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 معلومات عن الكلية  .١
 مقدمة ١.١

وتخرج أول فوج منها في شهر حزيران من عام ، ١٩٩٨تأسست كلية الهندسة في عام 
ردن وتفتخر كلية الهندسة بأنها تقدم بيئة أكاديمية هندسية متميزة علـى مسـتوى األ  ، ٢٠٠٣

والمنطقة بالتزامها في خططها وإستراتيجيتها التعليمية على الدعم الكامل للبحث العلمي وكافة 
معتمدة بذلك على الطاقم التدريسـي المتميـز   ، النشاطات التعليمية المتعددة األشكال واألهداف

المـؤهالت   والمهارات التعليمية المكتسبة لديها والتقنيات الفنية المتوافرة مما يعطي خريجيها
  .الالزمة لمهندس القرن الحادي والعشرين

  
سعت الكلية منذ نشأتها إلى استقطاب الطلبة المتميزين والمـؤهلين للحصـول علـى    

حيث يجب على من يرغب بتقديم طلب االلتحاق بالكلية أن يكون حاصـالً  ، الشهادة الهندسية
وتحتـوي  ، أو ما يعادلها) العلمي الفرع(كحد أدنى بالثانوية العامة األردنية % ٨٠على معدل 

: الكلية على مجموعة من التخصصات المتميزة والمتكاملة وموزعة على ثمانية أقسـام هـي   
، قسم الهندسة الكهربائية، قسم الهندسة الصناعية، قسم الهندسة الميكانيكية، قسم الهندسة المدنية

، قسم هندسة العمـارة ، الحاسوب قسم هندسة، قسم الهندسة الطبية، سقسم هندسة الميكاترونيك
( وتبين إحصائيات الطلبة ان هناك ازدياد مطرد في أعداد الطلبة المقبولين في الكلية بنسـبة  

  .سنوياً%) ١٠
  

كما وتعمل الكلية دائماً على المحافظة على موقعها الريـادي فـي األردن والمحـيط    
بعة التطورات العلمية ودمجها في اإلقليمي من خالل العمل على رفع مستواها األكاديمي ومتا

، كما أنها تعمد إلى الموائمة بين البحث العلمي واألهـداف التدريسـية  ، خطط الكلية الدراسية
فكانت إستراتيجيتها في البحث العلمي تعتمد على التحقق من جدوى البحوث المنـوي دعمهـا   

كمـا  ، طط للتنمية المسـتدامة والمساهمة بالخ، وتلبيتها للحاجات الصناعية واإلنتاجية للمجتمع
تساهم الكلية بالدراسات العلمية والفنية وإجراء العديد من الفحوص واالختبارات في مختبراتها 
ومشاغلها للمساهمة في حل المشكالت الهندسية في القطاعات اإلنتاجية المختلفة على الصعيد 

ديد مـن اتفاقيـات البحـث    من خالل توقيع الع لولقد تم ترجمة هذا الجهد المتواص. المحلي
  .والتعاون العلمي واألكاديمي مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة المحلية واإلقليمية

  
  :جات العلمية التي تمنحها الكليةالدر ١.٢
الهندسة المدنيـة، والهندسـة   : تمنح الكلية درجة البكالوريوس في التخصصات التالية 

ـ   وهندسـة الحاسـوب، وهندسـة    ، ة الكهربائيـة الميكانيكية، والهندسة الصـناعية، والهندس
 كما تـم طـرح بـرامج ماجسـتير فـي     . الميكاترونكس، والهندسة الطبية، وهندسة العمارة

  .إدارة الصيانة، وتكنولوجيا الفحص والتقييم الالإتالفي: تخصصات
  

  :متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة ١.٣
ساعـة معتمدة ) ١٥٤(اجتياز الطالب بنجاح   ٢٠٠٩م عالدراسية ال تتطلب خطة البكالوريوس

، المــيكاترونكس  و ئيـة و الكهربا، والصناعية، والميكانيكية، فـي أقسام الهندسة المـدنية
ساعة معتمدة في قسم هندسة العمارة، أمـا متطلبـات   ) ١٧٢(هندسة الحاسوب، وو والـطبية

سـاعة  ) ١٤١(ب الخطة اجتياز الطالب طلتفت ٢٠٠٩عام قبل الحصول للطلبة الذين تم قبولهم 
هندسـة  ئيـة و الكهربا ساعـة معتمدة فـي أقسام الهندسة) ١٥٤(و معتمدة لكافة التخصصات

  . ساعة معتمدة ) ١٧٢( هندسة العمارة فمتطلبات الخطة أما   الحاسوب



 ٣١من  ٤صفحة                  الخطة االستراتيجية و الخطط التنفيذية                كلية الهندسة      

 
 : الكادر األكاديمي واإلداري ١.٤

  
) ٦٧( ف الرتب األكاديمية و ن مختلعضواً م)  ٨٧( بلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية 

)  ٢٢( بمختلف الوظائف اإلدارية من مهندسين ومشرفين وفنيي المختبرات ، باإلضافة الـى  
  .مهندساً وفنياً في المشاغل الهندسية التابعة للكلية 
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 ٣ - - - - - ١----٢- أستاذ
 ١٤ - ٢ - - - ----٥٦٣ أستاذ مشارك
 ٥٩ - ٢ ١ - ٤ ٩٧٧١١٨٨٥ أستاذ مساعد
  محاضر متفرغ

 ٢ - - - - - - - - - - - ٢ دكتوراه/

 ٢ - - - - - ------٢ مدرس
 ٢ - - - - - ٢------ مدرس مساعد
محاضر 

 ٥ - - - - ٣ - - - ٢ - - - ماجستير/متفرغ

مساعد بحث 
 - - - - - - - - - - - - - وتدريس

 ٤٤ - - ١ - ٧ ٨٧٣٥٥٤٤ مشرف مختبر
 ٥ - - ١ - - ---٢-١١ فني مختبر

 ٢ - - - ٢  -  -  -  -  -  -  -  -  مشاغل/ مهندس
 ١٤ - - -١٤ - ------- مشغلفني 

 ٦ - - - ٦ - ------- مساعد فني
 ١ - - - ١ - ------- عامل

 ٤ ٣ - - - - ------١ عامل خدمات
 ١١ - ٢ - ١ ١ ١١١١١١١ سكرتيرة

 ١ ١ - - - - ------- رئيس ديوان
 ١ ١ - - - - ------- إداري ديوان

ازة تفرغ إج
بدون /  علمي

راتب خارج 
 الجامعة 

٧ - - - - - - - ٢ - - ٤ ١ 

/  إداريين  إجازة 
  بدون راتب  

- ١ - - - - - - - - - - ١ 

١٧٦ ٥ ٢ ٢٤٢ ٢٩٢٤١٤٢١١٤١٣١٣١٥ المجموع 
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  :طلبة الكلية ١.٥
طالـب   )٣١٥٠(م في الكليـة حـوالي   ٢٠٠٩/٢٠١٠لعام الدراسي مع بداية ا بلغ عدد الطلبة

  . وطالبة

  
  :التطلعات المستقبلية ١.٦

تعمل الكلية على استحداث وتفعيل برامج ماجستير في الهندسة الميكانيكية وفي الهندسة 
الصناعية ومجموعة من البرامج في الهندسة المدنية، وفي هندسة االتصاالت والمعلومات وفي 

  .التحكم والطاقة
  
  :التعاون مع المجتمع المحلي ١.٧

للعمل على تعزيز التعاون مع المجتمع سواء بعقد الدورات لرفع مسـتوى   اًجهودتبذل الكلية 
أو من خالل ، طلبتها والمساهمة باالرتقاء بمستوى المهندسين والفنيين العاملين بالسوق المحلي

عبـر  ،الندوات المختصة وذلك باالستفادة من خبرات طاقم األساتذة والمهندسين فـي الكليـة  
وتعمل الكلية بالتعاون مع العديـد  . ههمحل المشاكل التي تواجل الصناعي القطاع االتصال مع

من الجهات العلمية من جامعات وهيئات رسمية وأهلية في المملكة على االستفادة من خبراتهم 
  .المتراكمة في مجال البحث والتطوير

  
 :معلومات عن الشركاء ١.٨

عتين من الشركاء و هم كمـا  التعليمية على مجمو الكلية في تشكيل منظومتها اعتمدت
  :يلي

  .أعضاء الهيئة األكاديمية، الطلبة، أعضاء الهيئة اإلدارية: الشركاء الداخليين) أ
ممثلين عن المؤسسات الصناعة و الخدمية العامة و الخاصة : الشركاء الخارجيين) ب

  .والخريجين السابقين
  
 : خطوات اعداد الخطة اإلستراتيجية ١.٩

ستراتيجية في الكلية بواسطة لجنة التخطيط االسـتراتيجي فـي   تم إعداد الخطة اإلي
اعلة من كافة أعضاء هيئة التدريس، الكلية بناءاُ على الخطط المقدمة من األقسام و بمشاركة ف

