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  كلية الملكة رانيا للطفولة
  :)Vision(الرؤية  

كما تسعى إلى المساهمة فـي تـوفير قاعـدة          , ي مجال تربية الطفولة المبكرة       تسعى الكلية إلى إنشاء برامج دراسات عليا على مستوى الماجستير ف               
وكذلك تطمح الكلية إلى إنشاء مبنى خاص بالكلية وإلى اسـتحداث حـضانة   , بيانات ومعلومات تتعلق بالطفولة والتربية الخاصة لتوجيه القرارات المناسبة         

  .وابط بين الجهات المحلية في مجال الطفولة والتربية الخاصة وتلك القائمة عربياً وعالمياً باإلضافة إلى تأسيس ر, وروضة أطفال تابعتين للجامعة 
  : )Mission(الرسالة 

  :تحقيق أهداف الجامعة الهاشمية من خالل      
خـصص التربيـة الخاصـة     تقديم برامج أكاديمية على مستوى البكالوريوس في تخصص تربية الطفولة المبكرة وتخصص رعاية الطفولة المبكرة وت           

إلعداد كوادر بشرية مؤهلة ومدربة للعمل في مجال تربية ورعاية األطفال والتربية الخاصة لتلبية الحاجات التدريبية للعاملين في مجال تربية ورعاية                     
  .الطفل والتربية الخاصة في الطفولة من اجل النهوض بمستوى الخدمات التي يقدمونها في هذا المجال 

البحوث والدراسات التربوية والنفسية المتخصصة في مجال الطفولة والتربية الخاصة لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجـاالت واإلفـادة                    إجراء   
  منها ونقلها إلى مجتمعنا 

  .وتقديم االستشارات لخدمة المجتمع األردني والعربي ,  عقد الندوات والورش والبرامج التدريبية  
   وعالجية للمشكالت المرتبطة بهم ارات التربوية والنفسية للمؤسسات التي تعنى باألطفال وأسرهم باإلضافة إلى توفير خدمات تشخيصية تقديم االستش 
لكوادر العاملة في المؤسسات والمراكز ورياض األطفال من اجل رفع كفايتهم وتطـوير أسـاليب تعـاملهم مـع              ل توفير فرص التدريب أثناء الخدمة       

  . والعناية بهم األطفال
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  جدول تفصيلي باألهداف واالستراتيجيات التنفيذية
 

 حامؤشرات النج  النتاجات المرغوبة الزمن
 

 عن المسؤولون
 التنفيذ

 األهداف االستراتيجية األنشطة

علــى مــدار 
 سنوات الخطة

طلبة ذوو قدرات   . 1
  .فكرية ومعرفية عالية

  
  
  
 طلبة ذوو شخصية    .2

  .قوية ومتوازنة
  
  
  
  
  
  
  

التحـصيل  ارتفاع  . 1
ــ ــادة اديمياألك  وزي

ــة   ــشاطات الفكري الن
  .للطلبة

  
ــدوث  . 2 ــدم ح  ع

مشاكل بـين الطلبـة     
ــوادر  ــوافر بـ وتـ
لالنسجام والتفاهم فيما   

  .بينهم
  
  
  
  

ــة  . 1 ــادة الكلي عم
ومركز االستـشارات   
ومركــز الجــودة  
ــي  ــة فـ األكاديميـ

  . الجامعة
ــة  . 2 ــادة الكلي عم

ــ ــسام ورؤس اء األق
وأعـــضاء هيئـــة 

  .التدريس فيها
  
  
  
  
  

 ةعقـد دورات متخصــص . 1
ــدريس  ــة الت ــضاء هيئ ألع

 من مـساعدة طلبـة      منهيلتمك
  .الكلية على النجاح والتفكير

  
إشراك الطلبة في بعـض      . 2

لجان القسم األكاديمي لتطوير    
التفاعل بينهم وبـين أعـضاء     

 وبيـنهم وبـين     هيئة التدريس 
  .أنفسهم

 
  
  
  

توفير مناخ يحفز   . 1
 واإلنجازات  تالتطلعا

  الفكرية للطلبة
  
  
الحفاظ على وجود   . 2

هيكل طالبي متنـوع    
بصرف النظر عـن    
أعمارهم، أو جنسهم،   
ــات  ــود إعاق أو وج

م لديهم، أو مـستوياته   
ــة  االجتماعيــــ
واالقتــــصادية، أو 
أعراقهم أو خلفيـاتهم    

ــز ) 1 التركي
على نجـاح   
ــة  ــة كلي طلب
الملكة رانيـا   
للطفولة فـي   
ــف  مختلــ
ــاالت  المجـ
ــة  األكاديميـ
ــصية  والشخ

والثقافيـــة    
واالجتماعيــة 

  الخ....
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تطوير شخـصيات   .3

 .الطلبة وثقتهم بأنفسهم
                           

                            
  
  
  
  
  
ــاد. 4 ــل إيج  تفاع

ايجابي بـين الطلبـة     
أنفسهم من جهة، وبين    
الطلبة وأعضاء هيئة   
التدريس مـن جهـة     

  .أخرى
 
 أداء عاٍل للطلبـة     .5

  
ــداد . 3 ــاد أع  ازدي

الطلبة المشاركين في   
لجان الكلية والنوادي   
العلمية والمـسابقات   

  .الثقافية والرياضية
 
  
  
  
بيئة وديـة   توافر  . 4

وتعاونية بـين طلبـة     
، وبينهم وبـين    الكلية

ــة  ــضاء هيئـ أعـ
  .التدريس

  
  
تحقيق الطلبة نتائج   .5

  
ــة -3 ــضاء هيئ  أع

  .التدريس في الكلية
  
  
  
  
  
  
  
ــة   .4 ــادة الكلي عم

ــسام   ــاء األق ورؤس
وأعـــضاء هيئـــة 

  .التدريس فيها
  
  
  

  
 إنشاء نواد فاعلـة داخـل       .3

طلبـة علـى    الكلية وحـث ال   
نـادي  : االنتساب إليها مثـل   

الطفل، نـادي األطفـال ذوي      
  ....الحاجات الخاصة

 
 
 
  
  
 لقـاءات مـشتركة      تنظيم  .4

بين الطلبة وأعـضاء هيئـة      
ــ ــدريس ل ــل دعم االت لتواص

  . بينهماوتطوير العالقة فيم
  
  
  

  . الثقافية
مــساعدة الطلبــة . 3

على تطوير سـمات    
استقاللية في جوانـب    
ــصياتهم  شخــــ
األكاديمية، والثقافية،   
ــي   ــسدية والت والج
سيكون لها تأثير كبير    
ــى مهـــنهم   علـ

  .ومجتمعهم
تطوير تفاعل ذي   . 4

معنـى بــين الطلبــة  
وأعـــضاء هيئـــة 

ل الغرفة  التدريس داخ 
  .الصفية وخارجها

  
  

