الجامعات األردنية  -
 

  

  واألهداف واالسرتاتيجيات الغايات
  

  تهيئة بيئة جامعية لنجاح الطالب: 1االستراتيجية الغاية
  

  توفير بيئة تعليمية محفزة للتحصيل والنمو المعرفي: 1/1الهدف االستراتيجي 
  

حول  تطوير أعضاء الهيئة التدريسية في القسم بتدريبهم على نماذج التدريس المتمركزة 1/1/1اإلستراتيجية 
   والنقاشلم الذاتي أو التعاوني أو الحوارالطالب أو االستكشاف أو المشكلة أو التع

  تحفيز الطلبة على التجديد واإلبداع 1/1/2اإلستراتيجية 
  غرس قيم التسامح وتقبل االختالف مع اآلخر1/1/3اإلستراتيجية 

 
  تشجيع العالقات اإليجابية بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية: 1/2الهدف االستراتيجي 

  
داخل , شكيل بنية معرفية واتجاهات إيجابية نحو الطلبة من جانب الهيئة التدريسية ت1/2/1اإلستراتيجية 

  .وخارج الغرفة الصفية
  

  توفير دعم أكاديمي يتضمن خدمات إرشاد أكاديمي ومهني 1/3الهدف االستراتيجي 
  

  توفير الخدمات اإلرشادية  1/3/1اإلستراتيجية 
  

  تحديث وتطوير البنية التحتية 1/4الهدف االستراتيجي 
  

 مختبرات القسم  وتطوير تحسين/1/4اإلستراتيجية 
  

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

   
تراتيجي  دف االس اءات-2/1اله دريس ذوي كف ة الت ضاء هيئ تقطاب أع ويرهم , اس ى تط ة عل والمحافظ

  واستمراريتهم
  

    استقطاب أعضاء هيئة تدريس من جامعات عريقة متنوعة وتعزيز بقائهم2/1/1اإلستراتيجية 
  ايفاد عدد من الطلبة للحصول على درجة الدكتوراة من جامعات عريقة ومتعددة -2/1/2اإلستراتيجية 

  
ستير -2/2الهدف االستراتيجي الوريوس و الماج ستوى البك ى م  تحديث الخطط الدراسية للبرامج األكاديمية عل

  التي يقدمها القسم وربطها بسوق العمل المحلي واإلقليمي والعالمي
  

   والتكنولوجيا الحيويةالعلوم الحياتية جيالخطط الدراسية لبرنامتحديث : 2/2/1اإلستراتيجية 

  هديداتالت  الفرص المتاحة
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  استحداث برامج التعليم عن بعد: 2/3الهدف االستراتيجي 

  
  المساقات االلكترونيةتطوير : 2/3/1اإلستراتيجية 

  
  المساقات االلكترونيةاستحداث  : 2/4الهدف االستراتيجي 

  
  المساقات االلكترونيةتطوير : 2/4/1اإلستراتيجية 

  
  

  تطوير البحث العلمي  : 3 االستراتيجية  الغاية
  

   تطوير المختبرات البحثية3/1الهدف االستراتيجي  
  

  التشجيع والمساعدة على إجراء البحوث المدعومة من داخل الجامعة وخارجها   3/1/1اإلستراتيجية 
  

   تطوير القدرة البحثية ألعضاء هيئة التدريس2/ 3الهدف االستراتيجي 
  

  التشجيع على حضور المؤتمرات  والندوات العلمية  3/2/1اإلستراتيجية 
   على استضافة المؤتمرات المحلية واالقليمية والعالميةالتشجيع 3/2/2اإلستراتيجية 

  
  

  تطوير إدارةالقسم: 4 االستراتيجية الغاية
  

  القسمتأهيل القيادات األكاديمية واإلدارية في : 4/1الهدف االستراتيجي 
  

  تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في القيادة واإلدارة :4/4/1اإلستراتيجية 
  إعادة النظر في دور واداء لجان القسم بشكل مستمر  :4/4/2اإلستراتيجية 

  
   تقوية العالقة بين القسم وخريجيها : 5 اإلستراتيجية  الغاية

  
 تطوير برنامج تواصل متكامل مع خريجي القسم على مستوى البكالوريوس 5/1الهدف االستراتيجي 

