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 عميد الكليةتقديم لألستاذ الدكتور  1

 
 

م حيث تمنح درجة البكالوريوس في تخصص  1998أنشئت كلية التمريض عام  والدولي. تأسست كلية التمريض بناًء على الحاجة الماسة للممرضين القانونيين على المستويين المحلي 
( ساعة معتمدة. 33( ساعة معتمدة ودرجة الماجستير في التمريض في مسارات: تمريض السرطان وتمريض الصحة النفسية والعقلية وتمريض صحة االم بواقع )137التمريض بواقع )

طالب/طالبه. تتميز كلية التمريض بخطتها الدراسية التي وضعت بناًء على دراسة علمية شاملة حيث   1100. عدد طلبة الكليه بكافة برامجها حوالي  2020وتم تحديث الخطط الدراسيه عام  
مدرب   23عضو هيئة تدريس و    25ت في التدريس. يوجد  وتكنولوجيا المعلوما  لرعاية المبنيّة على البراهين واألدلة البحثيةتستخدم أسلوب التفكير اإلبداعي وأسلوب حل المشكالت وتقديم ا

 سريري.   
 

 إلى :  2021/2024نتطلع في الخطة االستراتيجية لكلية التمريض لعام 
 تنمية المهارات المختصة التي تتطلبها المعايير المهنية ومدونة أخالقيات المهنة للطلبة.   -
 خالل توفير برامج التأهيل والتعزيز الوظيفي.  تحقيق الغايات والمتطلبات للطلبة وارباب العمل من -
 تعزيز النهوض بالمجاالت المعرفية والمهارات التمريضية.  -
 تشجيع نمو الشخصية والنمو المهني من خالل تعزيز المهارات التي تسهم في االستقالل الوظيفي. -
                    والبراهين  تطوير الممارسة المبنية على البحوث التطبيقية والمعتمدة على األدلة  -

                                      
  عميد كلية التمريض

 شاهر حمايدةأ. د. 
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 عن الكلية:نبذة  1.1 
 

 كلية التمريض في الجامعة الهاشمية 
 
 
 

 أكبر مدينة في األردن. السكان غير المتجانسين من مختلف الجذور والخلفيات العرقية يشكلون المجتمع المحيط بالجامعة.تقع الجامعة الهاشمية في مدينة الزرقاء ثاني 
 كبر.ضافة إلى المجتمع األالجامعة الهاشمية مؤسسة تعليمية ملتزمة بالتميز في التدريس والبحث. مهمتها الكبرى هي تقديم الخدمة واالستشارات للمجتمع المحلي باإل

 
، بدأ برنامج الماجستير في التمريض في تخصصين )علم   2009. في عام سطالب في برنامج البكالوري 101مع   2000/ 1999افتتحت كلية التمريض )كلية التمريض ( في 

، كان تركيز كلية التمريض  على تطوير وتنفيذ برامج  ابدايته. منذ 2019األورام والطب النفسي والصحة العقلية( كأول برنامج في األردن ، وصحة األم والمرأة في عام  
لتوفير مواطنين متعلمين لتلبية احتياجات سكان األردن. تم تطوير قواعد ولوائح كلية التمريض  بناًء على سياسات  الجامعة الهاشمية رسالةأكاديمية ممتازة بالتنسيق مع 

( ، JHEACالتعليم العالي األردنية )مؤسسات ( ، ولجنة اعتماد MOH( ، ووزارة الصحة )MOHEبوزارة التعليم العالي )وتلك الخاصة  الجامعة الهاشميةوقواعد وأنظمة 
 (.JNC( ، ومجلس التمريض األردني )JNMC) و القابالت االردنية نقابة الممرضين و الممرضاتو

 
كالوريا ودرجات الماجسببتير(. كان هناك نمو كبير في التسببجيل في البرامج األكاديمية في كلية التمريض  معقدة تقدم برنامجين أكاديميين )الب مؤسببسببةنمت كلية التمريض  لتصبببح 

في برنامج الدراسبات  طالبًا  22، و  سطالبًا مسبجلين رسبميًا في برنامج البكالوري  1100لدينا حاليًا   .2007-2006على مدى السبنوات األربع الماضبية. منذ العام الدراسبي  
 العليا ؛ ونتوقع استمرار النمو الكبير في هذه البرامج.

 الجامعة الهاشميةكلية التمريض / 



             2024-2021لألعوام   لكلية التمريض و الخطط التنفيذية الخطة االستراتيجية 

 

4 

  الحالي   ةالطلبنسبة طالبًا في كلية التمريض.  1100في الجامعة الهاشمية، يوجد  طالب 23,788بينما يوجد . 2003في يونيو  ستخرجت المجموعة األولى من طالب البكالوري
 البيئات السريرية.  في  12-1في الفصول النظرية و  21:4 نسبة أعضاء هيئة التدريس هي الى

 
 

مؤهل مزدوج ، مما يجعل كلية  م يحملأعضبباء هيئة التدريس في كلية التمريض هم من الشببباب ولديهم دوافع وخبرات متنوعة في البيئات السببريرية. باإلضببافة إلى ذلك ، بعضببه
( والتعليم EbP( والممارسببببة القائمة على األدلة )PbLالتمريض أكثر تميًزا. في كلية التمريض ، يسببببتخدم جميع أعضبببباء هيئة التدريس التعلم القائم على حل المشببببكالت )

يعمل جميع أعضبببباء هيئة التدريس بروف الفريق ويبحثون جميعًا عن التميز في األوسبببباط ( في عمليات التدريس والتعلم. ITالتفاعلي والتعليم المدمج وتكنولوجيا المعلومات )
" ؛ تم اعتماد كلية التمريض من قبل الجمعيات األمريكية 2006-2007 (QA)، احتلت كلية التمريض المرتبة األولى في "مشبببروم ضبببمان الجودة  و نتيجة لذلكاألكاديمية. 