  :إعداد الخطة خاللتم أخذها بعين االعتبار يومن أهم النقاط التي 
  .تطبيق إستراتيجية التعليم العالي) أ  
  .ة وأهداف الجامعةرؤيا و رسال) ب  
  .رؤيا و رسالة وأهداف كلية الهندسة) ج  
  رؤيا و رسالة وأهداف األقسام األكاديمية) ج  
  . تطبيق معايير االعتماد الخاص) د  
  .ABETتطبيق معايير االعتماد ) هـ  

  
  
  

 :الرؤية .٢
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تطمح كلية الهندسة الن تكون الرائدة في التدريس والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا 
بسيطها ونشرها بين سكان المجتمع المحلي والمناطق المجاورة، وذلك خدمة لهذا المجتمـع  وت

  .لتمكينه من تطوير قدراته الذاتية واستغاللها بما يعود بالمنفعة العامة على كافة المواطنين
  

 :الرسالة .٣
  :تتلخص رسالة الكلية بمايلي 

  .سي تهئية خريجين ذوي كفاءة مهنية عالية للقطاع الهند -١
  .تقديم تعليم نوعي وإجراء البحوث التي تثمر عطاء علمياً عالمياً معتبراً -٢
المساهمة في تطوير األردن والمنطقة من خالل خدمة القطاعين العام والخاص وذلك من   -٣

  .خالل العديد من االنشطة األكاديمية والعلمية
  

 :القيم الجوهرية .٤
  :ام وتجذيرالقيم التاليةان كلية الهندسة تؤمن وتسعى إلى احتر

  .المحافظة على القيم والثقافة العربية وأالسالمية .١
 .العدالة والشفافية والمساواة والمساءلة وبناء الثقة .٢
 .تعزيز روح الوالء واالنتماء والعمل المؤسسي واحترام القانون .٣
 .المواءمة بين النتائج واالهداف الوطنية و التخطيط والتطوير المستمر .٤
عمل بروح الفريق والتفكير الناقد لدى الطلبة والهيئة اإلدارية وأعضاء الهيئة تشجيع ال .٥

 . التدريسية
قدراتهم مع  و احترام أرائهمو االبداع و تحفيز الطلبة وتشجيعهم على التفكير األصيل  .٦

 . رفع مستوى التوقعات منهم
 .لعام والخاصبناء الجسور بين المعرفة النظرية وبين العمل الهندسي في القطاعين ا .٧
ترسيخ المبادئ األخالقية لممارسة العمل الهندسي بما يحافظ علـى شـرف المهنـة     .٨

 . وأخالقياتها
تعزيز ثقافة احترام الرأي والرأي اآلخر وتنمية روح الحوار لدى الطلبة كأسلوب لحل  .٩

 .  الخالفات
  

 :التحليل الرباعي .٥
البيئة الداخلية والخارجيـة  يشتمل التحليل الرباعي على دراسة وتحليل التأثيرات و

  :وهي ملخصة كما يلي
  
 )Strengths(عوامل القوة   ٥.١
اسم الجامعة الهاشمية الذي يعطى العاملين فيها شعوراً بـاالعتزاز والفخـر ويعـزز     .١

 .إحساسهم بالمسؤولية واالنتماء للجامعة
ت السمعة الطيبة لخريجي الجامعة في سوق العمل والنتائج الجيدة لهـم فـي امتحانـا    .٢

الكفاءة الجامعية، األمر الذي يؤدي إلى استمرار تحسن مسـتوى الطلبـة الملتحقـين    
 .بالجامعة

على درجة عالية من ا لكفاءة والحماس من خريجي الجامعـات   مؤهلكادر تدريسي  .٣
العالمية المرموقة، متنوع في التخصصات والمدارس العلمية والفلسـفات التعليميـة،   

 ..وذو أخالقيات مهنية عالية لعمل الجماعيتتوافر لديه روح الفريق وا
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وجود مراكز متخصصة تعنى بشؤون ضمان الجودة، التعليم اإللكترونـي، اللغـات،    .٤
 .الدراسات، خدمة المجتمع واختصاصات بحثية متميزة

برامج دراسية متميزة، وفريدة من نوعها في كثير من األحيـان، تلبـي االحتياجـات     .٥
ع من خالل خطط دراسية حديثة علـى مسـتوى عـالمي    الحالية والمستقبلية للمجتم

 .واستخدام الوسائل التعليمية الحديثة
حرم جامعي حديث وقابل للتوسع، يوفر بنية تحتية جيدة لكثير من الكليات، من مبـانٍ   .٦

مجهزة ومكتبة متميزة توفر المراجـع والـدوريات وقواعـد    حديثة حديثة ومختبرات 
 .البيانات

تكنولوجيا االتصال والتعلـيم االلكترونـي وانتشـار الثقافـة     العرض وتقنيات  توفر .٧
 .االلكترونية بين كافة العاملين

دعم الجامعة ألعضاء هيئة التـدريس للمشـاركة فـي المـؤتمرات المحليـة      توفر و .٨
 .والعالمية

 .مواصلة رفد الجامعة بالكفاءات الشابة المؤهلة بهدفسياسة لالبتعاث  وجود .٩
  

 )Weaknesses(عوامل الضعف  ٥.٢
انخفاض مستوي الدخل ألعضاء الهيئة التدريسية مقارنة بـزمالئهم فـي الجامعـات     .١

الوطنية واإلقليمية أو بعض  طلبتهم الخريجين بدرجة البكـالوريوس العـاملين فـي    
 .محليا وإقليمياوالعام القطاع الخاص 

اعـات  ارتفاع عدد الطالب في القو ،ارتفاع عدد الطلبة بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس .٢
 .الصفية مقارنة بمعايير االعتماد الخاص والعام

لالزمـة لـبعض   اوكذلك شراء المـواد   اإلداريةجراءات اإلالبيروقراطية المتبعة في  .٣
 .مشاريع التخرج أو المشاريع البحثية

وجود الجامعة في موقع بعيد نسبياً عن مراكز النشاط والخـدمات وضـعف شـبكة     .٤
 .يشكل بيئة طاردة مما المواصالت المؤدية للجامعة

وضعف االسـتقرار الـوظيفي    عدم وجود عدد كافي من مساعدي البحث والتدريس .٥
 .للمهندسين العاملين في  الكلية

ما يـؤدي مسـتقبالً   م، ية واإلداريةهيئة التدريسالغياب نظام حوافز متطور ألعضاء  .٦
ة، األمر الذي النخفاض الروح المعنوية بشكل عام، وزيادة األعباء التدريسية واإلداري

 .يؤدي إلى تضاؤل الوقت المخصص ألغراض البحث العلمي وخدمة المجتمع
 .عدم توفر الميزانيات الكافية لتطوير المختبرات وتحديثها .٧
 .التقليل من فرص المشاركة في المؤتمرات .٨
 .البحث العلمي ميزانية عدم تخصيص مردود مادي لعضو هيئة التدريس من .٩
كمنح غير مستردة للطالب األوائل على دفعاتهم وابتعاث عدم تخصيص حوافز مالية  .١٠

 .الطالب األول إلتمام الدراسات العليا
ضعف التعاون مع الجامعات والمؤسسات العربية والدولية، وقلة المشـاريع البحثيـة    .١١

 .المشتركة والمدعومة من جهات خارجية
المسـتمر فـي   ضعف برامج تطوير أعضاء هيئة التدريس والكادر اإلداري والتغير  .١٢

  .الوظائف اإلدارية
 .قلة برامج الدراسات العليا .١٣
 .عدم وجود مكتبة متخصصة للهندسة .١٤
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عدم مطابقة سياسة القبول مع معايير االعتماد الخاص والعـام، وغيـاب اختبـارات     .١٥
 .إضافية للقبول في بعض التخصصات التي تتطلب ذلك

 .ارتفاع تكاليف الساعات المعتمدة .١٦
  

 )Opportunities(الفرص  ٥.٣
اإلرادة السياسية العليا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة القطاعات بما فيهـا   .١

 .قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
لمملكة، والسمعة الطيبة لمؤسسات التعليم لاالستقرار األمني واالقتصادي واالجتماعي  .٢

قبال على الجامعة من خـارج  العالي فيها، األمر الذي يوفر فرصاً مستقبلية لزيادة اإل
 .البالد

مما يثري  تية وانتشار الثقافة االلكترونيةالثورة المعلوماوالتطور العلمي والتكنولوجي  .٣
 .لبحث والتطويرا مجاالت

 .إقبال كبير على التعليم الجامعي محلياً وإقليمياً .٤
لمي توافر فرص دعم البحث العلمي والتطوير من جهات حكومية كصندوق البحث الع .٥

 .ومؤسسات القطاع الخاص والجهات المانحة والمنظمات الدولية
 .توفر فرص لدعم بعض مشاريع التخرج بتمويل من الصناعة المحلية .٦
 .ية الواعدة في مجال الطاقة المتجددةخالبيئة المنا .٧
وجود فرص عمل متوفرة ألعداد كبيرة من الخريجين في السوق المحلي أو المنطقـة   .٨

 .المحيطة
جامعة في منطقة صناعية نامية تعاني من مشاكل بيئية ومائية وتطبيقية وهذا وجود ال .٩