  والماجستير
  

  بناء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن وضع الخريجين في القسم5/1/1اإلستراتيجية 
  .بناء شبكة عالقات بين الخريجين وبين الطلبة الذين على مقاعد الدراسة 5/1/2اإلستراتيجية 
   مع المؤسسات  التي يعمل بها الخريجونت يشارك بها أعضاء هيئة التدريسعقد نشاطا5/1/3اإلستراتيجية 
تراتيجية  ة م5/1/4اإلس اءات دوري د لق اتهم ععق ي حي واجههم ف ي ت شكالت الت ول الم ث ح ريجين  للتباح  الخ

  مليةالع
  
  

  خدمة المجتمع المحلي: 6 اإلستراتيجية  الغاية
  

بين المجتمع المحلي واعضاء الهيئة التدريسية واالدارية  تطوير برنامج تواصل 6/1الهدف االستراتيجي 
  بالقسم

  
 المشاركة بتقديم واعداد الدورات التدريبية 6/1/1اإلستراتيجية 
 تقديم االستشارات العلمية  6/1/2اإلستراتيجية 
 المشاركة في عضوية لجان المجتمع المحلي 6/1/3اإلستراتيجية 
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اجي(تقديم الخدمات المختلفة عن طريق الوحدات المساندة في القسم  6/1/4اإلستراتيجية  ر , البيت الزج المجه
  )بيت الحيوان, المعشبة, االلكتروني
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  تهيئة بيئة جامعية لنجاح الطالب: 1االستراتيجية الغاية
  

  توفير بيئة تعليمية محفزة للتحصيل والنمو المعرفي: 1/1الهدف االستراتيجي 
  

حول  تطوير أعضاء الهيئة التدريسية في القسم بتدريبهم على نماذج التدريس المتمركزة 1/1/1اإلستراتيجية 
   والنقاشلم الذاتي أو التعاوني أو الحوارالطالب أو االستكشاف 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
  

  تحفيز الطلبة على التجديد واإلبداع 1/1/2 اإلستراتيجية
  
  

 (Tasksالمهام 
(Actions  

  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

عقد لقاء ترحيب وتعارف 
بين الطلبة والهيئة 

  التدريسية

رئيس القسم والمرشدون 
  األكاديميون

في المواد نتائج الطلبة  -  مستمر
 الدراسية 

نتائج تقييم أعضاء  -
  .الهيئة التدريسية

المتفوق تحديد يوم للطالب 
  في القسم

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
  

  غرس قيم التسامح وتقبل االختالف مع اآلخر1/1/3 اإلستراتيجية
  

 Tasksالمهام 
(Actions  

  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

عقد ندوات ونشاطات 
غرس للطلبة تحفزعلى 

قيم التسامح وتقبل 
  االختالف مع اآلخر

رئيس القسم والمرشدون 
  األكاديميون

  عمادة شؤؤن الطلبة

تحسن العالقة بين الطلبة   مستمر
والهيئة فيما بينهم وبين 

  التدريسية

  
 

  تشجيع العالقات اإليجابية بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية: 1/2الهدف االستراتيجي 
  

داخل ,  تشكيل بنية معرفية واتجاهات إيجابية نحو الطلبة من جانب الهيئة التدريسية1/2/1اإلستراتيجية 
  .وخارج الغرفة الصفية

  
 (Tasksالمهام 

(Actions  
  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

 اتاحة الفرصة امام -
الطلبة بمراجعة اعضاء 

ة  -  مستمر  رئيس القسم ضاء هيئ الن أع اع
ساعات  ن ال دريس ع الت
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هيئة التدريس اثناء 
  الساعات المكتبية

  .المكتبية 
بناء عالقة ايجابية بين  -

  الطالب والمدرس
 دعوة اعضاء الهيئة -

التدريسية للمشاركة في 
 الطالبية نشاطاتال

  .وتنظيم رحالت لهم

دد-  مستمر  رئيس القسم ة  ع ضاء هيئ  أع
شاركين التدريس ي  ية الم ف

  . الطالبيةنشاطاتال
بناء عالقة ايجابية بين 

   الطالب والمدرس
 

  
  توفير دعم أكاديمي يتضمن خدمات إرشاد أكاديمي ومهني 1/3الهدف االستراتيجي 

  
  توفير الخدمات اإلرشادية  1/3/1اإلستراتيجية 

  
 Tasksالمهام 

(Actions  
  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

عقد دورات تدريبية  
ألعضاء هيئة التدريس 

لتعريف بمشكالت الطالب 
الجامعي االكاديمية 

  وأساليب التغلب عليها

رئيس القسم والمرشدون 
  األكاديميون

  