( المنسببق من قبل هيئة اعتماد التعليم العالي األردنية". و كلية QAحتلت كلية التمريض المرتبة األولى في "مشببروم ضببمان الجودة )، ا  2008-2007لضببمان الجودة. في 
برنامج  ، بدأ  2009-2008. في  2006-2005، والمرتبة الثانية في نفس االمتحان   2007-2006على المرتبة األولى في "امتحان الكفاءة الوطنية" في   تالتمريض حصببل

، بدأ برنامج صبحة   2019الماجسبتير في التمريض في تخصبصبين )األورام والطب النفسبي و الصبحة النفسبية( كأول تخصبص برنامج في األردن ، في وقت الحق من عام  
 األمومة والمرأة لتلبية احتياجات السوق.

 حول برنامج التمريض 1.2
 

 لهاشمية برنامج التمريض لطلبة البكالوريوس في الجامعة ا
 

 ملخص
 

الحفاظ عليها. في البرامج ، هناك وظيفتان ترتكز القاعدة المفاهيمية للبرامج في التمريض على علوم التمريض ، والتي تسعى إلى تحديد الشروط المطلوبة لتعزيز الصحة واستعادتها و
المختلفة التي تؤثر وتغير صحة األفراد واألسرة والمجتمع ؛ ودمج النظريات التي حددت الشروط الضرورية والكافية لتعزيز  اترئيسيتان مترابطتان: توسيع المعرفة بالظروف والبيئ

 الصحة واستعادتها والحفاظ عليها.
 

أن تستند الخدمات من هذا النوم إلى المعرفة   يجبو يقدم برنامج التمريض خدمات تساعد األفراد واألسر والمجتمعات على تحقيق السلوكيات الصحية والموجهة نحو الصحة. 
دة حول الشخص في التفاعل مع مواقف حياته مع التركيز على فهم كل من البيئة الداخلية والخارجية التي تعتبر مثالية لتعزيز وصيانة واستعا ، وكذلكالمنهجية القائمة على األدلة

تضمن تحديد التشخيص التمريضي واإلجراءات التمريضية ذات الصلة بالتشخيص ، واستخدام النتائج في بناء خطط رعاية  الصحة. هذه المعرفة المنهجية هي أساس علم التمريض وت
 تمريضية شاملة.

 
يض العالجية. ستنعكس هذه مميزة ألنها تطور قدرات الطالب في الرعاية والتفكير النقدي والقدرات القيادية والتواصل وتدخالت التمر تعد برامج التمريض في الجامعة الهاشمية

ة إلى ذلك ، يتم تعريف الطالب بمبادئ المهارات بشكل إيجابي على رضا أصحاب العمل في البيئات السريرية المختلفة حيث يتم تدريب الطالب ، وبالتالي قد يتم توظيفهم. باإلضاف
 والريفية.رعاية األشخاص من خلفيات ثقافية مختلفة لخدمة العمالء في المناطق الحضرية 
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الممارسة من خالل التعلم القائم على  برنامج البكالوريوس في علوم التمريض هو برنامج تعليمي مدته أربع سنوات يعد الطالب ليصبحوا قادرين على تطبيق المعرفة التمريضية في  

تقديم التدريب السريري للطالب الذين يفكرون في وظائف في وكاالت صحية مختلفة (. يتم IT( وتكنولوجيا المعلومات )EbP( والممارسة القائمة على األدلة )PbLحل المشكالت )
 حيث يعتبر تقييم الرعاية التمريضية وتخطيطها وتشخيصها وتنفيذها وتقييمها بمثابة توقع هام.

 
 

نقبابة الممرضبببببين و ( ، وJHEACالتعليم العبالي األردنيبة )مؤسبببببسبببببات د ولجنبة اعتمباتتوافق عمليبة اعتمباد البرنامج مع متطلببات وقواعد وزارة التعليم العبالي ووزارة الصبببببحبة و 
ويجب أن يحصلوا   مجلس التمريض االردني. بعد التخرج ، يقوم الطالب بإجراء امتحان الترخيص في  JNC( ، ومجلس التمريض األردني  JNMC)  و القابالت االردنية  الممرضات

و يخضبببعون يمرون بها  خبرةمن ال بعد سبببنوات محددة الخريجونعلى الترخيص من وزارة الصبببحة. باإلضبببافة إلى ذلك ،   ؛ من خاللها يحصبببلوننقابة التمريض على شبببهادة من
 ليتم اعتمادهم كمتخصصين في مجال ممارستهم. مجلس التمريض االردني متحانات التخصص التي تعقدهاال
 

 الهاشمية برنامج الماجستير اإلكلينيكي في التمريض في الجامعة 
 

 ملخص
 

( يغطي ثالثة مجاالت من التخصصات. تم تصميم منهج درجة الماجستير CNSالتي لديها برنامج ممرض سريري متخصص ) تعتبر من اوائل الجامعاتالجامعة الهاشمية 
 في علم األورام المتقدم ، والصحة النفسية والعقلية وصحة األمومة والمرأة.  ينمتخصص ينمتقدم سينمماركممرضات ممرضين/في التمريض إلعداد 

 
: الرعاية الحادة  و هي المؤسسات الصحية الممارسة المتقدمة من إدارة رعاية المرضى بشكل تعاوني في مجموعة متنوعة من تمريض تمكن المعرفة المتعمقة لمجال تخصص 

رعاية من  طة ، والرعاية طويلة األجل ، والرعاية اإلسعافية ، والرعاية المنزلية. توفر درجة الماجستير في التمريض الفرصة لتقديم استمرارية ال، والرعاية الحرجة ، والرعاية المتوس
ي تطوير الدراسات البحثية المتعلقة بالتمريض والصحة.  خالل التقييم والتدريس وإدارة الحالة والتقييم. يتم تعزيز نطاق الممارسة المتقدمة من خالل القدرة على تحديد الحاجة والمشاركة ف

متقدم حاصل على درجة الماجستير يعمل كخبير ، وقائد ، ومدير حالة ، ومستشار في مجاالت تعزيز الصحة والوقاية من   ممرضباختصار ، يقوم البرنامج بإعداد الممرض المتخصص ك
 مراض المزمنة.األمراض وإدارة الحاالت الحادة الشائعة و / أو األ

 
متخصببصببين في مجاالت: علم األورام ، والصببحة النفسببية والعقلية ، وصببحة البالغين  ينبرنامج الماجسببتير في التمريض هو برنامج تعليمي مدته سببنتان يقوم بإعداد ممرضبب 