لتدريسـية  لهيئة الو والتدريب يشكل حقالً كبيراً من الفرص للطلبة في مجال العمل
 .وعقد الدورات التدريبية في مجال البحث والتدريس

  
 )Threats(المخاطر والتهديدات  ٥.٤
 .ةالدعم المالي الحكومي للجامعإلغاء  .١
  .المنافسة القوية من الجامعات األخرى التي تطرح برامج مشابهة .٢
ـ التوافر فرص عمل مجزية مادياً وبحوافز مميزة ألعضاء  .٣ و الفنيـة   يةهيئة التدريس

داخلياً وخارجياً، األمر الذي يهدد باستنزاف الموارد البشرية للجامعة، و يؤثر مستقبالً 
 .رتها على استقطاب الكفاءات المتميزةعلى استقرار الكادر التدريسي فيها وقد

التوسع في إنشاء الجامعات وخصخصة التعليم الجامعي في الدول المجـاورة، األمـر    .٤
 .الذي قد يؤثر سلباً على قدرة الجامعة على استقطاب طلبة هذه الدول

 
 :المحاور .٦

ية التي االستراتيج واألهدافتم تحديد المحاور الرئيسية والتي تشكل المرجعية للغايات 
  :كما يلي الجامعةعلى ضوء استراتيجية  تتبناها الكلية

 
 .واإلدارة الجامعيةالرشيدة الحاكمية  
 التعليم الجامعي و االعتماد 
 .البحث العلمي، والتطوير، والدراسات العليا 
 خدمة المجتمع 
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 . التمويل 
 .البنية األساسية 
 .البيئة الجامعية 
 . تنمية الموارد البشرية دعم و 

 
 ايات و األهداف االستراتيجيةالغ .٧

االستراتيجية لغايات و األهداف ااالستراتيجية التالية من لغايات و األهداف اقتباس اتم 
  :للجامعة

 
I. محور الحاكمية الرشيدة واإلدارة الجامعية: 

  : االستراتيجيةالغاية 
دارة تطوير اإلدارة الجامعية و تعزيز األداء المؤسسي ورفع كفاءته في إطـار نظـام إ   .١

 .الجودة الشاملة وفقاً لمعايير الجودة المحلية والعالمية
 :االستراتيجيةاألهداف 

تطبيق أسس إدارة الجودة الشاملة و الممارسات المثلى العالمية في مختلف النـواحي   -
  .لجامعةلتحقيق التطوير المستمر لإلدارة العامة اإلدارية ل

ؤسسي و تحديد مؤشرات األداء الرئيسية تطوير وتطبيق نظام مراقبة وتقييم األداء الم -
 .لكافة الوحدات األكاديمية و اإلدارية

استخدام مصادر المعرفة الصريحة و الضـمنية بطريقـة فاعلـة لتحقيـق الغايـات       -
  االستراتيجية

تطوير األداء المؤسسي وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة والمشاركة الفاعلـة وتمكـين    -
 .العاملين

  
II. لجامعي و االعتمادمحور التعليم ا: 

  : االستراتيجيةالغاية 
تحقيق االعتراف المحلي واإلقليمي بتميز البرامج األكاديمية وتطبيق معـايير الجـودة    .٢

 .واالعتماد المحلية والعالمية
  :االستراتيجيةاألهداف 

إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة التي تلبي حاجات  -
  .المجتمع

ام بدور ريادي في دعم ورقى المعرفة والعلوم و المساهمة في تنمية المعرفة فـي  القي -
 .مجال اآلداب والعلوم األساسية و التطبيقية

تطوير البرامج والخطط الدراسية لمواكبة التطورات الحديثة بما يتناسب مع أهـداف   -
 .التنمية الوطنية الشاملة و احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية

 .هيل الكليات و المعاهد لالعتماد الخاصتأ -
 .التوسع في االستفادة من التطبيقات الحديثة للتعليم االلكتروني في التعليم الجامعي -
تفعيل نظام ارشاد الطلبة للنواحي األكاديمية و الوظيفية و مد جسـور للتعـاون مـع     -

 .منظمات األعمال و تعريف الطلبة بهم
     

III. وير، والدراسات العليامحور البحث العلمي، والتط: 
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  : االستراتيجيةالغاية 
االرتقاء بمستوى البحث العلمي والتطوير والدراسات العليا وربط البحث العلمي بأهداف  .٣

  .التنمية الوطنية الشاملة و رفع كفاءة وفاعلية الجامعة كأحد المراكز البحثية المتميزة
  :االستراتيجيةاألهداف 

  .رفع مستواهتشجيع البحث العلمي ودعمه و -
التعاون مع القطاعين العام والخاص لالستفادة من الطاقات المؤهلة في الجامعة محلياً  -

 .و اقليمياً
  .تطوير قاعدة بيانات متكاملة وشاملة عن النشاطات البحثية ألعضاء الهيئة التدريسية -

  
IV. محور خدمة المجتمع: 

  : االستراتيجيةالغاية 
في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع والبيئة، و بناء  زيادة قدرة الجامعة على المساهمة .٤

شراكة حقيقية مع مؤسسات ومكونات المجتمع كافة، وتفعيـل المراكـز والوحـدات،    
 .وتسويق خدمات الجامعة التعليمية والبحثية

  :االستراتيجيةاألهداف 
  .تعريف وتحديد دور الجامعة في مجال المسؤولية االجتماعية -
  .لمجتمع المحلي والمجاالت التي يحتاج فيها إلى دعم ومساندةتحديد احتياجات ا -
 .تقديم خدمات تدريبية واستشارية متميزة لمؤسسات المجتمع المحلي واإلقليمي -
تقوية عالقة الجامعة بخريجيها وتعزيز دورهم باعتبارهم حلقة وصل مـع المجتمـع    -

 .المحلي
القطاع العام والخاص و الدول  تعزيز الشراكة والتعاون العلمي والثقافي مع مؤسسات -

 .الشقيقة والصديقة
تفعيل دور الكليات و المعاهد و المراكز والوحدات و تسويق خدمات الجامعة لتـوفير   -

  .مصادر للدعم والتمويل الذاتى للجامعة والكليات
 .نشر الوعي البيئي والثقافي بقضايا المجتمع والبيئة -

 
V. محور التمويل: 

  : االستراتيجيةالغاية 
تحقيق وضع مالي آمن و مستمر للجامعة وتنمية مصادر الدخل والتمويل بشكل يضمن  .٥

  .تحقيق رؤية الجامعة، ورسالتها
  :االستراتيجيةاألهداف 

  .تنمية وتنويع مصادر التمويل والدخل للجامعة -
 .الترشيد و ضبط التكاليف -

  
VI.  البنية األساسيةمحور: 

  : االستراتيجيةالغاية 
منشآت والبنية األساسية للمدينة الجامعية مـع االهتمـام بالجانـب    استكمال المباني وال .٦

تطبيـق بـرامج ونظـم فاعلـة للتشـغيل      ، و المعماري والجمالي والنمطي والسلوكي
 . والصيانة

  :االستراتيجيةاألهداف 
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  .استكمال و تحسين البنية التحتية للجامعة -
  .تحسين البيئة التعليمية والتكنولوجية -
 .منة لجميع الطلبة و الموظفينضمان بيئة صحية وآ -

 
VII. محور البيئة الجامعية: 
  : االستراتيجيةالغاية 
توفير بيئة جامعية مستقرة تتوافر فيها فرص النجاح والتميز األكاديمي، وتسـاهم فـي    .٧

صقل شخصية الطالب وتنمية قدراته، وتعزيز القيم االيجابية وروح االنتماء والمواطنة 
، وتسودها العدالة والمسـاواة والحريـة والديمقراطيـة    الصالحة وخدمة الوطن واألمة

  .والتعاون واالستقاللية
  :االستراتيجيةاألهداف 

  .تعزيز القيم الروحية واألخالقية للعقيدة اإلسالمية -
توفير البيئة األكاديمية والنفسية واالجتماعية الداعمة لإلبداع والتميز واالبتكار وصقل  -

 .المواهب
راث الوطني والثقافة القومية والعالمية واالعتنـاء بالثقافـة العامـة    تنمية االهتمام بالت -

 .للطلبة و تعزيز تفاعل الطلبة مع المجتمع المحلي
تعزيز قيم االنتماء والمواطنة الصالحة وتعزيز الممارسة الديمقراطية وثقافة التسـامح   -

  .والتعددية
  .رعاية الطلبة الوافدين -
 .جات الخاصةتلبية توقعات الطلبة ذوي االحتيا -

 
VIII.  تنمية الموارد البشرية دعم ومحور: 
  : االستراتيجيةالغاية 
االستثمار في الموارد البشرية وتمكينها من اإلبداع و التطور و تعظيم االستفادة منهـا   .٨

 .لتعزيز مفهوم اإلنتاج واالنجاز
  :االستراتيجيةاألهداف 

بكفـاءة   االسـتراتيجية  نشر ثقافة مؤسسية تدعم قدرة الموظفين على تحقيق األهداف -
 .وفاعلية و المحافظة عليها وتعميم المعرفة وتشجيع الموظفين على التعلم المستمر