تحسين عالقة الطلبة مع   مستمر
  .أعضاء هيئة التدريس

  
  

   تحديث وتطوير البنية التحتية1/4الهدف االستراتيجي 
  

 مختبرات القسم  وتطوير تحسين/1/4اإلستراتيجية 
  

 Tasksالمهام 
(Actions  

  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

  رئيس القسم   القسممختبراتتحديث  
   الدراسيةلجنة الخطة

العطاءات لجنة 
   والتجهيزات

   ورضاهمنتائج الطلبة  مستمر
رضا اصحاب العمل عن 

  اداء الخرجين
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العلوم الحياتية والتكنولوجيا (تحقيق اعتراف دولي امريكي بجودة البرامج األكاديمية    :2االستراتيجية الغاية
  من خالل تطبيق معايير االعتماد وضبط الجودة والنوعية) الحيوية

   
تراتيجي  دف االس اءات-2/1اله دريس ذوي كف ة الت ضاء هيئ تقطاب أع ويرهم , اس ى تط ة عل والمحافظ

  واستمراريتهم
  

    استقطاب أعضاء هيئة تدريس من جامعات عريقة متنوعة وتعزيز بقائهم2/1/1اإلستراتيجية 
  

 Tasksالمهام 
(Actions  

  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

توفيربيئة تدرسية وبحثية  
 مزايا ألعضاء هيئة و

التدريس ال توفرها 
  الجامعات األخرى

الرئيس ونائب الرئيس 
ئيس األكاديمي والعميد ور

  القسم

ة  -  مستمر ضاء الهيئ يم أع ائج تقي نت
  .التدريسية

   استمرارية العمل في الجامعة-

  
  

  ايفاد عدد من الطلبة للحصول على درجة الدكتوراة من جامعات عريقة ومتعددة -2/1/2اإلستراتيجية 
  

 Tasksالمهام 
(Actions  

  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

ايفاد طلبة متفوقين  
للحصول على درجة 

الدكتوراه  في 
,  المناعةالتخصصات 

, علم الحيوان العام
التكنولوجيا الحيوية 

  التطبيقية

الرئيس ونائب الرئيس 
ئيس األكاديمي والعميد ور

  القسم

دولي  تط -  مستمر اد ال ايير االعتم بيق مع
  .االمريكي

  

  
  
  

ستير -2/2الهدف االستراتيجي الوريوس و الماج ستوى البك ى م  تحديث الخطط الدراسية للبرامج األكاديمية عل
  الميالتي يقدمها القسم وربطها بسوق العمل المحلي واإلقليمي والع

  
   والتكنولوجيا الحيويةالعلوم الحياتية جيتحديث الخطط الدراسية لبرنام: 2/2/1اإلستراتيجية 

  
  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون  Tasks) (Actionsالمهام 

مراجعة الخطة الدراسية بما  -
يتالءم مع معايير االعتماد 

   االمريكيالدولي

رئيس القسم ولجان 
  الخطط الدراسية

  توفر فرص عمل للخريجين  -  مستمر
ي - ى خريج ب عل ادة الطل  زي

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

  االمريكي
تقديم خطة دراسية جديدة  -

تتناسب مع سوق العمل 
  العالمي, االقليمي, المحلي

رئيس القسم ولجان 
  الخطط الدراسية

  توفر فرص عمل للخريجين  -  مستمر
ي - ى خريج ب عل ادة الطل  زي

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

  االمريكي
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  استحداث برامج التعليم عن بعد: 2/3الهدف االستراتيجي 
  

  قات االلكترونيةالمساتطوير : 2/3/1اإلستراتيجية 
  

 Tasksالمهام 
(Actions  

  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

 دراسية اعداد برامج 
تعتمد على التدريس عن 

  بعد

رئيس القسم ولجان 
  الخطط الدراسية

التحاق الطلبة من االماكن النائية  -  مستمر
  ودول اخرى بهذه البرامج

  
  