و األول من نوعه في األردن والشبرق األوسبط ، المتقدمة ، وطب األطفال ، وصبحة األمومة والمرأة ، وصبحة المجتمع ، وقيادة التمريض واإلدارة والمعلوماتية التمريضبية. هذا البرنامج ه
تأثير إيجابي على جودة الرعاية الصببحية المقدمة   مله ينالمتقدم ينالممارسبب   ينالمنشببورة أن الممرضبب  االبحاثدم االحتياجات الوطنية واإلقليمية على حد سببواء. أظهرت اوبالتالي فهو يخ

 االستفادة منها.في النهوض بمهنة التمريض من خالل المشاركة في البحوث و ونساهمي مللمرضى واألشخاص األصحاء في المجتمع. كما أنه
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العمل كخبراء وقادة ومديري حاالت ومسببتشببارين في المجاالت  ميمكنه ينمتقدم ينممارسبب  ينتتمثل مهمة درجة الماجسببتير في التمريض في الجامعة الهاشببمية في إعداد ممرضبب 
ركة المعرفة النظرية المتنوعة والقوية والخبرة السببريرية التي تمكنهم من تقديم الرعاية التمريضببية الشبباملة والقيادة ، والقدرة على المشببا  ينالمذكورة. يوفر البرنامج للممرضبب 

 ين نوعية حياة األفراد والعائالت في مجال الصحة والمرض.واالستفادة من األبحاث التي تهدف إلى تحس
 

( ، وأخصائي تمريض صحة  ONS( المجاالت التخصصية التالية: اختصاصي تمريض األورام )HUحاليًا ، يقدم برنامج درجة الماجستير في التمريض في الجامعة الهاشمية )
 (. سيتم تقديم المسارات األخرى في المستقبل.PMHNSلية )األمومة والمرأة ، وأخصائي الطب النفسي وممرض الصحة العق

  
إلى إعداد القادة ج في تركيزه على تطوير الخبرة التمريضببية بناًء على فهم التمريض والممارسببات األخرى ذات الصببلة بالصببحة والبحث والنظرية. يهدف المنهج ايكمن تفرد المنه

رفة الجديدة لمهنة التمريض. يوفر برنامج درجة الماجسببتير في التمريض ليس فقط المعرفة المتعمقة والخبرة التمريضببية الذين سببيحسببنون الممارسببة السببريرية لتطبيق المع
 .إدارة الحاالت والمتابعةالسريرية في مجال تخصص )مثل علم األورام والطب النفسي واألمومة وما إلى ذلك( ، ولكن أيًضا فرصة لتقديم استمرارية الرعاية من خالل 

 
 560ساعة معتمدة بما في ذلك    33، قدمت كلية التمريض مسارين لطالب الماجستير: امتحان شامل وأطروحة. بالنسبة لمسار االمتحان الشامل ، يتكون المنهج من   2020منذ عام  

سباعات /  3أسببوًعا / فصبل دراسبي    16( + )512سباعات معتمدة / مسبار     4سباعات / يوم تدريب    8أسببوًعا / فصبل دراسبي     16سباعة تدريب سبريرية متعمقة )
ساعة معتمدة مع شرط إكمال   40-33(. تحتوي العديد من برامج التمريض المتخصبصبة الدولية على  48( / المسبار   عمليللفحص البدني المتقدم )  عمليتدريب   1أسببوم   

سباعة   24سباعة معتمدة ،   33في التمريض في الجامعة الهاشبمية يفي بالمعايير الدولية. من بين  سباعة تدريبية قبل التخرج. وهذا يدل على أن برنامج درجة الماجسبتير  500
النحو لجميع المسبارات. تشبتمل السباعات التسبعة االختيارية المتبقية على إجمالي السباعات النظرية والسبريرية المطلوبة إلكمال المسبار  نفسمعتمدة إلزامية ويتم تقاسبمها على  

 االختيارية المحددة لهذا المسار حتى يصبح متخصًصا.  الموادذلك ، سيتعين على الطالب اختيار مسار واحد واتخاذ مجموعة كاملة من المختار. ل
المتخصبصبين المختارين ، وعلم العقاقير المتقدم. في السبنة األولى من الدراسبة ، ينصبب التركيز على تطوير المهارات في أخذ التاريل الصبحي ، والتقييم البدني ، وتقييم السبكان و 

كأسبببباس لتطوير النماذج المفاهيمية لممارسببببة التمريض المتقدم. كما يتلقون تدريباً في إدارة التمريض ، وسببببياسبببباتها   ات التمريضببببيةيدرس الطالب البحث العلمي والنظري
فرعي ، واكتسباب القيادة في التخصبص  النية ، ينصبب التركيز على بناء خبرة سبريرية متعمقة في مجال وأخالقياتها ، وتطوير الدور كممرض ممارس متقدم. خالل السبنة الثا

للحصبول على شبهادة ممرض  المنطقة المختارة ، وتعلم مبادئ وتطبيق إدارة الحاالت ، واالسبتشبارة. عند االنتهاء من مسبار اختصباصبي التمريض ، سبيكون الطالب مؤهلين 
 خارج.متخصص في األردن وال

 
سباعات  4سباعات / يوم تدريب    8أسببوًعا / فصبل دراسبي     16سباعة تدريب سبريرية متعمقة )  560سباعة معتمدة بما في ذلك    33بالنسببة لمسبار الرسبالة ، يتكون المنهج من 

سبباعة   33 (. من بين48قدم )معمل( / المسببار   للفحص البدني المت  عمليتدريب  1سبباعات /( أسبببوم    3أسبببوًعا / فصببل دراسببي    16( + )512معتمدة / مسببار   
سباعات لططروحة  9اختيارية تشبمل السباعات النظرية والسبريرية ، و  سباعات  9سباعة معتمدة إلزامية وهي مشبتركة على هذا النحو لجميع المسبارات ، و   15، هناك معتمدة

ا في هذا   موادد وأخذ المجموعة الكاملة من الالمطلوبة إلكمال المسببار المختار. سببيتعين على الطالب اختيار مسببار واح االختيارية المحددة لهذا المسببار حتى يصبببح متخصببصببً
و أن طالب مسبار الرسبالة ال يأخذون المجال. يتلقى الطالب الذين لديهم مسبار أطروحة نفس المعرفة األسباسبية والمتقدمة مثل المسبار الشبامل. االختالف الوحيد بين المسبارين ه

وم البحث. حيث يتم دمج مبادئ تالية: القضبايا األخالقية والقانونية في الرعاية الصبحية وأنظمة وسبياسبات تقديم الرعاية الصبحية والفيزيولوجيا المرضبية المتقدمة ومشبرالمواد  ال
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ريض ، سببيكون الطالب مؤهلين للحصببول على شببهادة خرى. كما هو الحال مع المسببار الشببامل ، عند االنتهاء من مسببار اختصبباصببي التماأل  الموادوالمعرفة في مواد  هذه ال
 اختصاصي التمريض في األردن والخارج.