يتبع الهـدف   
  :األول 

  
التركيز على 

نجاح طلبة 
كلية الملكة 

رانيا للطفولة 
في مختلف 
المجاالت 
األكاديمية 

والشخصية 
والثقافية   

واالجتماعية 
  الخ....
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  وازدياد 
 فـــي تحـــصيلهم 

  .األكاديمي
  
  
  
  
  
ــة تحق. 6 ــق الكفاي ي

  .المادية لطلبة الكلية
  
  
  
  
  
دعم نجاح الطلبة    . 7

  .في الكلية

متقدمة فـي امتحـان     
  .الكفاءة الجامعية

  
  
  
    
  
  
 انخفـاض أعـداد    .6

الطلبة الذين يعـانون    
من مشكالت اقتصادية   

  .في الكلية
  
  
  
ــاءة  . 7 ــاد كف ازدي

أعضاء هيئة التدريس   

عمــادة الكليــة  .5
ــسام   ــاء األق ورؤس
وأعـــضاء هيئـــة 

  .التدريس فيها
  
  
  
  
ــة .  6 ــادة الكلي عم

ــسام   ــاء األق ورؤس
وأعـــضاء هيئـــة 

يهـــا، التـــدريس ف
بالتعاون مع عمـادة    

  . شؤون الطلبة
  
ــة .  7 ــادة الكلي عم

ــسام   ــاء األق ورؤس

عقد لقاءات مختلفـة بـين       .5
أعضاء هيئة التدريس أنفسهم،    
وبينهم وبـين الطلبـة لحـث       

لجميع علـى التعـاون معـا       ا
  لتحقيق أفضل النتائج 

  
  
  
إنشاء صندوق لدعم الطلبة    . 6

  .في الكلية
  
  
  
  
  
تـشجيع الطـرفين علـى    . 7

حضور دورات ومـؤتمرات    

تطوير ثقافة لـدى   . 5
أعضاء هيئة التدريس   
ــوظفين  والمــــ
ــسد  ــريجين تج والخ
االعتقاد بـأن نجـاح     
الطلبة هو مـسؤولية    

  .الجميع
  
ــساعدة -6 ــديم م  تق

ــة   ــة للطلبـ ماديـ
  .المستحقين

  
  
  
  
 تزويــد أعــضاء -7

ــدريس  هيئـــة التـ

يتبع الهـدف   
  :األول 

  
التركيز على  
نجاح طلبـة   
كلية الملكـة   
رانيا للطفولة  
في مختلـف   
ــاالت  المجـ
ــة  األكاديميـ
ــصية  والشخ

والثقافيـــة    
واالجتماعيــة 

  الخ....
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نمـــو الطلبـــة . 8

اجتماعيا من خـالل    
ــي  ــشاركتهم فـ مـ

  .نشاطات المجلس
  
  
  
تحــسن مــستوى . 9

  .الخريجين من الكلية
  
  
  

ــف . 10 توظيـــ
الحاسوب والبـرامج   

  .والموظفين في الكلية
  
  
مشاركة عدد مـن    . 8

الكلية بفاعلية في   طلبة  
  .أعمال مجلس الطلبة

  
  
  
  
ــة . 9   حــصول طلب

ـ    مراكـز   ىالكلية عل
متقدمة فـي امتحـان     
الكفاءة الـذي تعقـده     

   .وزارة التعليم العالي
توافـر عـدد  .  10

كاٍف مـن أجهــزة     

وأعـــضاء هيئـــة 
  .التدريس فيها

  
ــة  . 8 ــادة الكلي عم

وعمادة شؤون الطلبة   
ورؤساء األقسام فـي    

  .الكلية
  
  
  
ــة .  9 ــادة الكلي عم

ــسام   ــاء األق ورؤس
وأعـــضاء هيئـــة 

  .التدريس فيها
  

ــة . 10 ــادة الكلي عم
ية ودائرة اللوازم  وكل   

  .  والمشاركة في لجان مختلفة
  
  
ــى  . 8 ــة عل ــشجيع الطلب ت

المشاركة في انتخابات مجلس    
  . الطلبة في الجامعة

  
  
  
  
ــد . 9 مناقــشة سياســات عق

حانات ونوعية األسـئلة    االمت
وأشكال التقويم التي ستستخدم    

  .لتقويم أداء الطلبة في الكلية
                                 

 توفيـــر أجهـــزة  -10
حاســوب كافيــة ألعــراض 

والموظفين بفـرص   
  .النمو المهني

  
 توفير فرص لنمو    -8
لطلبة من خالل تقوية    ا

مجلس الطلبة الـذي    
يعمل كمنتدى للحوار   
بين الطلبة وأعـضاء    
ــدريس  هيئـــة التـ

  .والموظفين
ــ. 9 ــتمرار ف  ياالس

ــسين   ــوير وتح تط
أساليب تقييم تحصيل   

  . الطلبة الخريجين
  

 تعزيز استخدام   -10
التكنولوجيا في العملية   

يتبع الهـدف   
  :األول 

  
التركيز على  
نجاح طلبـة   
كلية الملكـة   
رانيا للطفولة  
في مختلـف   
ــاالت  المجـ
ــة  األكاديميـ
ــصية  والشخ

لثقافيـــة    وا
واالجتماعيــة 

  الخ....
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الحاسوبية في عمليـة    
  .التدريس في الكلية

الحاســوب للطلبـــة 
الستخدامهـا فــي   

  .عمليـة تعلمهـم 
  

وجــود بــرامج . 11
طورها أعضاء هيئة   

  . الكليةالتدريس في
  

 توافر عدد مـن     -12
ــرامج المحوســبة  الب
التــي تخــدم عمليــة 

  .التدريس في الكلية
 توافر عدد مـن     -13

ــصفية   ــات ال القاع
ــدات  ــزة بالمع المجه
التكنولوجية الالزمـة   

  للتدريس في الكلية

IT.  
  