 .تطبيق سياسات موارد بشرية عادلة وشفافة -
  .تنفيذ برامج تدريب وتطوير و تمكين للموظفين و القيادات األكاديمية واإلدارية -
 .ت الجامعة المختلفةتطوير الهيكل التنظيمي للجامعة ورفع كفاءة وحدا -
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  االستراتيجيات و الخطط التنفيذية .٨
  

  محور الحاكمية الرشيدة واإلدارة الجامعية ٨.١
 

   تطبيق  أسس إدارة الجودة الشاملة ١.١: الهدف االستراتيجي
  تعريف العاملين على مبادئ الجودة الشاملة والممارسات المثلى العالمية: اإلستراتيجية

  الموارد المطلوبة  االطار الزمني  المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء ويةاألول  الخطط التنفيذية
  دينار ١٠٠  شهرين  قسم الهندسة الصناعية  أعداد الحضور  ٢  عمل ندوات تعريفية على إدارة الجودة الشاملة
قياس رضى العاملين   ٢  البدء بالتحسين في العمليات المؤسسية المختلفة

وقياس كفاءة العمليات 
  دينار ١٠٠  مستمر  ارة الجامعةإد

   تطوير وتطبيق نظام مراقبة وتقييم األداء المؤسسي ومقارنته مع الجامعات األخرى ١.٢: الهدف االستراتيجي
  مراجعة نظام الرقابة والتقييم وإيجاد نقاط التحسين به: اإلستراتيجية

  الموارد المطلوبة  االطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء  األولوية  الخطط التنفيذية
   SOWT  ٣  تحليل وتقييم النظام الحالي

األقسام األكاديمية 
  والعمادة للكلية

  /  شهور  ٦
تقديم مقترحات لتحسين ذلك النظام ليتماشى مع األنظمة 

  العالمية
  /  شهور  ٤ عمل عينة تجريبية   ٤

   حة والضمنيةاستخدام مصادرة المعرفة الصري ١.٤: الهدف االستراتيجي
   توسيع قاعدة المعرفة الصريحة والضمنية: اإلستراتيجية

  الموارد المطلوبة  االطار الزمني  المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء  األولوية  الخطط التنفيذية
عدد المجالت   ١  االشتراك مع مجالت علمية عالمية جديدة

  العلمية
  حقاًتحدد ال  شهور ٣  المكتبة/ إدارة الجامعة 

عمل قاعدة بيانات باألبحاث وملخصاتها الداخلية وتبادلها 
  بين الجامعات األردنية المختلفة

كمية استخدام تلك   ٢
  القاعدة

  تحدد الحقاً  شهور ٦  البحث العلمي/ إدارة الجامعة 

  ديمقراطيتطوير األداء المؤسسي وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة ورعاية النهج ال ١.٥: الهدف االستراتيجي
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  مشاركة جميع العاملين باتخاذ القرارات والعمل على تبسيط اإلجراءات: اإلستراتيجية
  الموارد المطلوبة  االطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء  األولوية  الخطط التنفيذية

   دينار ١٠٠  شهر  ٢  ادارة الكلية   أعداد الحضور   ٣  عمل ورشات عمل للعاملين كافة 
اجتماع دوري نصف فصلي لإلداريين واألكاديميين 

  لمناقشة مختلف مواضيع الكلية 
  دينار  ٢٠٠  شهر  ٢  ادارة الكلية   أعداد الحضور   ٢

 
 محور التعليم الجامعي و االعتماد ٨.٢

  
  .لمجتمعإعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة التي تلبي حاجات ا ٢.١ :الهدف االستراتيجي

دريس وضع خطة لتأمين أعضاء هيئة تدريس مؤهلة عن طريق االبتعاث واستقطاب الكفاءات العالية من السوق المحلي وذلك رفع نسبة أعضاء هيئة الت :اإلستراتيجية
  .٢٠١٢إلى الطلبة بما يتفق مع معايير االعتماد الخاص تدريجيا بحلول عام 

  الموارد المطلوبة  االطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  ألداءمؤشرات ا  األولوية  الخطط التنفيذية
تعيين ثمانية اعضاء هيئة تدريسية برتبة استاذ عن طريق 
اإلستقطاب، وتقدر التكلفة لكل عضو هيئة تدريس برتبة 

  .الف دينار أردني سنوياً ٣٠أستاذ ب 

تعيين ثمانية أعضاء   ٤
هيئة تدريسية برتبة 

  استاذ

الكلية ورئاسة 
  الجامعة

الف دينار أردني ٢٤٠  ٢٠١٤-٢٠١٠

عضو هيئة تدريسية برتبة استاذ مساعد عن  ٦٧تعيين 
طريق اإلستقطاب أو اإليفاد، وتقدر التكلفة لكل عضو 

الف دينار أردني  ١٨هيئة تدريس برتبة أستاذ مساعد ب 
  .سنوياً

  ١- ٢-٤- ٤-٤: مدني -
  ١-١-٢-٢-١: ميكانيك -
  ١-١- ٢-٢- ٢: صناعي -
  ١-١-٣-٣-٢: باءكهر -

  ١- ١-١- ٢-١: طبية -

عضو  ٦٧تعيين   ٤
هيئة تدريسية برتبة 

  استاذ مساعد

الكلية ورئاسة 
  الجامعة

الف دينار أردني ١٢٠٦  ٢٠١٤-٢٠١٠



 ٣١من  ١٤صفحة                  الخطة االستراتيجية و الخطط التنفيذية                كلية الهندسة      

  ١-١-٣-٣- ٢: ميكاترونيكس -
  ١-١- ١-٢- ١: حاسوب -
  ١-١-١-١-١: عمارة -

طالب للحصول على درجتي الماجستير  ٤٠إيفاد 
لكلية المختلفة وبمعدل موفد لكل قسم والدكتوراة ألقسام ا

الف دينار  ٢٥سنوياً، وتقدر التكلفة لكل مبعوث ب 
  .سنوياً

الكلية ورئاسة   طالب ٤٠إيفاد   ٤
  الجامعة

مليون دينار أردني  201٤-٢٠١٠

مدرس أو مدرس مساعد وتقدر التكلفة لكل  ٣٤تعيين 
  .آالف دينار سنوياً ١٠مدرس ب 

  ١- ١-١- ١-١: مدني -
  ١-١-١-٢-١: نيكميكا -
  ١-٠- ١-٢- ١: صناعي -
  ٠-١-٠-١-١: كهرباء -

  ١- ١-١- ١-١: طبية -
  ١-٠-١-١- ١: ميكاترونيكس -

  ٠-١- ٠-١- ١: حاسوب -
  ١-٠-١-٠-١: عمارة -

مدرس  ٣٤تعيين   ٤
  أو مدرس مساعد

الكلية ورئاسة 
  الجامعة

الف دينار أردني ٣٤٠  ٢٠١٤-٢٠١٠

تقطاب، مساعد بحث وتدريس عن طريق اإلس ٣٠تعيين 
آالف دينار  ٧وتقدر التكلفة لكل مساعد بحث وتدريس ب 

  .سنوياً
  ٠- ٠-١- ١-١: مدني -
  ١-٠-١-١-٢: ميكانيك -
  ١-٢- ١-٢- ١: صناعي -
  ٠-١-٠-١-١: كهرباء -

  ٠- ١-٠- ١-٠: طبية -

مساعد  ٣٠تعيين   ٤
  بحث وتدريس

ية ورئاسة الكل
  الجامعة

آالف دينار أردني ٢١٠  ٢٠١٤-٢٠١٠
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  ١-٠-١-٠- ١: ميكاترونيكس -
  ١-١- ٠-١- ١: حاسوب -
  ١-٠-١-٠-١: عمارة -

مشرف وفني مختبر عن طريق اإلستقطاب،  ٤٢تعيين 
  .آالف دينار سنوياً ٦وتقدر التكلفة لكل مشرف ب 

  ١- ١-١- ١-١: مدني -
  ١-١-٠-١-٢: ميكانيك -
  ١-١- ٢-١- ٢: صناعي -
  ١-٠-١-٠-١: كهرباء -

  ٢- ٠- ٠-٠: طبية -
  ١-٠-١-٠- ١: ميكاترونيكس -

  ١-٠- ١-١- ٢: حاسوب -
  ٠-١-٠-١-٠: عمارة -

مساعد  ٣٠تعيين   ٤
  بحث وتدريس

الكلية ورئاسة 
  الجامعة

الف دينار أردني ١٩٢  ٢٠١٤-٢٠١٠

تعيين مهندسين وفني ومساعد فني مشاغل عن طريق 
آالف دينار  ٦اإلستقطاب، وتقدر التكلفة لكل مشرف ب 

  .سنوياً
  ٠-١-٠-٠-١: مهندس -

  ١-١-١-١- ١: فني -
  ١-١-١- ١-١: مساعد فني -

مهندسين  ٢تعيين   ٤
مساعد  ٥فني و ٥و

  فني مشاغل

     

  .القيام بدور ريادي في دعم ورقى المعرفة والعلوم و المساهمة في تنمية المعرفة في مجال اآلداب والعلوم األساسية و التطبيقية ٢.٢ :الهدف االستراتيجي
  .الخطط والبرامج الدراسية المعتدة في الكلية على مستوى البكالوريوس والماجستير  إعادة النظر بشكل دوري في :اإلستراتيجية