 
 
 

 

 
 
 

 
 :  Vision الرؤية

اللذين   ممرضين مبدعين وماهرين ومهتمين وعلى مستوى عالي من المعرفةسيكون خريجونا . ستكون كلية التمريض معياًرا في تعليم التمريض والبحوث على المستويين الوطني والدولي

 . وتعزيز الصحة لطفراد واألسر والمجتمعات بالتعاون مع التخصصات الصحية األخرى سيقودون نحو التميز في الرعاية الصحية
 

 :Missionالرسالة 

أحدث  تطبيقالجودة في التمريض تعمل على إعداد قادة أكفاء ومهرة وقابلين للتكيف مدى الحياة. و نلك لتطوير ونشبر وولى ودراسبات عليا عالية  األجامعية للمرحلة التقديم برامج  
ية لتمريض وتطوير نظام الرعاالمعارف التمريضببببية عالية الجودة القائمة على األدلة في تعزيز وحماية صببببحة ورفاهية جميع األفراد ، و األسببببر والمجتمعات وتحسببببين مهنة ا

 الصحية.
 

 Core Valuesالقيـم الجوهريـة 

 ومن قيم مهنة التمريض قيمنا مستمدة من الثقافة والتراث العربي و

 ، أكاديميين وإداريين:الكليةبالقيم التالية، ونسعى إلى تجذيرها بين الطلبة والعاملين في  كلية التمريضنؤمن حيث 

 وقيمها الجوهرية كلية التمريض و فلسفة رسالة ة ورؤي
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 :اإلحترام

اإلدارة ، الزمالء ، أعضاء هيئة التدريس  )يعمل أعضاء هيئة التدريس والموظفون في كلية التمريض بروف االحترام المتبادل في التعامل مع اآلخرين على جميع المستويات  •

 .نحترم استقالل وكرامة وحقوق اإلنسان لجميع األفراد دون تمييز أو تحيز(. ، الطالب ، والمجتمع
  

 النزاهة

في جميع المساعي ، سوف نتصرف بطريقة صادقة وأخالقية  . نحن نوفر بيئة تعزز التطوير الذاتي ، والنمو المهني المستمر ، والسالمة. النزاهة هي رابط لرباطنا المشترك •

 .ومهنية
 

 المهنية

يتم تحقيق هذه . المساءلة والمسؤولية واالعتمادية وااللتزام: للصفات المهنية التاليةتخلق الكلية مناًخا لتشجيع التطوير الشخصي . كلية التمريضالمهنية هو جوهر  ▪

 .والتوجيه المشاركة الصفات من خالل التعاون و
 

 رعاية ال

الذي نظهره لطالبنا وأعضاء هيئة  تشمل الرعايةعلى االهتمام والمباالة والرحمة واللطف. االهتمام هو جوهر اإلنسانية والظواهر األساسية المكونة للتجربة اإلنسانية ▪

 .التدريس والمواطنين
 

 التفوق
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من المهم ألعضاء هيئة التدريس تشجيع ، والتعاون ، وتبادل المعرفة والخبرة بين أعضاء  . نحن ملتزمون بتقديم تعليم تمريض عالي الجودة يتوافق مع الكفاءات والمعايير ▪

 .الطالب في تطوير وتنفيذ االبتكارات للنهوض بتعليم التمريض وممارسته وأبحاثه /هيئة التدريس 
 

 قيادةال
نحن نمّكن طالبنا من تحقيق النمو والتغلب على . المعرفة والمهارات والمواقف والسبببلوكياتتتطلب القيادة  . جميع األشبببخاص بغض النظر عن مناصببببهم لديهم فرصبببة للقيادة

 .نحن نعزز النزاهة والسلوكيات األخالقية والتعاون وقبول المسؤولية. التحديات والمشاركة النشطة
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 SOWTsمتعبدد األوجه ويصبببببعبب معبالجته. بالتعاون مع أدارة الجامعة ، تعمل كلية التمريض في الجامعة الهاشبببببمية على هذا التحليل الرباعي    SWOTs   التحليبل الرباعي  

ألخرى ، وسبيتم تخريج كل طالب مريض التعزيز نقاط القوة والفرص ، والقضباء على نقاط الضبعف والتهديدات. في المقابل ، يتم وضبع كلية التمريض في مرتبة متقدمة بين كليات الت
 .ينتمريض كممرض/ ممرضة محترف

  

 (Strengthsنقاط القوة )
 نقاط قوة كلية التمريض هي:

 دعم اإلدارة العليا للجامعة: -1
بشبببببكبل غير محبدود ، يتم دعم كليبة التمريض بشبببببكبل كبير من قببل اإلدارة العليبا  -2

 منهجيات تدريس متماسكة ومنظمة بشكل جيد:للجامعة.
( PbLتوفر الكلية تعليًما متميًزا للطالب يعتمد على التعلم القائم على حل المشببكالت ) -3

( و التعلم التفاعلي. IT( وتكنولوجيا المعلومات )EbPوالممارسبة القائمة على األدلة )
على الرغم من أن عدد أعضاء هيئة التدريس محدود ، إال أن اعضاء الهيئة التدريسية 

- 2006ي الجودة كما يتضبح من حصبولها على المرتبة األولى في يقدمون تعليًما عال
ض في امتحبان بين جميع كليبات التمري 2006-2005والمرتببة الثبانيبة في  2007

الكفباءة الوطنيبة البذي عقبدتبه وزارة التعليم العبالي و البحبث العلمي ومجلس التمريض 
ا ، احتلت كلية التمريض المرتبة األولى في "م شببروم ضببمان الجودة األردني. أيضببً