  
 

  .التعلم
  
  
  

 تطويــــر مــــواد -11
الكترونية لتدريسها عن طريق    

  .تاالنترن
  

 توفير برامج محوسـبة     -12
مواد جاهزة ذات عالقـة بـال     

  .التي يدرسها الطلبة
  

 توفير قاعـات صـفية      -13
مجهزة لتوظيف التكنولوجيـا    

  .في عملية التعلم والتعليم

  .التعليمية التعلمية

 

يتبع الهـدف   
  :األول 

التركيز على  
نجاح طلبـة   
كلية الملكـة   
رانيا للطفولة  
في مختلـف   
ــاالت  المجـ
ــة  األكاديميـ
ــصية  والشخ

والثقافيـــة    
واالجتماعيــة 

  الخ....
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انتقـاء أعـضاء هيئــة   . 1

تــدريس مميــزين ذوي  
تحـسين  و. مؤهالت عالية 

 نوعية التدريس من خـالل    
تطوير مهـارات أعـضاء     

   .هيئة التدريس في الكلية
  
  
  
وجود عدد  من أعضاء     . 2

هيئة التدريس يغطي كافـة     
 .احتياجاتها

  
  
  
  
تحسن في أداء أعـضاء    . 3

ازدياد كفاءة أعـضاء    . 1
هيئــة التــدريس مهنيــا 

  .وأكاديميا
  
  
  
  
  
  
ــن  . 2 ــدد م ــود ع وج

ــدين فــي  الطلبــة الموف
ــة ذات  ــات أجنبي جامع

 دازديـا  و سمعة ممتـازة  
دد  البرامج األكاديميـة     ع

  .في الكلية
  
وجود أدوات تقـويم    . 3

ــة . 1 ــسم والكلي ــس الق  مجل
يئة التـدريس  هالختيار أعضاء  (

  )المميزين
  
  
  
  
  
  
مجلس القسم والكلية ورئاسة    . 2

الجامعة ومكتــب العالقــات     
ـــة  ـــة ( العامــ لمتابعــ

  ).الموفديـن
  
  
   
(  مركـز ضمان الجـودة       .3

 عقـــــد دورات .1
متخصصة في مجاالت   
ــل   ــدريس والعم الت
ــضرها  ــداعي يح اإلب

  .أعضاء هيئة التدريس
  
  
  
  
اســتقطاب الطلبــة . 2

المميزين وتوفير مـنح    
دراسية لهـم للدراسـة     

األمريكية في الجامعات   
  .واألوروبية

  
  
 بناء أدوات لتقـويم     .3

دعم النمو المهنـي    . 1
ألعضاء هيئة التدريس   
في الكلية في مجـاالت    
ــدريس والعمــل   الت

  . اإلبداعي
  
  
  
  
ــادر  . 2 ــف ك توظي

أكاديمي من أعـضاء    
ــة ــدريس  هيئـ التـ

ميزين في مختلـف    تالم
تخصــصات الطفولــة 
المبكرة واالحتفاظ بهم   

  . لفترة طويلة
ــات . 3  ــد توقع تحدي

ـــق ) 2 تحقيــ
اعتراف وطنـي  
بالبرامج األكاديمية  
التي تطرحهــا   
الكلية في مجـال    

  . الطفولة المبكرة
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  .هيئة التدريس
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 تطوير برامج ومساقات    .4

دراسية محدثـة باسـتمرار     
لتواكب التطورات العلميـة    

  .والتغيرات
  
  
ــي. 5 ــة التعل ــل كلف م، تقلي

  .وزيادة الفائدة منه
  
 

موثقة ألداء أعضاء هيئة    
ــدريس، ووصــف   الت
وظيفي لكـل الوظـائف     

  .ودة في الكليةالموج
  
  
  
  
 زيادة قنوات االتصال    .4

بين الجامعة والمجتمـع    
  .المحلي

  
  
  
 عـدد بـرامج     دزدياا. 5

التعلم عـن بعـد التـي       
ها أعـضاء هيئـة     حطري

لمتابعة جـودة التعلـيم وتقـويم      
  ).أعضاء هيئة التدريس

  
  
  
  
  
  
  لية واألقسام عمادة الك. 4
  
  
  
  
  
لـربط  ( مركز الحاسـوب    . 5

ــبكة   ــوب وش ــة بالحاس الكلي
  ).االنترنت

برامج الكلية وخططها   
 وأعضاء هيئة التدريس  

 فيها
 
 
 
 
  
  
ــرامج  .4 ــة الب متابع

العالميــة فــي مجــال 
الطفولــة المبكـــرة  
وتحــديث الخطــط  

  . والبرامج
  
توظيف التكنولوجيا  . 5

( في عملية التـدريس     
ــي،  ــتعلم االلكترون ال
ــد   ــن بع ــتعلم ع ال

ء و أسس المساءلة    األدا
ــوظيفي  ــف ال والوص
ألعضاء هيئة التدريس   
في الكليـة، وتـوفير      
تقويم ثابـت وموحـد      
ألداء الكلية وأعـضاء    

  .  اهيئة التدريس فيه
  
ــرامج  .4  ــيس ب تأس

توجيهيـة واستـشارية   
لخدمة التوقعات التـي    
ــى  ــة إل ــسعى الكلي ت

  .تحقيقها
  
ــوى . 5 ــيع محت توس

برامج التعلم عن بعـد،   
ليـة فـي    وقدرات الك 

  :يتبع الهدف الثاني
تحقيـق اعتراف   

وطنـي بالبرامج  
األكاديميــة التــي 
تطرحهـا الكليـة   
في مجال الطفولة   

  .المبكرة
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تحسين نوعية التعلـيم،    . 6

ــتعلم  ــة ال ــسهيل عملي وت
  .وتطويرها لدى الطلبة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
تحسين نوعية التعلـيم،    . 7

ــتعلم  ــة ال ــسهيل عملي وت

  .سالتدري
  
  
المواد والتجهيـزات   . 6

  .المطلوبة قد تم توفيرها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ازدياد عدد القـادرين    . 7

  
  
  
رئاسة الجامعة وعمادة الكلية    . 6

ورؤساء األقسام فيهـا ومركـز     
  .الحاسوب في الجامعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ــز  . 7 ــة ومرك ــادة الكلي عم

  ) الخ.....
  
  
ــات . 6 ــة للجه الكتاب

المعنية بتوفير المـواد    
  .والتجهيزات المطلوبة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
تــــوفير دورات . 7

  .إيصال المعلومات
  
  
تزويــد الكليــة  . 6

وأعضاء هيئة التدريس   
والطلبـــة بـــأجهزة 
حاسوب حديثة وبيئـة    
االنترنت التي تتضمن   
مبــاٍن ذكيــة وعاليــة 
الجـــودة و نواقـــل 
ــت   ــلكية لإلنترن الس
ومعـــدات متنقلـــة، 
وتسهيالت السـتخدام   
االنترنت في أي وقت    
وفي أي مكان وبسرعة    

  .عالية جداً
اســتعمال ضــمان . 7

  
  :يتبع الهدف الثاني

تحقيـق اعتراف   
وطنـي بالبرامج  
األكاديميــة التــي 
تطرحهـا الكليـة   
في مجال الطفولة   

  .المبكرة
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  .وتطويرها لدى الطلبة
  
  
  
  
زيادة التواصـل بـين     . 8

  .الجامعة والمجتمع المحلي
  
  
  
  
  
تطــوير عمــل الكليــة . 9

  .ين فيهاومستوى الخريج
  
  
  

على  توظيف التكنولوجيا    
دريس مـن   في عملية الت  

أعضاء هيئة التدريس في    
  .الكلية

  
  
الوحدة جاهزة وتقوم   . 8

  .بعملها حسبما خطط لها
  
  
  