  الموارد المطلوبة  االطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء  األولوية  الخطط التنفيذية
الحصول على التغذية الراجعة من الشركاء الخارجيين من 

الخربجين وارباب المهن الهندسية بتوزيع االستبانات 
واللقاءات المفتوحة والورشات العلمية لتطوير الخطة 

٥  
خطة دراسية  تلبي 
احتياجات وتوجهات 

السوق الهندسي 
    ٢٠١٤-٢٠١٠  الكلية+ القسم
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  .والتنمية المستدامة  .الدراسية

واكبة التطورات العلمية الحديثة واستخدامات البرمجيات م
  ٥  .الهندسية في حل المسائل الهندسية والتصاميم

وجود برمجيات 
مرخصة خطة 
دراسية  تواكب 
  .التطورات العلمية

 (JD) ٢٠٠٠٠.0  ٢٠١٥-٢٠١٠  الكلية+ القسم

رات الحديثة بما يتناسب مع أهداف التنمية الوطنية الشاملة و احتياجات المجتمع الحالية تطوير البرامج والخطط الدراسية لمواكبة التطو ٢.٣ :الهدف االستراتيجي
  .والمستقبلية

ومتطلبات التأهيل . ٢٠١٢مراجعة الخطط الدراسية بشكل دوري في جميع التخصصات وتطويرها لتالءم معايير االعتماد الخاص وذلك بحلول عام  :اإلستراتيجية
  .٢٠١٣ل عام  بحلو ABETالعالي الـ 

  الموارد المطلوبة  االطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء  األولوية  الخطط التنفيذية
مراجعة الخطط الدراسية بشكل وتطويرها بما يحقق 
معايير االعتماد الخاص ومتطلبات التأهيل العالي الـ 

ABET  . رفع عدد الساعات المعتمدةفي الخطة الدراسية
  .ساعة معتمدة ١٦٠الى 

خطة دراسية  تحقق   ٥
معايير االعتماد 

الخاص ومتطلبات 
التأهيل العالي الـ 

ABET 

   ٢٠١٢-٢٠١٠  الكلية+ األقسام

لجان مراجعة   ٤  مراجعة الخطط الدراسية بشكل دوري وتطويرها
  دورية

   ٢٠١٢-٢٠١٠  الكلية+ األقسام

لتقييم  وجود نظام  ٣  .تطوير نظام لتقييم اهداف القسم وقياسها
اهداف القسم يتالءم 
مع متطلبات التأهيل 

العالي الـ 
ABET.  

    ٢٠١٣-٢٠١٠  الكلية+ األقسام

تنفيذ نظام تقييم اهداف القسم و تحليل النتائج و تعديل 
  .االهداف او النظام بناءاً على نتائج القياس

نتائج موثقة للتقييم   ٣
و لإلجراءات 

    ٢٠١٣-٢٠١٠  الكلية+ األقسام



 ٣١من  ١٧صفحة                  الخطة االستراتيجية و الخطط التنفيذية                كلية الهندسة      

  .التصحيحية
نتائج موثقة   ٣  .تطوير نظام لتقييم مخرجات القسم التعليمية

لمخرجات القسم 
التعليمية و 
لإلجراءات 
  .التصحيحية

    ٢٠١٣-٢٠١٠  الكلية+ األقسام

تنفيذ نظام تقييم مخرجات القسم التعليمية و تحليل النتائج 
  .و تعديل المخرجات او النظام بناءاً على نتائج القياس

لتحسين وجود نظام ل  ٣
المستمر يتالءم مع 
متطلبات التأهيل 

العالي الـ 
ABET.  

   ٢٠١٣-٢٠١٠  الكلية+ األقسام

تقرير التقييم الذاتي   ٣  تطوير نظام للمراجعة الدورية و التحسين المستمر
للقسم يتالءم مع 
متطلبات التأهيل 

العالي الـ 
ABET.  

   ٢٠١٣-٢٠١٠  الكلية+ األقسام

الحصول على   ٣  .تي و تقديمه لهيئة االعتمادتحضير تقرير التقييم الذا
التأهيل العالي الـ 

ABET.  

   ٢٠١٣-٢٠١٠  الكلية+ األقسام

   ٢٠١٣-٢٠١٠  الكلية+ األقسام    ٣  .الخضوع للتقييم و تعديل األنظمة بناءاً على نتائج التقييم
  .تأهيل الكليات و المعاهد لالعتماد الخاص ٢.٤ :الهدف االستراتيجي

بحلول عام   ABETومتطلبات التأهيل العالي الـ   ٢٠١٢دراسة البنية التحتية في القسم وتطويرها لتحقق  معايير االعتماد العام والخاص بحلول عام   :يةاإلستراتيج
٢٠١٣.  

  الموارد المطلوبة  االطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء  األولوية  الخطط التنفيذية



 ٣١من  ١٨صفحة                  الخطة االستراتيجية و الخطط التنفيذية                كلية الهندسة      

اعتماد شركات   4  لمختبرات ولوازم تدريسالصيانة الدورية ل
  صيانة دورية

 (JD) 0. ٨٠٠٠٠  ٢٠١٣-٢٠١٠  الكلية

اعتماد شركة ٤  صيانة الة التصوير
  صيانة دورية

 (JD) 0. ٢٠٠٠٠  ٢٠١٣-٢٠١٠  الكلية

شراء اجهزة ٤  شراء اجهزة العرض
  المختبر

 (JD)  ١٠٠٠٠.0  ٢٠١٣-٢٠١٠  الكلية

عدد الكتب الحديثة   ٤  لحديثة بالتخصصات كافةرفد المكتبة الجامعية بالكتب ا
لمواد التخصص 
يحقق متطلبات 
  االعتماد الخاص

 (JD) ١٥٠٠٠.0  ٢٠١٣-٢٠١٠  المكتبة+الكلية 

االستمرار بتوفير قاعدة البيانات االلكترونبة للدوريات 
  .العلمية

عدد الدوريات   ٥
العلمية في 

التخصص يحقق 
متطلبات االعتماد 

  الخاص

   ٢٠١٣-٢٠١٠  مكتبةال+الكلية 

  .التوسع في االستفادة من التطبيقات الحديثة للتعليم االلكتروني في التعليم الجامعي ٢.٥ :الهدف االستراتيجي
  .العمل على إعطاء الدورات الالزمة ألعضاء هيئة التدريس في مجال استخدام الوسائل الحديثة في التدريس :اإلستراتيجية

  الموارد المطلوبة  االطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء  ةاألولوي  الخطط التنفيذية
وضع خطة لتدريب أعضاء الهيئة التدريسية على استخدام 

في التدريس   Multi-mediaالتعليم االلكتروني وال 
  .واالنترنت للتواصل مع الطالب

استخدام التعليم   ٤
االلكتروني وال 

Multi-media  في
  .التدريس

مركز التعليم +سمالق
مركز +اإللكتروني

  تطوير الجودة

٢٠١٣-٢٠١٠    

تزويد القاعات التدريسية بالوسائل الالزمة للتعليم 
  .االلكتروني

توفر اجهزة   ٥
الكمبيوتر والعرض 

 (JD) ٧٥٠٠.0  ٢٠١٥-٢٠١٠  الكلية+ القسم
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  في القاعات
  .ديمية و الوظيفية و مد جسور للتعاون مع منظمات األعمال و تعريف الطلبة بهمنظام ارشاد الطلبة للنواحي األكا تفعيل ٢.٦ :الهدف االستراتيجي

  .دراسة وتعديل نظام اإلرشاد الحالي بما يتوافق مع متطلبات الخطط الجديدة :اإلستراتيجية
  الموارد المطلوبة  االطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء  األولوية  الخطط التنفيذية

نظام إرشاد جديد   ٤  نظام اإلرشاد الحالي وتعديله تعديل
مناسب للخطط 

  الجديدة

مركز + الكلية+ القسم
  التسجيل+ الحاسب 

٢٠١٤-٢٠١٠    

  
 محور  البحث العلمي، والتطوير، والدراسات العليا ٨.٣

  
  .ودعمه ورفع مستواه تشجيع البحث العلمي ٣.١ :الهدف االستراتيجي

  .بحثية واضحة لتشجيع أعضاء هيئة التدريس لالرتقاء بمستوى البحث العلمي رسم سياسة ٣.١.١: اإلستراتيجية
  الموارد المطلوبة  االطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء األولوية  الخطط التنفيذية

توفير دعم مالي كافي للمشاركة بالمؤتمرات العلمية لكلية 
  الهندسة

مشاركة فعالة   ٥
  ةبالمؤتمرات العلمي

  ١٠,٠٠٠ مستمر  رئاسة الجامعة

تشجيع األبحاث المشتركة مع مراكز األبحاث اإلقليمية و 
  .العالمية لتوفير التسهيالت الالزمة لذلك