(QA المنسبق من قبل الجمعيات األمريكية لضبمان الجودة في )في 2007-2006 ."
، احتلت كلية التمريض المرتبة األولى في "مشبببروم ضبببمان الجودة   2007-2008

(QA."المنسق من قبل هيئة اعتماد التعليم العالي األردنية ):الموظفين الشباب 
عاًما ، ولديهم دوافع بخبرات مختلفة ، ومشببباركين    52تقل أعمار معظم موظفينا عن   -4

 رعاية مرشحي الدكتوراه في الجامعات األجنبية:في مشاريع بحثية مختلفة جارية.
مرشبببببحين(.  3)حاليًا ، لدى كلية التمريض مرشبببببحين لدرجة الدكتوراه في الخارج  -5

تالي سببببوف يعكس هؤالء المبعوثين بشببببكل إيجابي على جودة عملية التدريس ، وبال
 جودة وتسويق خريجينا.برنامج قوي:

 (Opportunitiesالفرص  )   
 نقص التمريض: -1
نقص الكادر التمريضبببي في األردن والمنطقة ؛ ومع ذلك ، فإن النقص  -2

في طباقم التمريض في األردن يرجع إلى كونبه مزودًا لكوادر عباليببة 
 سكان األردن:الجودة إلى دول أخرى.

من  نسببة كبيرةتغيير التركيبة السبكانية للمجتمع )زيادة عدد السبكان( ؛  -3
سبببنة. لذلك قد يتابع المزيد من الطالب   25األردنيين تقل أعمارهم عن  

 االستقرار السياسي في األردن:التمريض كمهنة.
وار. على سببيل يُنظر إلى األردن على أنه بيت آمن للعرب من دول الج -4

المثبال، هنباك أعبداد كبيرة من المهباجرين من العراق ولبنبان وسبببببوريبا  
يعيشبببببون في األردن. لببذلببك ، هنبباك زيببادة في الطلببب على طبباقم 

 التقدم الطبي:التمريض.
يُنظر إلى األردن على أنه مزود طبي للمنطقة. تبيع الدولة خدمات طبية  -5

العربية السبعودية. لذلك ، هناك للعديد من الدول مثل االمارات والمملكة  
تغيير الموقف االجتمـــاعي زيببادة في الطلببب على طبباقم التمريض.

 والثقافي تجاه التعليم ومهنة التمريض:
يوجد في األردن موقف اجتماعي ثقافي إيجابي قوي تجاه التعليم. 

سيضحي األردنيون من أجل تعزيز التعليم العالي ألبنائهم. بدأ الناس 
 تشجيع أبنائهم على االلتحاق ببرامج التمريض. العاديون في

 SWOT  (  (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats التحليل الرباعي  
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تم تطوير برنامج التمريض ومراجعته تحت إشبببراف بروفيسبببور فاليري فليمنج و دكتور 
بالنش ميخيل و بروفيسور فيونا اكرون و دكتور ماري نورتون و دكتور شارلز دوكورتي  

حبدة األمريكيبة  و دكتور  بباربرا ببارفيبت  المعلروفين في مجبال التمريض في الواليبات المت
 والمملكة المتحدة.

تمبت مراجعبة البرنبامج بباسبببببتمرار لتلبيبة احتيباجبات األسبببببواق الوطنيبة والبدوليبة من خالل 
 إجراء مراجعات دورية والتشاور مع مختلف أصحاب المصلحة مثل:

 أرباب العمل -
 الطالب -
 في جامعات أخرى أعضاء هيئة التدريس -
 للجامعة أعضاء هيئة التدريس -
 (JNCمجلس التمريض األردني ) -
 وزارة الصحة -
 (JNMCالتمريض والقبالة األردني ) نقابة -
 البنية تحتية:(JHEACهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي األردنية ) - -6
حاليًا ، تمتلك الكلية المبنى الخاص بها ، والذي تم تصبببميمه لتلبية المتطلبات المختلفة  -7

وببالتبالي ، فبإن البيئبة األكباديميبة لبديهبا بنيبة تحتيبة قويبة وفعبالبة لبدعم لكليبة التمريض. 
 استخدام التكنولوجيا.

 (Weaknessesنقاط الضعف )
يأخذ تحديد نقاط الضـــعف في االعتبار وجهات نظر مختلف ابـــحاب المبـــلحة. تشـــمل نقاط  

 ضعف الكلية ما يلي:
 البنية تحتية: -1
 العبء العمل الثقيل )إداري(عدم وجود مستشفى تعليمي قريب من الجامعة الهاشمية.  -2

 أعباء العمل الثقيلة: أعضاء هيئة التدريس مثقلون بالعمل التدريسي واإلداري.

 (Threatsالتهديدات )    
توجد في اي مكان عمل بعض المواقف غير المواتية. تعتبر التهديدات من 

لتأكيد المواقف الحالية او المرغوبة للكلية. التهديدات في المعوقات الرئيسية 
 كلية التمريض هي:

 :اماكن التدريب العملي -1
األعبداد المتزايبدة من  إلسبببببتيعباب محبدودة تبدريبب عمليهنباك أمباكن  -2

 نقص التمريض:طالب التمريض في األردن.
زيادة الفرص للممرضبين و الممرضبات وهجرة الممرضبين األردنيين ،  -3

ترك وخاصبببة إلى دول الخليج ، من شبببأنه أن يزيد من فرص معدالت 
بين أعضبببباء هيئة التدريس. وفي ضببببوء زيادة التحاق الطالب  العمل

البذكور ببرنبامج التمريض ، فبإن معبدل بطبالبة خريجي التمريض البذكور 
 انخفاض التمويل الحكومي:ة عاملة.يمكن أن يصبح مشكلة قو
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الجبامعبات الحكوميبة في األردن لديهبا انخفباض في التمويل الحكومي ممبا  -4
 المنافسة:سينعكس سلبا على توافر الموارد.