  
  

  المساقات االلكترونيةاستحداث  : 2/4الهدف االستراتيجي 
  

  المساقات االلكترونيةتطوير : 2/4/1اإلستراتيجية 
  

 Tasksالمهام 
(Actions  

  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

اعداد مساقات دراسية  
  تدرس الكترونيا

رئيس القسم ولجان 
  الخطط الدراسية

ة  -  مستمر ة الطلب ساقات دراس  للم
ة  ة  االلكتروني اكن النائي ن االم م
  ودول اخرى

  
  

  
  تطوير البحث العلمي  : 3 االستراتيجية  الغاية

  
   تطوير المختبرات البحثية3/1الهدف االستراتيجي  

  
  التشجيع والمساعدة على إجراء البحوث المدعومة من داخل الجامعة وخارجها   3/1/1اإلستراتيجية 

  
 Tasksالمهام 

(Actions  
  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

اعداد مشاريع بحثية 
للحصول على دعم 

عضاء الهيئة التدريسية أل
  بالقسم

رئيس القسم وأعضاء 
  هيئة التدريس

ي  -  مستمر ة الت شاريع البحثي د الم رص
  يقدمها القسم

  

  
   تطوير القدرة البحثية ألعضاء هيئة التدريس2/ 3الهدف االستراتيجي 

  
  التشجيع على حضور المؤتمرات  والندوات العلمية  3/2/1اإلستراتيجية 

  
 Tasksالمهام 

(Actions  
  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

دعم والتشجيع على 
حضور المؤتمرات 

رئيس القسم وأعضاء 
  هيئة التدريس

ي  -  مستمر رصد الؤتمرات والندوات الت
  شارك بها القسم
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    والندوات
  

  
   على استضافة المؤتمرات المحلية واالقليمية والعالميةالتشجيع 3/2/2اإلستراتيجية 

  
 Tasksالمهام 

(Actions  
  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

 الستضافةاالعداد 
المؤتمرات المحلية 
  واالقليمية والعالمية

رئيس القسم لجان القسم 
  ذات العالقة

دد  -  مستمر د ع ة رص ؤتمرات المحلي الم
ة ة والعالمي ي واالقليمي  الت

  استضافها القسم
  

  
  

  تطوير إدارةالقسم: 4 االستراتيجية الغاية
  

  القسمتأهيل القيادات األكاديمية واإلدارية في : 4/1الهدف االستراتيجي 
  

  تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في القيادة واإلدارة :4/4/1اإلستراتيجية 
  

 (Tasksالمهام 
(Actions  

  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

الحاق أعضاء هيئة 
التدريس في دورات 

  تدريبية

   في القسملجنة الجودة
  رئيس القسم

  عمادة التواصل األكاديمي

أعضاء هيئة زيادة عدد   مستمر
 التدريس المستفيدين من

  هذه الدورات
 مع مراكز التعاون

مركز (التطوير األكاديمي 
  )الجودة

   في القسملجنة الجودة
  رئيس القسم

  عمادة التواصل االكاديمي

 المستفيدين منزيادة عدد   مستمر
  هذه الدورات

الحاق االداريين لتطوير 
مهاراتهم األكاديمية 

  واالدارية والتقنية

   في القسملجنة الجودة
  رئيس القسم

  عمادة التواصل االكاديمي

يادة عدد االداريين ز  مستمر
 هذه المستفيدين من

  الدورات
  
  

  إعادة النظر في دور واداء لجان القسم بشكل مستمر  :4/4/2اإلستراتيجية 
  

 (Tasksالمهام 
(Actions  

  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

   في القسملجنة الجودة  دور لجان القسميل عتف
  رئيس القسم

  

رصد اداء أعضاء هيئة   مستمر
التدريس من خالل استبانة 

  دور الجان قي القسم
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   تقوية العالقة بين القسم وخريجيها : 5 اإلستراتيجية  الغاية
  

 تطوير برنامج تواصل متكامل مع خريجي القسم على مستوى البكالوريوس 5/1الهدف االستراتيجي 
  والماجستير
  

  بناء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن وضع الخريجين في القسم5/1/1اإلستراتيجية 
  