  
وجود عدد من العقود    . 9

أو (المبرمة بين الكليـة      
وبـين جهـات    ) الجامعة

محلية أو أجنبية للتعـاون    
  .في مجال الطفولة

  .الحاسوب في الجامعة
  
  
  
  
  
رئاسة الجامعة وعمادة الكلية    . 8

  . م فيهاورؤساء األقسا
  
  
  
  
عمادة الكلية ورؤساء األقسام    . 9

  .وأعضاء هيئة التدريس فيها
  
  
  

ألعضاء هيئة التدريس   
في الكلية بحيث يتقنوا    

ــ ــف عمليـ ة توظيـ
ــي  التكنولوجيـــا فـ

  .تدريسهم
  
الكتابــة حــول  . 8

ــة  ــوع لرئاس الموض
الجامعة وأخذ الموافقة   

  .على ذلك
  
  
االتصال بالهيئـات   . 9

ــس ات ذات والمؤســ
العالقة وعقد اتفاقـات    

  .معها
  

متواصل للتكنولوجيـا   
لتعزيز التعلم والمـنح    

  .الدراسية
  
  
  
ــدة  . 8 ــشـاء وح إن

إرشاد للطفل واألسرة   
  في الكلية 

  
  
  
تطويـر برامــج   . 9

وشراكات تلبي حاجات   
  .الطلبة

  
  

  
  :ييتبع الهدف الثان

تحقيـق اعتراف   
وطنـي بالبرامج  
األكاديميــة التــي 
تطرحهـا الكليـة   
في مجال الطفولة   

  .المبكرة
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تحــسين مــستوى  . 10
الخدمات التي تقدم للطلبـة     

  .في الكلية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

تحسن مستوى الدعم   . 10
ــط   ــاديمي والخط األك
والبرامج المعتمـدة فـي     

  .كليةال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

عمــادة الكليــة ورؤســاء . 10
األقسام وأعضاء هيئة التـدريس     

  .فيها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

ــرامج . 10 تطــوير ب
للــدعم األكــاديمي  
للطلبــة، وتطــوير  
ــط   ــاهج والخط المن
الدراسية فيها بما يحقق    
معــايير االعتمـــاد  

ــة ــشجيع و .المطلوب ت
الطلبة علـى التميـز     

  . عليهومكافأته
  
  
  
  
  
  

  
  

  تتعزيـز خـدما  . 10
الدعم األكاديمي بما في    
ذلك الخدمات المهنيـة    
واإلرشادية والمكتبـة   

ت االلكترونية وخـدما  
التعلم لتقـوم بتعزيـز     
برامـج التميز والقوة   
ــالمي  ــل الع والتواص
وتعزيز التدريس الذي   
ــات   ــساهم بمخرج ي
ناجحة  الطلبة والتأكد     
مـــن أن المنـــاهج 
ــزم  ــرامج تلتـ والبـ
بالمعايير المتبعة مـن    
قبل مؤسسات االعتماد   

  
  :يتبع الهدف الثاني

تحقيـق اعتراف   
وطنـي بالبرامج  
األكاديميــة التــي 
تطرحهـا الكليـة   
في مجال الطفولة   

  .المبكرة
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تطوير قدرات أعضاء   . 11
هيئة التـدريس وتحـسين     

  .العملية التدريسية في الكلية
  
  
  
  
  

ــستوى . 12 ــوض بم النه
العمل في الكليـة وتقـديم      
خدمات ضرورية للمجتمـع    

  .المحلي
  
  
  

  
  

 وجـود عـدد مــن   .11
البحوث التربوية والنفسية   
ــة  ــشورة أو المقبول المن

 من إعداد أعـضاء     رللنش
هيئة التدريس في مجـال     

  .الطفولة
   
  

وجود روابط بـين    . 12
لجامعــة والجهــات ذات 
العالقــة بالطفولــة فــي 

  .المملكة
  
  
  

  
  

عمــادة الكليــة ورؤســاء  .11
عمـادة البحـث    األقسام فيهـا و   

لدعم البحوث العلميـة    ( العلمي  
.(  
  
  
  
  

 عمــادة الكليــة ورؤســاء. 12
األقسام وأعضاء هيئة التـدريس     

  .فيها
  
  
  
  

  
  

ــط  . 11 ــداد خط إع
للبحــث العلمــي فــي 
الكلية، وتشجيع أعضاء   

ريس علـى   هيئة التـد  
المساهمة في إجـراء    
ــة  ــاث المتعلق  األبح

  .لطفولة المبكرةبا
  

توضيح وبيان ما   . 12
تسعى الكلية إلى تحقيقه    
ــة  ــات المختلف . للجه

ــع  و ــشجيع المجتم ت
المحلي على االنخراط   

  .بأنشطة الكلية
  

  .المهني
  

 إجراء وتـشجيع    .11
األبحاث العلمية سـواء    
على صعيد األبحـاث    

  . الجماعيةوأة الفردي
  
  
  
  

 تحسين التـرابط    .12
وأعـضاء  امعة  جبين ال 

هيئة التـدريس فيهـا     
  .المجتمع المحليوبين 

  
  
  

  :يتبع الهدف الثاني
تحقيـق اعتراف   

برامج وطنـي بال 
األكاديميــة التــي 
تطرحهـا الكليـة   
في مجال الطفولة   

  .المبكرة
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تطوير عملية التقـويم    . 13
 . الكليةفي

  
رضـــا الطلبـــة . 13

وأعضاء هيئة التـدريس    
 .النتائجعن االمتحانات و

  
عمــادة الكليــة ورؤســاء . 13

األقسام وأعضاء هيئة التـدريس     
  .فيها

  
  
 

  
العمل على تطوير   . 13

صياغة األسئلة وإعداد   
االمتحانات التي تجرى   
في الكلية بحيث تتحقق    
فيها الشروط العلميـة    

 .المطلوبة

  
االســتمرار فــي . 13

تطوير و تحسين طرق    
 تقويم تحصيل الطلبـة   

  .والخريجين
 

  :يتبع الهدف الثاني
تحقيـق اعتراف   

وطنـي بالبرامج  
األكاديميــة التــي 
تطرحهـا الكليـة   
في مجال الطفولة   

  .المبكرة
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 األهداف

 
 االستراتيجيات

 
 األنشطة

 
 المسؤولون عن التنفيذ

 
احمؤشرات النج  

 
النتاجات 
 المرغوبة

 
 الزمن

ــوين ) 3 تكـ
صورة وسمعة  

  متميزة للكلية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

العمل علـى دعـم     . 1
صورة  الكلية وسمعتها    

خارجيـا، مـع    داخليا و 
 ربط اسم الملكة رانيـا    

 اهللا والهاشــميين دالعبــ
  بالتميز األكاديمي

ــد .1 ــدوات عق  ن
محلية متخصـصة   
تطرح قضايا هامة   
ومعاصرة في مجال   
تربيـــة الطفـــل 
ــه،  ورعايتــــ
واســـــتقطاب 
متخصـصين لهـذا   