تم تحسبببببين الصبببببورة المجتمعيبة للتمريض. لبذلبك أنشبببببأت العبديبد من 
الجبامعبات الحكوميبة والخباصبببببة برامج تمريض. في المنطقبة المحيطبة 

عة الهاشبمية ، هناك جامعتان أخريان تقدمان برامج تمريض ؛ بدأ بالجام
 .2017أحدهم برنامج الماجستير في عام 
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 (الغايات اإلستراتيجية )المحاور

 
  

 

 : 7الغاية االستراتيجية 

 الحاكمية واالدارة الجامعية
 

 

 :6الغاية االستراتيجية 

 الجامعيةالطالبية والبيئة 

 والمجتمعية 

 :5الغاية االستراتيجية 

 واالعتماد الجودةالعالمية 

 :4الغاية االستراتيجية 

التعليم التقني و التكنولوجي 

 والمدمج
 

 :3الغاية االستراتيجية 

دراسات برامج بكالوريس و

 عليا متميزة

 

 :2الغاية االستراتيجية 
التطوير البشري )االكاديمي 

 واإلداري( والمادي

 

 

 :1الغاية اإلستراتيجية

 واالبداع البحث العلمي

 المحاور
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 البحث العلمي واالبدام 1الغاية االستراتيجية )المحور( 

  والتعزيز الذاتيتعزيز القدرات اإلبداعية والتفكير اإلبداعي ألعضاء هيئة التدريس من خالل التقويم الذاتي  1.1 1الهدف االستراتيجي 

 الفترة الزمنية الجهة المنفذة Action Planالخطة التنفيذية 
القيم 
 المالية

مؤشرات األداء  
 )قابلة للقياس(

االنجاز 
 السنوي

 Controlرقابة / 

اإلنجاز 
 كنسبة

 اسباب عدم االنجاز

التفكير المستمر في استراتيجيات  .1
وتقييم فعاليتها البحث المستخدمة حاليًا 

في تعزيز المنشورات. حساب عدد  
 المنشورات كل عام تحديد نوم الدراسات

لجنة البحث  
العلمي في  

 الكلية 

عمل جدول لكل   ال يوجد 2021سنه 
عضو من  

أعضاء هيئة  
التدريس حول  
عدد منشوراتهم 
وأنوام الدراسة  

 سنويا.

   

التحول من استخدام طرق   .2 •
التقليدية ، ومشكالت البحث 

مثل الدراسات الوصفية  
والموضوعات العامة ، إلى  
األساليب اإلبداعية ، مثل  
الدراسات التجريبية ومشكالت 

استخدام طرق   األولويات.

 جميع الباحثين

لجنة البحث  
 العلمي

زيادة النشر  ال يوجد مستمر 
٪  20بنسبة 

سنويًا لكل 
هيئة  عضو 
 تدريس
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البحث والمشكالت التي يتم  
 نشرها بسرعة  

التفكير المستمر في أنشطة  .3 •
البحث الشخصية لتحديد  
العوامل الواضحة والمخفية  
 التي تؤثر على معدالت النشر. 

توقف عن استخدام الطرق ذات   •
 معدل الرفض العالي. 

مسؤولية 
 شخصية

زيادة معدل  ال يوجد مستمر
القبول بنسبة 

20 ٪ 

   

أن يصبح مراقباً شديداً   . 4 •
للدراسات البحثية في  
التخصصات األخرى ، بحيث 
يمكن الباحثين تطبيقها في 

 التمريض.

دراسة المشكالت البحثية الجديدة 
 التي لم تتم دراستها من قبل. 

قم بإجراء   ال يوجد مستمر جميع الباحثين
دراسة جديدة 
واحدة على  

األقل من قبل  
كل باحث 

 سنويًا.

   

شارك شيئًا مثيًرا لالهتمام  .5 •
مع الفريق متعدد التخصصات  
وناقش أنشطة البحث الجديدة  

 خالل اجتماعات الفريق.

تطوير فرق بحثية متعددة  •
 التخصصات 

لجنة البحث  
 العلمي

تطوير ما ال  ال يوجد أشهر  6
فرق   3يقل عن 
متعددة 

التخصصات ،  
واحدة لكل قسم.  
ووضع اقتراف  
بحث جديد لكل 
 فريق سنويا.

   

السعي للحصول على   .6 •
تعليقات من الزمالء وتكييف 
استراتيجيات البحث لتقليل 
الرفض ، مما يمكن أن يحسن 

 معدالت النشر.

اجتمام مرة  ال يوجد مستمر جميع الباحثين
واحدة على  

األقل في الشهر  
مع الفريق 
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متعدد 
 التخصصات. 

لجنة البحث العلمي التي تقترح سياسة البحث العلمي التي تخدم اهداف الكلية المتمثلة في تعزيز األنشطة البحثية ذات البلة بقضايا . إنشاء 1.2 2الهدف االستراتيجي  •
 الرعاية البحية ، وخابة في األردن.

تشكيل لجنة بحثية سنوية  .1 •
لكل قسم ولجنة رئيسية للكلية.  
هذه اللجان مسؤولة عن جميع 
األنشطة البحثية لطقسام  

 والكلية. 

-2021 مجلس الكلية 
2022 

(40000  
دينار سنويا 
للمؤتمرات( 

(500000  
دينار 
للوحدة  
 البحثية(

    تشكيل اللجنة

مراجعة الدراسات البحثية   . 2 •
التي يقوم بها أعضاء هيئة  

 التدريس بالكلية.

لجنة البحث  
 العلمي

مراجعة جميع   مستمر
الدراسات  
 . البحثية

   

مراجعة الدراسات البحثية   .3 •
التي أجراها الطالب لنشرها  

 ان امكن 

جميع أعضاء 
الهيئة 

 التدريسية

لجنة البحث  
 العلمي للقسم 

مراجعة جميع   مستمر
 ابحاث الطلبة 

   

إجراء دراسات بحثية  . 4 •
تركز على قضايا المجتمع 

 األردني والمجتمع المحلي.

جميع أعضاء 
الهيئة 

 التدريسية

زيادة عدد    مستمر
المشاريع 

البحثية المقدمة  
للتمويل الداخلي  

 ٪. 20بنسبة 

   

تقديم الدراسات البحثية  . 5 •
المختلفة للتمويل الوطني 
والدولي.. إجراء دراسات  

 بحثية مع علماء دوليين.