 (Tasksالمهام 
(Actions  

  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

اعداد قوائم بأسماء 
الخريجين سنويا على 

  صفحة القسم االلكترونية

  رئيس القسم
  

توفير قاعدة بيانات -  مستمر
  تراكمية

  

  
  .بناء شبكة عالقات بين الخريجين وبين الطلبة الذين على مقاعد الدراسة 5/1/2اإلستراتيجية 

  
 (Tasksالمهام 

(Actions  
  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

دعوة خريجين القسم 
  للتحدث مع طلبة القسم

رئيس القسم ومجالس 
  الطلبة

  توفير قاعدة بيانات تراكمية  مستمر

دعوة المتخصصين من 
الخريجين إلعطاء 

محاضرات وعمل ندوات 
  ةعاجل الجامدفي 

رئيس القسم ومجالس 
  الطلبة

رصد عدد المحاضرات المقدمة   مستمر
  من الخريجين

  
   مع المؤسسات  التي يعمل بها الخريجونت يشارك بها أعضاء هيئة التدريسعقد نشاطا5/1/3اإلستراتيجية 

  
  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

خريجوا القسم حول مستوى 
  أدائهم

  
  

تراتيجية  ة م5/1/4اإلس اءات دوري د لق اتهم ععق ي حي واجههم ف ي ت شكالت الت ول الم ث ح ريجين  للتباح  الخ
  العملية

  
 (Tasksالمهام 

(Actions  
  مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

اعداد نشرة للتواصل مع 
الخريجين والمراسالت 

  .العادية وااللكترونية

توفر نشرات للتواصل مع   مستمر  رئيس القسم 
  الخريجين

مشاركة الخريجين في 
  سمللقاليوم العلمي 

رصد عدد الطلبة المشاركين في   مستمر  رئيس القسم 
  سم للقاليوم العلمي 

  
  
  



12 
 

  
  
  

  خدمة المجتمع المحلي: 6 اإلستراتيجية  الغاية
  

بين المجتمع المحلي واعضاء الهيئة التدريسية واالدارية  تطوير برنامج تواصل 6/1الهدف االستراتيجي 
  بالقسم

  
  المشاركة بتقديم واعداد الدورات التدريبية 6/1/1اإلستراتيجية 

  

 Tasks (Actions)المهام   مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون

      
مشاركة الهيئة التدريسية 
بتقديم واعداد الدورات 

  التدريبة

سم  يس الق رئ
ة  ز خدم ومرك

  المجتمع

 تحقيق المشاركة مع مؤسسات -  مستمر
  المجتمع المحلي ذات العالقة

رصد عدد أعضاء هيئة التدريس -
المشاركين مع مؤسسات المجتمع 

  المحلي
 تغذية راجعة من مؤسسات  -

  المجتمع المحلي
  
 

  تقديم االستشارات العلمية  6/1/2اإلستراتيجية 
  

 Tasksالمهام   مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون
(Actions) 

      
مشاركة الهيئة 

بتقديم التدريسية 
  االستشارات العلمية

سم  يس الق رئ
ة  ز خدم ومرك

  المجتمع

تحقيق المشاركة مع مؤسسات المجتمع  -  مستمر
  المحلي ذات العالقة

رصد عدد أعضاء هيئة التدريس -
  المشاركين مع مؤسسات المجتمع المحلي

 تغذية راجعة من مؤسسات  المجتمع -
  المحلي

 
 

  المشاركة في عضوية لجان المجتمع المحلي 6/1/3اإلستراتيجية 
  

 Tasksالمهام   مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون
(Actions) 

      
مشاركة الهيئة 

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

   تغذية راجعة من مؤسسات  المجتمع المحلي-
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اجي(تقديم الخدمات المختلفة عن طريق الوحدات المساندة في القسم  6/1/4اإلستراتيجية  ر , البيت الزج المجه
  )بيت الحيوان, المعشبة, االلكتروني

  
  
 
  

 Tasksالمهام   مؤشرات األداء  االطار الزمني  المسؤولون
(Actions) 

      
تقديم الخدمات المختلفة 
عن طريق وحدات القسم 

, بيت الزجاجي(المختلفة 
, المجهر االلكتروني

  )بيت الحيوان, المعشية

 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-
 
.  

  