 الغرض

ــضاء . 2 ــام أع قي
هيئة التدريس فـي    
الكلية بعقد ورشات   
عمل داخل الجامعة   
وخارجها بالتعاون  

 العميـد   ومـساعد العميد  . 1
ورؤســاء األقــسام واللجنــة 

  الثقافية في
   الكلية

  
  
  
  
  
  أعضاء هيئة التدريس. 2
  
  
  
  

تحسن المخرجات عبر   . 1
 أداءات الطــالب تحــسن

  النهائية في المواد
  
  
  
  
  
  
كثافة الحضور وجودة   . 2

التغطية اإلعالمية والنتائج   
التي تبينهـا اسـتمارات     
التقيــيم الموزعــة علــى 

  الحضور في الورشات

تحسن صورة  . 1
  .الكلية وسمعتها

  
  
  
  
  
  
  
توثيق التعاون  . 2

ــع   ــع المجتم م
المحلــي وتقــديم 
خدمة ذات فائـدة    

  .له

على مدار سـنوات    
 الخطة
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يتبـع الهـدف   
  :الثالث 

تكوين صورة  
وسمعة متميزة  

  للكلية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مع المجتمع المحلي   
ــين  ــوة المعني ودع

  لحضورها 
وضع معـايير   . 3

لقبول الطلبة مثـل    
مقاييس االتجاه نحو   
الطفل والتخصص،  
وعقـــد مقابلـــة 
شخـــصية مـــع 

 المتقدمين

  
ــؤتمر . 4 ــد م عق

سنوي أو كل سنتين    
ــستوى   ــى الم عل
المحلي أو اإلقليمي   
أو  الدولي للكليـة     
في موعـد منـتظم     

  
  
  
عميــد الكليــة ورؤســاء . 3

ــة   ــضاء هيئ ــسام وأع األق
  .التدريس فيها

  
  
  
   
  
عميــد الكليــة ورؤســاء . 4

  األقسام واللجان المختلفة للكلية
  
  
  
  

  
  
  
وجـــود المعـــايير . 3

  .واستخدامها
  
  
  
  
  
  
ــضور   . 4 ــة الح كثاف

وجودة التغطية اإلعالمية   
ــا  ــي تبينه ــائج الت والنت

 التقييم الموزعة   استمارات
ــي  ــى المــشاركين ف عل

  المؤتمر

       
  
  
تحسين نوعية  . 3

مدخالت الكليـة   
من أجل الحصول   
على مخرجـات   

  .أفضل
  
  
  
تنشيط أعضاء  . 4

هيئة التدريس في   
المجـال البحثـي   

لـى  وانفتاحهم ع 
التجارب المحلية  
ــي  ــة ف والعالمي
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يتبـع الهـدف   
  :الثالث 

تكوين صورة  
وسمعة متميزة  

  للكلية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وترتيب الحـصول   
على رعاية ملكيـة    

   .أو حكومية له
  
توحيد معـايير   . 5

التقييم بين أسـاتذة    
  انالكلية قدر اإلمك

  
ــد دورات . 6 عقـ

تقويـــة للطلبـــة 
الضعاف والمنذرين  
ومن هم على عتبة    

  اإلنذار
إدماج الكفايـات   . 7

التي يقيسها امتحان   
ــمن   ــاءة ض الكف
المتطلبات الرئيسية  

  
  
  
  
  . العميد ورؤساء األقسام.5
  
  
  
العميد ورؤساء األقسام في    . 6

  الكلية 
  
  
  
العميد ورؤسـاء األقـسام     . 7

وأعضاء هيئة التدريس فـي     
  الكلية

  

  
  
  
  
وجود معايير موحـدة    . 5

مستخدمة من أعضاء هيئة    
  .التدريس في الكلية

  
ــة . 6 ــسن أداء الطلب تح

الضعاف عما كان عليـه     
  .الحال في السابق

  
  
تحسن أداء الطلبة في    . 7

امتحان الكفـاءة مقارنـة     
  باألداءات السابقة

  

  .مجال الطفولة
  
  
  
الوصول إلى  . 5

ــة  ــيغة عادل ص
وموحدة لتقـويم   

  . الطلبة
تحــسن أداء . 6

  الطلبة 
  
  
  
تفوق الطلبـة   . 7

المتخرجين فـي   
الكلية في امتحان   

  الكفاءة الجامعية
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يتبـع الهـدف   
  :الثالث 

تكوين صورة  
وسمعة متميزة  

  للكلية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .للمواد

مراقبة الخطـط   . 8
بشكل دوري للتأكد   

  من تلبيتها للمعايير
  
 
أخذ عينات من   . 9

االمتحانات النهائية  
ــشكل   ــا ب وتقييمه

ي وتزويـــد دور
األســاتذة بالتغذيــة 
الراجعة عن نقـاط    

  القوة والضعف فيها
  

 توفير مختبرات 10
 للكلية الحاسوب
وأجهزة 

datashow متنقلة 

  
عميــد الكليــة ورؤســاء . 8

  األقسام فيها
  
  
  
رؤساء األقـسام ولجنـة     . 9

  الجودة األكاديمية
  
  
  
  
  

عميد الكليـة ورؤسـاء     . 10
األقسام ولجنة الخطة ولجنـة     

  الجودة األكاديمية
  

  
وجود خطـط تلبـي     . 8

  .ير المطلوبةالمعاي
  
  
  
تحسن قدرة المدرسين   . 9

على إعـداد االمتحانـات     
وتنفيذها وتحليلها وصياغة  

  األسئلة
  
  
  

الحصول على تلـك    . 10
األجهزة بالفعل وتحـسن    

  المخرجات التربوية
  

  
الوصول إلى  . 8

ــية  خطــط دراس
تحقــق المعــايير 
ــشروط  والـــ

  المطلوبة
تطوير عملية  . 9
لتقييم في الكليـة    ا

وتحقيقها لمعايير  
  .التقويم المعتمدة

  
  
  

تسهل عمليتي  .10
التعلم والتعليم في   
الكلية، وتحـسن   

  .أداء الطلبة
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يتبـع الهـدف   

  :الثالث 
تكوين صورة  
وسمعة متميزة  

  للكلية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أجهزة حاسوب و
   )laptop( متنقل

لتسهيل توظيف 
الحوسبة في التعليم 
وتحقيق معايير 

  التعليم العالي
 

تقليـل أعــداد  . 11
الطلبة ضمن الشعبة   

ال الواحدة بحيـث    
 طالبا  50 عنتزيد  

في مادة التخصص،   
 في متطلبـات    60و

  الكلية
دعوة وفود من   . 12

جامعات أجنبية ذات   
سمعة عالية لزيارة   
ــة واالطــالع  الكلي

  
  
  
  
  
  
  

عميد الكليـة ورؤسـاء     . 11
ــول   ــرة القب ــسام ودائ األق

  .والتسجيل في الجامعة
  
  
  