جميع أعضاء 
الهيئة 

 التدريسية

زيادة عدد    مستمر
المشاريع 

البحثية المقدمة  
للتمويل 
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الخارجي بنسبة  
20 .٪ 

قاعدة بيانات للدراسات   . 6 •
البحثية لجميع حاملي الدكتوراه 
وخاصة تلك المنشورة في  

و  ISIقواعد بيانات 
Scopus  ؛ الستخدامها

 كأساس ألنشطة ضمان الجودة. 

العميد رؤساء 
 االقسام

    انشاء القاعدة   مستمر

تكوين مجموعات بحثية  . 7 •
على أساس مجاالت 

 التخصص. 

لجنة البحث  
 العلمي

مجموعة لكل    مستمر
زيادة  . تخصص

عدد المنشورات 
٪ عن  20بنسبة 

 العام السابق. 

   

المشاركة في الدراسات   . 8 •
والمؤتمرات وورش العمل 

 والجوائز الوطنية والدولية 

جميع أعضاء 
الهيئة 

 التدريسية

مشاركة كل   مستمر
عضو بمؤتمر 
 واحد سنويا

   

إنشاء وحدة بحثية للحصول  .  9 •
 على التمويل.

جميع أعضاء 
الهيئة 

 التدريسية

مشاريع  3تقديم   مستمر
 على االقل 

   

     

 التطوير البشري )االكاديمي واإلداري( والمادي   2الغاية االستراتيجية )المحور( 

 تطوير الكادر األكاديمي   :1االستراتيجي  الهدف

 الفترة الزمنية الجهة المنفذة Action Planالخطة التنفيذية 
القيم 
 المالية

مؤشرات األداء  
 )قابلة للقياس(

االنجاز 
 السنوي

 Controlرقابة / 

اإلنجاز 
 كنسبة

 اسباب عدم االنجاز
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تكليف كل عضو هيئة  .1 •
تدريس في الكلية بحضور 

 دورة في التدريس الجامعي

كلية التمريض+ 
عمادة التطوير 

 االكاديمي

2022-
2021 

حضور كل   تقدر
عضو هيئة  
تدريس دورة 
في التدريس  

 الجامعي

   

تكليف كل عضو هيئة  . 2 •
تدريس في الكلية بحضور 
دورة في برمجيات التعليم 

 االكتروني 

كلية التمريض 
+ كلية 

تكنولوجيا 
 المعلومات

2022-
2021 

حضور كل   تقدر
عضو هيئة  
تدريس دورة 
في برمجيات 

التعليم 
 االلكتروني

   

أعضاء هيئة  3تعيين عدد . 3 •
 تدريس برتبة أستاذ مساعد 

التمريض+ كلية 
دائرة الموارد  

 البشرية

2023- 
2022 

االعالن عن   تقدر
شواغر لتعيين 
أعضاء هيئة  

تدريس في كلية 
 التمريض

   

ايفاد طلبة ماجستير  . 4 •
للحصول على شهادة الدكتوراه 
في التخصات التمريضية )عدد  

(، أو استقطاب طلبة 3
دوكتوراه على مقاعد الدراسة  

 في جامعات مرموقة 

كلية التمريض+ 
دائرة الموارد  

 البشرية

2024-
2022 

ايفاد أو  تقدر
استقطاب عدد 

( طلبة 3)
للحصول على  
شهادة الدكتوراه 

في  
 التخصصات
  التمريضية

   

 تطوير الكادر اإلداري : 2الهدف االستراتيجي 

تكليف الكادر اإلداري    . 1 •
بحضور دورة في تطوير 

كلية التمريض+ 
دائرة الموارد  

 البشرية

2023 -
2021 

حضور كل   تقدر 
عضو هيئة  
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األداء اإلداري )السكريتاريا 
 ورئيس ديوان(

ادارية دورة في  
 اإلداري األداء 

اختيار الموظف المتميز   . 2 •
سنويا بناء على التقييم السنوي  

 لإلداريين

كلية التمريض+ 
دائرة الموارد  

 البشرية

    التقييم السنوي  سنويا

من الموظفين   2تعيين عدد      .3 •
االداريين/ الموظفات وذلك  

 حسب حاجة األقسام  

كلية التمريض+ 
دائرة الموارد  

 البشرية

2022 -
2021 

المتابعة مع  تقدر
دائرة الموارد  

البشرية  
الستكمال 
اجراءات  
 التعيين

   

مدربين سريريين   6تعيين    .  4 •
 مشرفين مختبرات 3و

كلية التمريض+ 
الموارد  دائرة 
 البشرية

2022 -
2021 

المتابعة مع  تقدر
دائرة الموارد  

البشرية  
الستكمال 
اجراءات  

التعيين التعاون 
مع ديوان 

 الخدمة المدنية

   

 التطوير المادي : 3الهدف االستراتيجي 

تشجيع أعضاء الهيئة . 1 •
التدريسية للحصول على تمويل 
خارجي لمشاريع بحثية )عدد  

مدعومة محليا أو مشاريع  2
 دوليا(

كلية 
التمريض+عماد 
البحث العلمي+ 
عمادة التطوير 

 األكاديمي

2024 -
2021 

عدد المشاريع  ال يوجد
المدعومة محليا  

 أو دوليا

   

. عقد شراكات مع مؤسسات 2 •
المجتمع المحلي والقطام  العام  

كلية 
التمريض+عماد 
البحث العلمي+ 

2024 -
2021 

عدد الشراكات   ال يوجد
او االتفاقيات 

 المبرمة
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أو الخاص للحصول على  
 الدعم المادي أو اللوجيستي

عمادة التطوير 
 األكاديمي

 

 برامج بكالوريوس ودراسات عليا متميزة 3الغاية االستراتيجية )المحور( 

 يتماشى مع المعايير المحلية والعالمية.التحسين المستمر للبرامج األكاديمية بالكلية بما  1الهدف االستراتيجي 

 الفترة الزمنية الجهة المنفذة Action Planالخطة التنفيذية 
القيم 
 المالية

مؤشرات األداء  
 )قابلة للقياس(

االنجاز 
 السنوي

 Controlرقابة / 

اإلنجاز 
 كنسبة

 اسباب عدم االنجاز

تحسين البرامج األكاديمية . 1 •
الدراسية والمناهج  والخطط 

حسب احتياجات سوق العمل 
ومؤسسات المجتمع ومتطلبات 
االعتماد األكاديمي وضبط 

 الجودة. 