تنشر االبحاث في   ٤
  مجالت مرموقة

  ______ مستمر  االقسام االكاديمية

  
  .ودعمه ورفع مستواه تشجيع البحث العلمي ٣.١ :الهدف االستراتيجي

  .على عدد و نوعية األبحاث العلمية المنشورةأعضاء الهيئة التدريسية مبني بناء أسس لترفيع  ٣.١.٢: تيجيةاإلسترا
  الموارد المطلوبة  االطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء  األولوية  الخطط التنفيذية

تنشر االبحاث في   ٥  دراسة نظام الترقية ووضع مقترحات معدله له
عالمية  مجالت

  محكمة

  ______  فصل دراسي  رئاسة الجامعة
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دراسة  تخفيض الفترة الزمنية الدنيا المطلوبة لغاية 
  الترقية

  ______  فصل دراسي  رئاسة الجامعة  زيادة عدد الترقيات  ٤

  .ودعمه ورفع مستواه تشجيع البحث العلمي ٣.١: الهدف االستراتيجي
  .قسم حسب التخصص و االهتمام العلمي لكل عضو هيئة تدريسكل  ن أعضاء هيئة التدريس فيعمل مجموعات بحث م ٣.١.٣: اإلستراتيجية

  الموارد المطلوبة  االطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء  األولوية  الخطط التنفيذية
تشكيل لجان بحثية متخصصة في كل قسم وإلزامه بتقديم 

  محددة حد أدنى من األبحاث خالل فترة زمنية
  زيادة النشاط  ٣

البحثي العضاء 
  هيئة التدريس

  ______ مستمر  االقسام االكاديمية

  
  .التعاون مع القطاعين العام والخاص لالستفادة من الطاقات المؤهلة في الجامعة محلياً و اقليمياً ٣.٢ :الهدف االستراتيجي

  .العام والخاص نيمع القطاع بناء أسس تعاون و توقيع االتفاقيات: اإلستراتيجية
  الموارد المطلوبة  االطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء  األولوية  الخطط التنفيذية

تقديم التسهيالت المالية واإلدارية الالزمة ألعضاء هيئة 
  التدريس للتعاون مع مراكز البحث العالمية

  زيادة النشاط  ٥
البحثي العضاء 
  هيئة التدريس

  ٥,٠٠٠ مستمر  معةرئاسة الجا

عقد اتفاقية تعاون مشترك بين الجامعات بهدف تبادل 
  الخبرات

  زيادة النشاط  ٤
البحثي العضاء 
  هيئة التدريس

  ______ مستمررئاسة الجامعة

عقد دورات داخلية ومشاركة في الدورات الخارجية 
  المتخصصة

  زيادة النشاط  ٣
البحثي العضاء 
  هيئة التدريس

  ٥,٠٠٠ مستمرةاالقسام االكاديمي

  
  .تطوير قاعدة بيانات متكاملة وشاملة عن النشاطات البحثية ألعضاء هيئة التدريس ٣.٣ :الهدف االستراتيجي

  .المعتمدة للنشاطات البحثية من قبل البحث العلمي تتحسين وتعميم قاعدة البيانا: اإلستراتيجية
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  الموارد المطلوبة  االطار الزمني التنفيذ المسئولية عن  مؤشرات األداء  األولوية  الخطط التنفيذية
تشكيل لجان متابعة على مستوى األقسام لتزويد عمادة 

  البحث العلمي بأخر المستجدات البحثية
  زيادة التنافسية  ٥

البحثية بين اعضاء 
  هيئة التدريس

  ______ مستمر  االقسام االكاديمية

  
  .ت العليادعم وتطوير برامج الدراسا ٣.٤ :الهدف االستراتيجي

  .انشاء برنامج دراسات عليا في كلية الهندسة: اإلستراتيجية
  الموارد المطلوبة  االطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء  األولوية  الخطط التنفيذية

تقديم دراسات تفصيلية لبرامج دراسات عليا بالتعاون مع 
  )Tempusمثل (المؤسسات الداعمة 

انشاء برامج   ٥
  دراسات عليا

  ______ مستمر  كلية الهندسة

  
 محور  خدمة المجتمع ٨.٤

  
  .في مجال المسؤولية االجتماعيةكلية تعريف وتحديد دور ال ٤.١: الهدف االستراتيجي

  ي لمكونات الطيف االجتماعي كافةمساهمة الكلية في توفير بيئة لالنسجام بين الطلبة بعيدا عن المناطقية مما ينعكس ايجابا على التواصل االجتماع: اإلستراتيجية
  الموارد المطلوبة  االطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء  األولوية  الخطط التنفيذية

تنظيم لقاءات دورية الهالي الطلبة من كافة مناطق 
  المملكة

 JD ١٠٠٠  مستمر  الكلية  عدد اللقاءات  ٤

  .مجتمع المحلي والمجاالت التي يحتاج فيها إلى دعم ومساندةتحديد احتياجات ال ٤.٢: الهدف االستراتيجي
  .التهيئة لشراكة مؤسسة بين الكلية والقطاع الصناعي للمجتمع المحلي:  اإلستراتيجية

  الموارد المطلوبة  االطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء  األولوية  الخطط التنفيذية
ة بمتطلبات أولويات القطاع موائمة وربط المواضيع البحثي

  الصناعي المحلي
عدد األبحاث   ٥

  المدعومة
  -  مستمر  كلية الهندسة
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وضع آليات إلعادة تقييم التواصل بين الكلية والمجتمع 
  المحلي بشكل دوري

  -  مستمر  كلية الهندسة  نتائج التقييم  ٤

  سات المجتمع المحليتقديم خدمات تدريبية واستشارية متميزة لمؤس ٤.٣: الهدف االستراتيجي
  مساهمة الكلية في رفع سوية وعي المجتمع المحلي بأهمية التقنيات الهندسية بفروعها المختلفة:  اإلستراتيجية

  الموارد المطلوبة  االطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء  األولوية  الخطط التنفيذية
ات عقد ورش عمل دورية بحضور ممثلين عن قطاع. أ

  المجتمع المحلي المختلفة
عدد الورش التي   ٥

  عقدت
مستمر بداً من   كلية الهندسة

٢٠١١  
1000 JD  

تنظيم زيارات متبادلة بين الجامعة ومؤسسات . ب
  المجتمع المحلي مثل المدارس والمراكز المهنية

الكلية ومؤسسات   عدد الزيارات  ٥
  المجتمع المدني

  JD 1000  مستمر

  
  .خريجيها وتعزيز دورهم باعتبارهم حلقة وصل مع المجتمع المحليبتقوية عالقة  ٤.٤: الهدف االستراتيجي

  ايجاد حلقات وصل تضمن التواصل مع الخريجين: اإلستراتيجية
  الموارد المطلوبة  االطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء  األولوية  الخطط التنفيذية

لحضور اليوم العلمي الدعوة الدورية لخريجي الكلية 
  السنوي

  -  كل سنة  الكلية  عدد الحضور  ٤

  تعزيز الشراكة والتعاون العلمي والثقافي مع مؤسسات القطاع العام والخاص ٤.٥: الهدف االستراتيجي
  التواصل بين كلية الهندسة والبيئة الصناعية والتجارية للمجتمع المحلي المحيط بالجامعة:  اإلستراتيجية

  الموارد المطلوبة  االطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء  األولوية  تنفيذيةالخطط ال
تأسيس لجان أكاديمية وصناعية مشتركة تكون مهمتها . أ

  تبادل المعلومات والخبرات
عدد التوصيات   ٤

  ومدى تحقيقها
كلية الهندسة وغرفة 

  الصناعة
  -  مستمر

  .توفير مصادر للدعم والتمويلها لتسويق خدماتالكلية لتفعيل دور  ٤.٦: الهدف االستراتيجي
  احياء الدور التدريبى للكلية:  اإلستراتيجية

  الموارد المطلوبة  االطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء  األولوية  الخطط التنفيذية
  JD 2000  مستمر  االقسام  اتعدد الدور  ٥عقد دورات متخصصة و خصوصا الصحاب المهن و 
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  المشاريع الصغيرة
  -  مستمر  االقسام  عدد االستشارات  ٤  اعداد قائمة مستشاريين في مختلف التخصصات

  
  .نشر الوعي البيئي والثقافي بقضايا المجتمع والبيئة ٤.٧: الهدف االستراتيجي

  توعية الطلبة باالثر البيئي للمنتج الهندسي: اإلستراتيجية
  الموارد المطلوبة  االطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء  األولوية  الخطط التنفيذية

  -  مستمر  الكلية  عدد المشاريع  ٥  ربط مشاريع التخرج بالمواضيع المتعلقة بالبيئة
تنظيم معارض تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني 

فيما يتعلق باثر استخدام مصادر الطاقة الصديقة للبيئة و 
  تشجيعها

 JD ٥٠٠٠  كل سنة  الكلية  المعارض عدد  ٥

  
 محور التمويل ٨.٥

 
  .تنمية وتنويع مصادر التمويل والدخل و االستفادة المثلى من الموارد البشرية المتاحة ٥.١: الهدف االستراتيجي

   االستغالل االمثل لالمكانات والفرص المتوفرة محليا ودوليا: اإلستراتيجية
  الموارد المطلوبة  اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  األداءمؤشرات   األولوية  الخطط التنفيذية