  
  
  

  
رئيس الجامعة وعميـد    . 12

  .الكلية ورؤساء األقسام فيها
  

  
  
  
  
  
  
  
  

االلتزام بعدد محـدد    . 11
من الطلبة فـي الـشعبة      

  .الواحدة
  
  
  
  
  

قيام عدد من الوفود    . 12
والخـروج  بزيارة الكلية   

بانطباعات إيجابية عنهـا    

  
  
  
  
  
  
  

رفع جـودة   . 11
  .التعليم في الكلية

  
  
   
  
  
  

االنفتاح على  . 12
التجارب العالمية  
ــال  ــي مجـ فـ
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يتبـع الهـدف   
  :الثالث 

تكوين صورة  
وسمعة متميزة  

  للكلية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ــشاطاتها   ــى ن عل
ــرامج  ــسيق ب وتن

  مستقبلية معها
  

تأسيس فرقـة   . 13
مسرحية للكلية تقوم   
علــى توظيــف  
إبداعات الطلبة في   
ــاء  ــل والغن التمثي

قص والعزف ولـر  
والتأليف واإلخراج  

 المسرحي

  
  
  
  

عميد الكليـة ورؤسـاء     . 13
األقسام فيها وقـسما الماليـة      

  .واللوازم في الجامعة
  
  
  
  
 

  وإنشاء برامج مشتركة
  
  
  

وجود فرقة وقيامها   . 13
ــروض   ــن الع ــدد م بع
ومشاركة أكبر عدد مـن     
الطالب فـي نـشاطاتها     
وجــذب طــالب الكليــة 
والجامعــة وأعــضاء  
المجتمع المحلي للحضور،   
والكشف عـن المواهـب     
واإلبداعات الفنيـة لـدى     
الطالب ووجـود تغطيـة     

يـة وحيـازة    إعالمية كاف 
ــن  ــور ع ــا الجمه رض

 العروض

  .الطفولة
  
  
  

زيادة القدرة  . 13
ــدى  ــة ل اإلبداعي

ية، وبناء  طلبة الكل 
ــصياتهم  شخــ

  .وأفكارهم
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

رعاية الثقافة العربية   .2
ــة  ــالمية المتعلق واإلس
 بالطفولة

 
ــدوات . 1 ــد ن عق

إلبراز دور اإلسالم   
ــة  ــة العربي والثقاف
ــي  ــالمية ف واإلس

 
ــاء .1 ــة ورؤس ــد الكلي عمي

ــة   ــضاء هيئ ــسام وأع األق
ــا  ــدريس فيه ــة و . الت ثقافي

 اإلعالمية

 
انعقاد تلـك النـدوات     .1

وظهور اثرها في تبنـي     
الطالب لمنظومة قيميـة    
.عربية وإسالمية  

 
تقدير الطلبـة   .1 

للدين اإلسـالمي   
 والثقافة العربية
 

 
 
 
 
 



 20 

يتبـع الهـدف   
:الثالث   

تكوين صورة  
وسمعة متميزة  

  للكلية
  

 

ــة    ــة الطفول تربي
 وإسـهامات   المبكرة

العرب و المسلمين   
 في هذا المجال
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يتبـع الهـدف   
:الثالث   

تكوين صورة  
وسمعة متميزة  

  للكلية
  

 

تشجيع الشعور . 3
بالمواطنة واالنتماء 

 المسؤوليةب الشعور و
 لدى الطلبة

تصميم وتنفيـذ   . 1
مشروعات لخدمـة   
المجتمعات المحلية  
ــة  ــراك الطلب وإش
ــة  ــضاء الهيئ وأع
 التدريسية فيها
 

عقــد ورشــات . 2
ــدوا  ــل ون ت عم

ــة   ــة للطلب دوري
ــشاكل  ــشة م لمناق
المجتمع وقـضاياه   
ضـــمن إطـــار 
التخصص وخارجه  
بإشـراف أعـضاء   
 الهيئة التدريسية

عميد الكلية ورؤساء . 1
األقسام فيها ومكتب الخدمة 

  في الجامعةاالجتماعية
 
 
 

 
رؤساء األقسام ولجنة . 2

اإلرشاد األكاديمي واللجنة 
الثقافية واللجنة اإلعالمية في 

ةالكلي  

المشاركة في خدمـة    . 1
المجتمع المحلي والنجـاح    
الفعلي في حـل بعـض      
المـــشكالت  وتقـــديم 
إســهامات إيجابيــة فــي 
 مجال تطوير المجتمع
 

المشاركة الطالبية . 2
الفاعلة وتأسيس خطوط 

اتصال بين الطلبة 
واألساتذة وأعضاء 
المجتمعات المحلية 

وإسهام الجامعة في خدمة 
المجتمعات المحلية 

جتمع ككلوالم  

تنمية روح . 1
المواطنة 

واالنتماء بين 
الطلبة، وربطهم 
بالمجتمع الذي 

.يعيشون فيه  
 

وعي الطلبة . 2
بقضايا المجتمع 

.ومشكالته  
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يتبـع الهـدف   
:الثالث   

تكوين صورة  
وسمعة متميزة  

  للكلية
  

 

إيجاد عالقات عامة . 4
خارجية وبذل جهود 

 تسويقية كافية

تأسيس لجنة . 1
العامة العالقات 
 والتسويق

 
تأسيس لجنة . 2

 إعالمية متخصصة

عميد الكلية ورؤساء . 1
 األقسام فيها

 
 

عميد الكلية ورؤساء . 2
 األقسام فيها

 

قيام اللجنة بواجباتها . 1
المنصوص عليها في 

 توصيف العمل
 

قيام اللجنة بواجباتها . 2
المنصوص عليها في 

 توصيف العمل
 

التواصـــل . 1
الفعـــال مـــع 

ع المحليالمجتم  

 

يتبـع الهـدف   
:الثالث   

تكوين صورة  
وسمعة متميزة  

  للكلية
  
  
  
  
  

نشر إنجازات الطلبة . 5
وأعضاء الهيئة 

 التدريسية 

تأسيس مجلة . 1
تربوية ثقافية باسم 

الكلية مختصة بنشر 
المقاالت والدراسات 

في مجال تربية 
عاية األطفالور  

 
تأســيس مجلــة . 2

محكمة باسم الكليـة    
في مجـال تربيـة     

.اللجنة الثقافية في الكلية. 1  
 
 
 
 
 
 

عميــد الكليــة ورؤســاء . 2
األقسام فيها ولجنـة البحـث      

 وعمـادة  العلمي ولجنة الجودة  

إنشاء المجلة . 1
وانتشارها بين المهتمين، 

.ووجود طلب عليها  
 
 
 
 

إنشاء المجلة وانتظام .2
النشر فيها ووجود طلب 

.عليها  

التعريف . 1
بإنجازات الطلبة 

ة وأعضاء هيئ
.التدريس فيها  

 
 