مشاريع البحثية المدعومة محليا ودوليا لخدمة تشجيع ال
  الصناعة والمساهمة في نقل التكنولوجيا

الدخل الفعلي   ٥
المتحقق من انجاز 

  هذه االبحاث

، مركز ةكلية الهندس
  االستشارات،

    مستمر

بية المختصة لما توفره من اعداد وعقد الدورات التدري
فرص عمل وتطوير حقيقية تلبي الحاجات الفعلية 

  للصناعة واالستثمار

عدد المنتسبين   ٤
وقيمة الدخل 

المتحقق بالنسبة 
  للتكاليف

، مركز ةكلية الهندس
  االستشارات،

بمعدل ورشة او 
دورة تدريبية لكل 

  عام

  



 ٣١من  ٢٤صفحة                  الخطة االستراتيجية و الخطط التنفيذية                كلية الهندسة      

تنظيم ورشات عمل ودعوة ارباب الصناعة للحضور 
  اركة واالكاديميين والمختصين اللقاء محاضراتوالمش

بمعدل ورشة لكل   المراكز  عدد الفعاليات  ٤
  عام

  

تشكيل هيئة فنية استشارية لمختلف القطاعات الهندسية 
  الصناعية واالنشائية والخدماتية

نسبة االقبال على   ٤
  طلب االستشارات
الدخل الفعلي 
  المتحقق

كلية الهنسة، مركز 
  االستشارات،

٢٠١١    

  الترشيد و ضبط التكاليف ٥.٣ :الهدف االستراتيجي
  تقليل النفقات الجارية وانفاق الحد االدنى الضروري الدامة وتطوير االصول الرأسمالية: اإلستراتيجية

  الموارد المطلوبة  اإلطار الزمنية المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء  األولوية  الخطط التنفيذية
لألجهزة المخبرية المستعملة في الكلية التطوير الدوري 

  لمواكبة التطورات العلمية والحفاظ عليها
انخفاض نفقات   ٥

اإلدامة والصيانة 
  والتجديد

    مستمر  موظفو كلية الهندسة

الرقابة الدائمة والفعالة على استعمال المستهلكات الفنية 
وتدويرها واعادة استخدامها وكذلك المستهلكات المكتبية، 

  خدام المرافق المختلفةواست

انخفاض المصاريف   ٥
الجارية على 

الكهرباء والمياه 
والقرطاسية والمواد 

  المستهلكة

  موظفو كلية الهندسة
  جهاز الرقابة الداخلي

    مستمر

مكافحة الترهل اإلداري والبطالة المقنعة عن طريق 
  استغالل أفضل لوقت العمل وتوزيع الواجبات واألعباء

في  نسبة التوفير  ٥
الرواتب بالنسبة 

  لنمو اعداد الطالب

  موظفو كلية الهندسة
  جهاز الرقابة الداخلي

    مستمر

 
 البنية األساسيةمحور   ٨.٦

  



 ٣١من  ٢٥صفحة                  الخطة االستراتيجية و الخطط التنفيذية                كلية الهندسة      

  .كليةاستكمال و تحسين البنية التحتية لل ٦.١ :الهدف االستراتيجي
  تحسين البنية التحتية للمختبرات: اإلستراتيجية

  الموارد المطلوبة  االطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  ءمؤشرات األدا األولوية  الخطط التنفيذية
إجراء التحسينات الالزمة على المختبرات الهندسية  -

  لتتالئم مع ما يتم شراؤه من األجهزة الحديثة
  زيادة القاعات التدريسية لتتالئم مع المعايير الخاصة -

  
  

  توفير مكاتب العضاء الهيئة التدريسية -
  
  

  المخصص إلدارات األقسامزيادة الحيز  -
  
  

توفير قاعات مخبرية إضافية الستيعاب الطلبة لتتالئم مع 
  المعايير الخاصة

٤  
  
٥  
  
  
٤  
  
  
٤  
  
  
٤  
  

ختبرات ممالئمة ال
  لالستخدام

التقليل من عدد 
الطلبة في 
  المحاضرة

توفير مكاتب 
منفصلة لكل قسم 

  أكاديمي
توفير مكاتب 

منفصلة لكل قسم 
  أكاديمي

 الحد من أعداد
  الطلبة في المختبر

  األقسام األكاديمية
  

  إدارة الجامعة
  
  

  إدارة الجامعة
  
  

  إدارة الجامعة
  
  

  إدارة الجامعة

  مستمر
  
٢٠١٣-٢٠١٢  

  
  
٢٠١٣-٢٠١٢  

  
  
٢٠١٣-٢٠١٢  

  
  
٢٠١٣-٢٠١٢  

  دينار سنوياً ٢٠٠٠
  
  دينار ٥٠٠٠٠
  
  
  دينار ٣٠٠٠٠
  
  
  دينار ٢٠٠٠٠
  
  
  دينار ٢٠٠٠٠

  
  .ن البيئة التعليمية والتكنولوجيةتحسي ٦.٢: الهدف االستراتيجي

  تحديث المختبرات الهندسية: اإلستراتيجية
  الموارد المطلوبة  االطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء األولوية  الخطط التنفيذية

  تحديث األجهزة المخبرية وصيانتها -
  
  

  تحديث األجهزة الحاسوبية في األقسام األكاديمية -

٥  
  
  
٤  

مختبرات مجهرة 
بأجهزة حديثة 
  وأجهزة مصانة
  أجهزة حديثة

  األقسام األكاديمية
  
  

  إدارة الجامعة

  سنوي
  
  
  سنوي

  دينار سنوياً ٤٠٠٠٠
  
  
  دينار سنوياً ١٠٠٠٠
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أجهزة حديثة   ٤  ث وصيانة أجهزة العرض في القاعات الصفيةتحدي -
  ومصانة

  دينار سنوياً ١٠٠٠٠  سنوي  إدارة الجامعة
  

  
  .ضمان بيئة صحية وآمنة لجميع الطلبة و الموظفين ٦.٣ :تراتيجيالهدف االس

   توفير بيئة صحية وآمنة لجميع الطلبة والموظفين: اإلستراتيجية 
  الموارد المطلوبة  االطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء األولوية  الخطط التنفيذية

في  تركيب نظام مراقبة في بعض مرافق تجمع الطلبة
  الكلية

انخفاض نسب   ٤
المشاكل والمشاجرات 

  الطالبية

  ٤٠.٠٠٠  مستمر  الكلية

  
 محور  البيئة الجامعية ٨.٧

 
  .الروحية واألخالقية للعقيدة اإلسالميةتعزيز القيم  7.1: الهدف االستراتيجي
  .الروحية واألخالقية للعقيدة اإلسالمية بين الطلبة مالقي ترسيخ: اإلســتراتيجية

  الموارد المطلوبة  االطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء األولوية  لتنفيذيةالخطط ا
تشجيع الطلبة على أخذ مساقات تعزز القيم الروحية 
  واألخالقية للعقيدة اإلسالمية من متطلبات الجامعة الحرة

انخفاض نسب   ٥
المشاكل والمشاجرات 
الطالبية بين طلبة 

  الجامعة

  -  مستمر  كلية اآلداب

تحفيز النشاطات الالمنهجية واالحتفاالت الدينية التي تبرز 
  القيم الحقيقية للدين اإلسالمي

المشاركة الفاعلة في   ٥
  النشاطات الالمنهجية

  ٥٠٠٠ مستمر  عمادة شؤون الطلبة

دعوة متحدثين من ذوي الخبرة االختصاص لعقد 
  محاضرات ودورات إلبراز القيم الحقيقية لإلسالم 

عدد الدورات   ٤
والمحاضرات 

  المنعقدة

  ٥٠٠ مستمر  عمادة شؤون الطلبة
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  .األكاديمية والنفسية واالجتماعية الداعمة لإلبداع والتميز واالبتكار وصقل المواهب توفير البيئة 7.2: الهدف االستراتيجي

  بناء بيئة جامعية جاذبة وداعمة لإلبداع والتميز : اإلسـتراتيجية
  الموارد المطلوبة  اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء  األولوية  ةالخطط التنفيذي

المشاركة في   ٥  تحفيز الطلبة على التفكير اإلبداعي الغير نمطي
المسابقات 
  والمعارض

  -  مستمر  رئاسة الجامعة

تشجيع استقاللية الطلبة في اختيارهم للمشاريع العلمية 
  وخلق تنافس أكاديمي بينهم

وجود مشاريع ذات   ٥
  طابع إنتاجي

  -  مستمر  القسم المختص

زيادة عدد األبحاث   ٥  تحفيز أعضاء هيئة التدريس لإلبداع ونبذ البيروقراطية
  العلمية المنشورة

  -  مستمر  عمادة البحث العلمي

  .ء بالثقافة العامة للطلبة و تعزيز تفاعل الطلبة مع المجتمع المحلياالهتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية والعالمية واالعتنا تنمية 7.3: الهدف االستراتيجي
  تحفيز وتشجيع الروح الوطنية والقومية والتسامح العالمي: اإلسـتراتيجية