 

تشجيع . 2
أعضاء هيئة 

ريس على التد
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يتبـع الهـدف   
:الثالث   

تكوين صورة  
وسمعة متميزة  

  للكلية
  
  
  

 

 األطفال ورعايتهم
 
 

ــة . 3 ــشاء مجل إن
ــالب  ــصلية للط ف
ــداعاتهم  ــشر  إب لن
 وإسهاماتهم الفكرية

  العلمي في الجامعةالبحث
 
 

  اللجنة الثقافية في الكلية.  3
 

 
 
 

إنشاء المجلة وانتظـام    . 3
النشر فيها ووجود طلـب     

 .عليها

البحث واإلنتاج 
 العلميين

 
تــــشجيع . 3

ــة  ــضاء هيئ أع
التدريس والطلبة  
ــث   ــى البح عل
.واإلنتاج العلميين  

يتبـع الهـدف   
:الثالث   

تكوين صورة  
وسمعة متميزة  

  للكلية
  

 
 
 
 

يادة دور الكلية في ز. 6
المجتمعات األكاديمية 

 والمهنية 

عمل ورشـات   . 1
عمل تخدم المجتمع   
ــديرها  ــي ي المحل
أعــضاء هيئــة  
التدريس المـشاركة   
ــؤتمرات  ــي الم ف
ــشاركة  ــة م العلمي
ــاألوراق  ــة ب فعال
ــة  األكاديميــــ

عميد الكلية ورؤساء . 1
األقسام وأعضاء اللجنتين 

.الثقافية واإلعالمية فيها  
 
 

ــضور  .  1 ــة الح كثاف
وجودة التغطية اإلعالمية   
ــا  ــي تبينه ــائج الت والنت
استمارات التقييم الموزعة   
ــي  ــضور ف ــى الح  عل
الورشات، والتزام أعضاء   
هيئة التدريس بالمـشاركة    
ــات   ــذه الورش ــي ه ف
.والندوات  

توثيق الـصلة   . 1
بـــين الكليـــة 
.والمجتمع المحلي  
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يتبـع الهـدف   
:الثالث   

تكوين صورة  
وسمعة متميزة  

  للكلية
  

 

والحضور النـشط   
لحلقات النقاش على   
أن يتم انتداب أستاذ    
واحد علـى األقـل     
ــة   ــضور كاف لح

ــشاطات ذات ال نـ
الـــصلة محليـــا 
وعربيا مع تبـادل    
األدوار بين األساتذة   
إلعطــاء الفرصــة 

  للجميع
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يتبـع الهـدف   
:الثالث   

تكوين صورة  
وسمعة متميزة  

  للكلية
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــيم أ. 7 ــدء بتقي داء الب
الموظفين وتطبيقه بشكل   

 . ثابت

تنظيم زيـارات   . 1
ــاتذة  ــة لألس دوري
ــزورون  ــث ي بحي
ــضا   ــضهم بع بع
ويتبــادلون اآلراء 
حــول العمليــة  

  التدريسية 
 

توزيــــــع . 2
ــى  ــتمارات عل اس

مــن % 25أعلــى 
ــيم  الخــريجين لتقي
األساتذة بوجه عام    
بغض النظر عـن    
المواد الخاصة التي   
يدرسونها في كـل    

  فصل 

عميــد الكليــة ورؤســاء . 1
ــة  ا ــضاء هيئ ــسام وأع ألق

  التدريس فيها
 
 
 
 
 

عميــد الكليــة ورؤســاء . 2
ــة   ــضاء هيئ ــسام وأع األق

  .التدريس فيها
 
 
 
 
 
 

ــل . 1 ــزام بجعـ االلتـ
ــة   ــارات دوريـ الزيـ

  .ومنتظمة
 
 
 
 
 

تنفيذ عمليـة التقـويم     . 2
لمعظم المواد التـي يـتم      
تدريسها في كـل فـصل      

  .دراسي
 
 
 
 
 

تحسن العملية  . 1
ــس ــي التدري ية ف

ــة   ــة وتلبي الكلي
متطلبات الترقيـة   
والنمــو المهنــي 
ــة  ألعــضاء هيئ

  .التدريس
 

تحــسن أداء . 2
ــة  ــضاء هيئ أع

  .التدريس
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يتبـع الهـدف   
:الثالث   

تكوين صورة  
وسمعة متميزة  

  للكلية
  

 

 
ع توزيــــــ. 3

ــيم  ــتمارات تقي اس
ــمن  ــاتذة ض األس
ــي  ــواد التـ المـ
يدرسونها كل فصل   
حسبما هو معمـول    

  به في الجامعة
 

 
عميــد الكليــة ورؤســاء . 3

ــة   ــضاء هيئ ــسام وأع األق
ومركز ضمان  . دريس فيها الت

 .الجودة في الجامعة

 
تنفيذ عمليـة التقـويم     . 3

لمعظم المواد التـي يـتم      
تدريسها في كـل فـصل      

 سي درا

 
تحــسن أداء . 3

ــة  ــضاء هيئ أع
.التدريس  
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 الهدف
 

زمنال النتاجات المرغوبة مؤشرات النجاح  عن التنفيذونالمسؤول األنشطة االستراتيجية  

ــى ) 4 ــة عل المحافظ
التزام الجامعة بثبـات    
 التمويل

تطوير خطـة واسـعة      -1
للتمويل الجـامعي تـضمن     
الثبات المالي علـى المـدى      
.البعيد لجميع البرامج  

 
 
 
 

ــشاريع  .1 ــيس م تأس
ــة  ــتثمارية نموذجي اس
لمراكز رعاية طفولـة    
مبكرة ورياض أطفـال    
داخل الحرم الجـامعي    
وفي البيئة التي تخدمها    

.امعةالج  

ــمية . 1 ــة الهاش الجامع
الملكة رانيـا   ممثلة بكلية   

بالتعاون مـع شـركاء     و
.ناستراتيجيي  

ــع  .1 ــال المجتم  إقب
المحلي على االسـتفادة    
من خدمة هذه المراكـز    
.والدورات  

ــز .2 ــق المراك  تحقي
.لتمويل ذاتي  
 

تطوير التمويـل الـذاتي     
إيجـاد فـرص    و للجامعة

تدريب طـالب التربيـة     ل
.العملية  

ــى  عل
ــ دار م

سنوات 
 الخطة

االشتراك في استثمارات   . 2 
ــات  ــدى للحاج ــة الم طويل
ــرامج   ــستقبلية والبـ المـ
.المستحدثة  
 
 

عقد دورات تدريبية   . 1
وورش عمــل خاصــة 
بالطفولة المبكرة موجهة   
للمختصين والمهتمـين   
.من البيئة المحلية  