  الموارد المطلوبة  االطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء  األولوية  الخطط التنفيذية
المشاركة الفاعلة   ٥  وحوار األديانعقد ندوة للتعريف برسالة عمان 

  من قبل الطلبة
  - 2012/2014  عمادة شؤون الطلبة

القيام ببعض النشاطات الالمنهجية للمواقع التاريخية والتي 
  تنمي الروح الوطنية

المشاركة الفاعلة   ٥
  من قبل الطلبة

  - مستمر  عمادة شؤون الطلبة

 تشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في مؤسسات
  المجتمع المدني

المشاركة الفاعلة   ٥
  من قبل الطلبة

  - مستمر  عمادة شؤون الطلبة

المشاركة الفاعلة   ٥  تحفيز ونشر مبدأ العمل التطوعي وخدمة المجتمع المحلي
  من قبل الطلبة

  - مستمر  عمادة شؤون الطلبة

  
  .لممارسة الديمقراطية وثقافة التسامح والتعدديةقيم االنتماء والمواطنة الصالحة وتعزيز ا تعزيز 7.4: الهدف االستراتيجي
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  التفاعلية مع نشاطات المجتمع المحلي الهادفة إلى إبراز قيم االنتماء والمواطنة الصالحة وتعميق قيم التسامح والتعددية: اإلسـتراتيجية
  د المطلوبةالموار  االطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء  األولوية  الخطط التنفيذية

إقامة ندوات من شأنها إبراز قيم االنتماء والمواطنة 
  الصالحة  

  - مستمر  عمادة شؤون الطلبة  مشاركة الطلبة  ٥

حث الطلبة على المشاركة في االنتخابات الطالبية 
  والنيابية على حد سواء

  - مستمرعمادة شؤون الطلبة  مشاركة الطلبة   ٥

  - مستمرعمادة شؤون الطلبة  استجابة الطلبة  ٥  االديان وتبادل الثقافاتتعميق مفهوم رسالة عمان لحوار 
  

  .الطلبة الوافدين رعاية ٧.٥: الهدف االستراتيجي
  تحقيق البيئة الجاذبة للطلبة الوافدين: اإلستراتيجية

  بةالموارد المطلو  االطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء  األولوية  الخطط التنفيذية
  - مستمر  عمادة شؤون الطلبة عدد الطلبة الوافدين   ٥  إظهار الصورة المشرقة للجامعة الهاشمية

تحفيز الطلبة الوافدين على المشاركة في النشاطات 
  الالمنهجية التي تظهر تاريخ وتراث بالدهم

مشاركة الطلبة    ٥
  الوافدين

  - مستمرعمادة شؤون الطلبة

  
  .الطلبة ذوي االحتياجات الخاصةتلبية توقعات  7.6: الهدف االستراتيجي

  انخراط اكبر عدد ممكن من ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع الجامعي: اإلســــــتراتيجية
  الموارد المطلوبة  االطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء  األولوية  الخطط التنفيذية

مصادر مختلفة توفير اإلمكانيات الالزمة للمرافق و
  لتسهيل انخراط طلبة االحتياجات الخاصة في الجامعة

عدد الطلبة ذوي   ٥
 االحتياجات الخاصة 

  - مستمر  رئاسة الجامعة 

تحفيز الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة على المشاركة في 
  النشاطات الالمنهجية 

  - مستمرعمادة شؤون الطلبة  مشاركة الطلبة    ٤

الحتياجات الخاصة إلبراز إبداعاتهم تحفيز الطلبة ذوي ا
  األكاديمية والعلمية

  -  مستمر   القسم المختص   عدد اإلبداعات  ٥
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 تنمية الموارد البشرية دعم ومحور   ٨.٨

  
ـ  ٨.٢ :الهدف االستراتيجي يم المعرفـة وتشـجيع   نشر ثقافة مؤسسية تدعم قدرة الموظفين على تحقيق األهداف اإلستراتيجية بكفاءة وفاعلية و المحافظة عليها وتعم

  .الموظفين على التعلم المستمر
  .تشجيع ثقافة االنتاج و الكفاءة :اإلستراتيجية

  الموارد المطلوبة  اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء  األولوية  الخطط التنفيذية
دراسة محفزات األداء المتميز الذي يخدم األهداف 

  االستراتيجية
  -  ٢٠١١  ادارة الكلية  راسةتجهيز الد  ٣

تطوير مقترح لنظام تحفيز األداء المتميز الذي يخدم 
  األهداف االستراتيجية

تطوير مقترح   ٣
  النظام

  -  ٢٠١١  ادارة الكلية

يها وتعمـيم المعرفـة وتشـجيع    نشر ثقافة مؤسسية تدعم قدرة الموظفين على تحقيق األهداف اإلستراتيجية بكفاءة وفاعلية و المحافظة عل ٨.٢ :الهدف االستراتيجي
  .الموظفين على التعلم المستمر

  .المعارف الضمنية على نشرها وتبادلها وتوثيقها وجعلها أصوال معرفية أصحابلدى الموظفين وتشجيع  صريحةصر المعارف الضمنية والح :اإلستراتيجية
  الموارد المطلوبة  ر الزمنياإلطا المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء  األولوية  الخطط التنفيذية

تحديد البيانات الالزمة بهدف استخدامها وتحويلها الى 
  معلومات مفيدة

الهيئة التدريسية   تحديد البيانات  ٣
 واإلدارية بالكلية

٢٠١١  -  

الهيئة التدريسية   صر المعارفح  ٣  لدى الموظفين الصريحة و صر المعارف الضمنيةح
 واإلدارية بالكلية

٢٠١١  -  

بناء قاعدة   ٣  قاعدة معلومات للمعرفة بناء
  المعلومات

+ رئاسة الجامعة
الهيئة التدريسية 
 واإلدارية بالكلية

  دينار ١٠٠٠  ٢٠١٢

  .تطبيق سياسات موارد بشرية عادلة وشفافة ٨.٣ :الهدف االستراتيجي
  .امكلية و األقساعتماد مبدأ الشفافية و المساءلة في تقييم أداء إدارة ال :اإلستراتيجية
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  الموارد المطلوبة  اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء  األولوية  الخطط التنفيذية
 ةتطوير مقترح أسس وتشريعات لضمان الشفافية والمساءل

في أداء إدارة الكلية و سياسات الموارد البشرية في 
  .الكلية

مقترح األسس   ٣
  والتعليمات

الهيئة التدريسية 
  بالكليةواإلدارية 

٢٠١١  -  

  .تنفيذ برامج تدريب وتطوير و تمكين للموظفين و القيادات األكاديمية واإلدارية ٨.٤ :الهدف االستراتيجي
  .ذ، والكفاءةلضمان قدرته على إحداث التغيير من خالل اعتماد مبادئ الالمركزية في اإلدارة و التنفيكلية واألقسام تطوير مستوى األداء اإلداري في ال :اإلستراتيجية

  الموارد المطلوبة  اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء  األولوية  الخطط التنفيذية
تحديد االحتياجات التدريبية وتطوير الخطة التدريبية 

  للكادر اإلداري والفني في الكلية
الكادر اإلداري   الخطة التدريبية  ٣

  والفني للكلية
الربع األول من 

  كل عام
-  

تنفيذ الخطة   ٣  تنفيذ الخطة التدريبية
  ةالتدريبي

+ رئاسة الجامعة
  الكادر اإلداري للكلية

 -الربع الثاني
  الرابع من كل عام

  دينار سنويا ١٠٠٠

  .تطوير الهيكل التنظيمي للجامعة ورفع كفاءة وحدات الجامعة المختلفة ٨.٥ :الهدف االستراتيجي
  صف الوظيفي للهيكل االداري و الفني في الكليةالوتطوير تحديث و  :اإلستراتيجية

  الموارد المطلوبة  اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء  األولوية  الخطط التنفيذية
مراجعة األوصاف الوظيفية لجميع الوظائف االدارية و 

  الفنية بالكلية
٣          

اصدار مقترح لألوصاف الوظيفية لجميع الوظائف 
رية و الفنية بالكلية و التي تتالئم مع طبيعة عمل االدا

  الكلية

٣          

  .تطوير الهيكل التنظيمي للجامعة ورفع كفاءة وحدات الجامعة المختلفة ٨.٥ :الهدف االستراتيجي
  م من خالل توفير نظم معلوماتية الكترونيةاقساأل الكلية و تطوير إدارة :اإلستراتيجية

  الموارد المطلوبة  اإلطار الزمني المسئولية عن التنفيذ  مؤشرات األداء  ةاألولوي  الخطط التنفيذية
عمل دراسة لحوسبة العمليات واإلجراءات اإلدارية 

  بالكلية و تطوير مقترح
لجنة من الهيئة   إجراء الدراسة  ٣

  التدريسية واإلدارية
٢٠١١  -  
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نظم  تنفيذ حوسبة اإلجراءات والعمليات اإلدارية باستغالل
  تية الكترونيةمعلوما

الهيئة +رئاسة الجامعة  تنفيذ الحوسبة  ٣
  اإلدارية في الكلية

  تقدر الحقاً  ٢٠١٤-٢٠١٢

 
 