أعضاء هيئة التدريس   . 1
ــز  ــة  ومرك ــي الكلي ف
 الدراسات واالستشارات 

.لجامعةفي ا  

ــين . 1 ــاق المهتم التح
والعاملين فـي مجـال     
الطفولة بهذه الـدورات    
. وزيادة الوعي بأهميتها  
  
 

تـوفير تمويـل مناسـب    
.للكلية  

 

 

:يتبع الهدف الثالث   

تكوين صورة وسمعة    
   .متميزة للكلية

  
  
  
  
  

 
 
 

ــى .3 ــدرة عل ــادة الق   زي
التنافس فـي مجـال دعـم       

 .البحوث

 إلحاق أعضاء هيئة    .1
يس بدورات خاصة   التدر

بكتابة مشاريع األبحاث   
 .المدعومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عمـــــــــادة . 1
مركز  و الكليــــــة

 الدراسات واالستشارات 
 .في الجامعة

 التحاق اكبر عـدد     . 1
ــة  ــضاء هيئ ــن أع م

ــذ ــي ه ــدريس ف ه الت
  .الدورات

 
 
 
 
 
 
 

تنشيط البحث العلمي . 1
.في الكلية والجامعة  
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 أعـضاء هيئـة     عتشجي
التدريس على اختيـار    
مواضيع بحثية تواكـب    
ــة   ــات العلمي االهتمام
.المتطورة  

:يتبع الهدف الرابع   
المحافظة على التزام 
 الجامعة بثبات التمويل 

ذب أعداد كافيـة مـن      ج. 4
ــى  الطــالب للمحافظــة عل
.اإلشغال الكامل للجامعة  

 
 
 
 
 

 التوعية بـالبرامج    . 1
األكاديمية التي تقـدمها    

في تنمية  ها  الكلية ودور 
 المجتمع وفرص العمل
 
 
 
 
 
 
  لخدمة المجتمع المحلي

عمادة الكليـة ورؤسـاء     
عـضاء هيئـة   األقسام وأ 
فيهـا، ودائـرة    التدريس  

العالقــات العامــة فــي 
.الجامعة  

تنفيذ عدد من ورش    . 1
ــدوات مـــلالع  والنـ

للمؤسسات ذات العالقة   
.في المجتمع المحلي  
 

 زيادة عدد الطلبة . 1
.ليةالملتحقين بالك  
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تقويـــة التـــزام  ) 5
 الجامعة بخريجيها
 

 إنشاء وتطوير بـرامج      . 1
إستراتيجية للتواصـل مـع     
ــق   ــن طري ــريجين ع الخ
ــت   ــات واالنترن المطبوع

مــع , والتفاعــل الشخــصي
مراعاة زيـادة دقـة قاعـدة       

. وتطويرهاانات الخريجينبي  

 تشكيل لجنة خاصة    . 1
ــؤون   ــة شـ بمتابعـ

  تكون مهمتها  الخريجين
قـع خـاص    تطوير مو 

بـــالخريجين علـــى 
ــة  ــصفحة االلكتروني ال
الخاصة بالكلية لتسهيل    
التواصـــل وتبـــادل 
.الخبرات معهم   

متابعة شـؤون   لجنة  . 1
في الكليةالخريجين   

ــاد. 1 ــدد ازديـ  عـ
.المسجلين في الموقع  

 التواصل مع الطلبـة     .1
 الخريجين

 

 زيادة البحوث التي تركز     . 2 
ــريجين   ــة الخ ــى أهمي عل

. مجتمعودورهم في ال  
 

ــات إ. 1 ــراء دراس ج
مسحية للتوفيـق بـين     
سوق العمل ونتاجـات    
.الكلية من الخريجين  

الكلية وعمادة شؤون   . 1
.الطلبة  

ــن . 1 ــوفر عــدد م ت
ــديل   ــات وتع الدراس
الخطط الدراسـية فـي     
.ضوء نتائجها  

توثيق الصلة بين . 1
.الكلية وخريجيها  

 

 
 

 
 
 
 

إنشاء شبكة الخريجين من    . 3
 سواء  المستمرأجل التواصل   

بين الخـريجين أنفـسهم أو      
.بينهم وبين الطلبة الحاليين  

ــادي .1 ــل نـ  تفعيـ
الخريجين االلكترونـي   

 مـع   هملتسهيل تواصـل  
  الهيئة التدريسيةءأعضا

ديوان الكلية ولجنـة    . 1
ون الخريجين  ؤمتابعة ش 

ــن  ــوعين مـ والمتطـ
.الخريجين  

ــشك ــانيت  ل اللج
 ءواشتراك أعـضا  

هيئة التدريس بنادي   
 الخريجين

توثيق الـصلة بـين     .  1
.الكلية وخريجيها  
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:يتبع الهدف الخامس   

معة تقوية التزام  الجا
 بخريجيها

 
 

ــط   .4  ــى رب ــل عل العم
.أصحاب العملبالخريجين   

 

 تفعيل اليوم العلمي    . 1
للكلية لتعريف الطلبـة    
بـــسوق العمــــل  
ــسات ذات  والمؤســ
.العالقة بالتخصص  

لجنة النـدوات فـي     . 1
 التـدريب   والكلية ومشرف 

.الميداني  

زيادة طلب سـوق    . 1
العمل علـى خريجـي     
 الكلية
 

تلبية متطلبات سـوق     . 1
العمل من الكوادر المؤهلة    
.في مجال الطفولة  

 

ــوير . 5  ــع تط ــة م العالق
ــس    ــى أس ــريجين عل الخ
.تعاونية غير ربحية  
 

ــة  -4 ــة الفرص  إتاح
ــن  ــشابة م ــالم ال لألق
الخريجين للتعبير عـن    

ــ ــا ف ــة يخبراته  مجل
.الكلية  

ــة  . 1 ــة اإلعالمي اللجن
للكلية وعمـادة شـؤون     
 الطلبة

.صدور مجلة الكلية. 1  
 

توثيق العالقـة مـع     . 1
.الخريجين  

 

 
 

 
 
 

السماح للخريجين بمتابعة   . 6
برامج التعليم المـستمر فـي      
ــف   ــى مختل ــة عل الجامع

مج المستويات بما فيها بـرا    

ــد دورات . 1 عقـــ
متخصصة فـي مجـال    
الطفولــة واألســرة   
إلطالع الخريجين على   

 هيئة التدريس   ءأعضا. 1
في الكلية وعمادة شؤون    

.لطلبةا  

التحاق الخـريجين   . 1
.بهذه الدورات  

توثيق الـصلة بـين     . 1
.الكلية والخريجين  
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:يتبع الهدف الخامس   
تقوية التزام  الجامعة 

 بخريجيها

التطوير الـذاتي  والبـرامج      
.األكاديمية  

.ما يستجد في المجال  
ــول . 2 ــسهيل وص  ت

ــدمات  ــريجين للخ الخ
األكاديمية التي تقـدمها    
ــتراكات   ــة باش المكتب
.شخصية مخفضة  
 