كلية التمريض 
+ رئاسة 
 الجامعة

استمرار  تقدر 2024
االعتماد المحلي  

الحصول   و
على االعتماد  

 الدولي 

   

•         

تطوير البرامج األكاديمية . 2 •
والماجستير البكالوريوس 

)والدكتوراه مستقبال( بما 
يتماشى مع سوق العمل وبما 
يتوافق مع السياسات والجهود 
الوطنية وكذلك االحتياجات 
المتغيرة لطسواق األردنية 

 والعربية والدولية. 

كلية التمريض 
+ رئاسة 
 الجامعة

غلق البرامج   تقدر 2024
الراكدة  

واستمرار 
البرامج  
 المرغوبة 

   

إكساب طالب الكلية . 3 •
المعرفة والمهارات التطبيقية 
والحيوية لتمكينهم من سوق 

كلية التمريض 
+ رئاسة 
 الجامعة

زيادة نسبة  تقدر 2024
الطلبة الناجحين 

في امتحان  
 الكفاءة
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العمل األردني واإلقليمي 
 والدولي 

•         

تحسين طرق التدريس  . 4 •
والتقويم ومصادر التعلم وبيئة 

 التعلم.

كلية التمريض 
+ رئاسة 
 الجامعة

تحقيق متطلبات  تقدر 2024
االعتماد 

 والجودة الدولية 

   

•         

تحسين خدمات المكتبة . 5 •
ومصادر التعلم لدعم التعلم  

 والتعليم والبحث العلمي

كلية التمريض 
+ رئاسة 
 الجامعة

تحقيق متطلبات  تقدر 2024
االعتماد 

 والجودة الدولية 

   

تحسين آليات التقويم الذاتي  . 6 •
للبرامج األكاديمية ( النقدي)

المطروحة في الكلية على  
فترات زمنية محددة ، ودعم  

 .دراسات التقييم والتقويم

•  

كلية التمريض 
+ رئاسة 
 الجامعة

تحقيق متطلبات  تقدر 2024
االعتماد 

 والجودة الدولية 

   

خلق ابتكارات في  . 7 •
للتكنولوجيا االستخدام الحكيم 

التي تدعم البرامج األكاديمية 
الحالية ، وتوفر االستخدام  
الكامل لمختبر المحاكاة ، وتبني 
فرًصا لالبتكار في التعليم 

 .والبحث العلمي

كلية التمريض 
+ رئاسة 
 الجامعة

تحقيق متطلبات  تقدر 2024
االعتماد 

 والجودة الدولية 

   

انشاء أنشطة تعليمية تعزز . 8 •
التعاون بين التمريض 
والتخصصات األخرى  

الخبرات السريرية ، التعلم في  )
بهدف  ( الفصول الدراسية

كلية التمريض 
+ رئاسة 
 الجامعة

تحقيق متطلبات  تقدر 2024
االعتماد 

 لجودة الدولية وا
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تطوير فهم أعمق للمساهمات 
الفريدة التي يقدمها كل 
تخصص في تحسين الرعاية  

 الصحية  

 

 برامج بكالوريوس ودراسات عليا متميزة 3الغاية االستراتيجية )المحور( 

 استحداث برامج جديدة تتالئم  مع المستجدات والحاجات المجتمعية المحلية واالقليمية  والدولية 2الهدف االستراتيجي 

 الزمنيةالفترة  الجهة المنفذة Action Planالخطة التنفيذية 
القيم 
 المالية

مؤشرات األداء  
 )قابلة للقياس(

االنجاز 
 السنوي

 Controlرقابة / 

اإلنجاز 
 كنسبة

 اسباب عدم االنجاز

إضافة مسار في برنامج . 1 •
 ماجستير 

كلية التمريض 
+ رئاسة 
 الجامعة

    إضافة مسار تقدر 2021

إضافة مسار في برنامج . 2 •
 ماجستير في القيادة التمريضية 

كلية التمريض 
+ رئاسة 
 الجامعة

    إضافة مسار تقدر 2022

استحداث برنامج الدكتوراة . 3 •
 في الممارسة التمريضية 

كلية التمريض 
+ رئاسة 
 الجامعة

استحداث  تقدر 2024
 برنامج

   

•         

 

 

 التعليم التقني و التكنولوجي المدمج  4الغاية االستراتيجية )المحور( 

 تعزيز استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية التعلمية 1الهدف االستراتيجي 

 Controlرقابة /  Action Planالخطة التنفيذية 
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القيم  الفترة الزمنية الجهة المنفذة
 المالية

مؤشرات األداء  
 )قابلة للقياس(

االنجاز 
 السنوي

اإلنجاز 
 كنسبة

 اسباب عدم االنجاز

. انشاء مختبر حاسوب 1 •
 خاص لطلبة كلية التمريض

كلية التمريض 
بالتعاون مع 

مركز 
 الحاسوب

2021-
2024 

 

تشغيل  - تقدر
المختبر و 

استخدامه من  
قبل الطلبة في  

البحث و 
الدراسة و حل  

الواجبات 
المرتبطة 
باستخدام 

مختلف قواعد  
 البيانات الصحية

-
استخدا 

م الطلبة المختبر 
للتواصل و  
حضور  

المؤتمرات 
المحلية و  
االقليمية 

والعالميةعن  
 بعد.

-
تضمي 

ن جميع مواد 
التخصص  
النظرية و 

العملية واجبات 
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مبنية على  
الممارسة القائمة  

على األدلة  
العلمية 

(Evidence 
– Based 
Practice) 

. انشاء غرفة تواصل ذكية  2 •
(Smart Room ) 

كلية التمريض 
بالتعاون مع 

مركز 
 الحاسوب

2022-
2024 

تشغيل  - تقدر
الغرفة للتواصل  
محليا و اقليميا 
و عالميا مع 

جامعات 
 ومستشفيات

-
مشار 

كة أعضاء هيئة  
التدريس و طلبة  
الدراسات العليا 
بمؤتمرات عن 

 بعد

مناقشة  -
رسائل 

الدراسات العليا 
في حال كان  
احد المشرفين  

من خارج 
 المملكة

تقديم  -
المشورة و عمل  
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دورات 
للممرضين 
بمختلف 
القطاعات  

 الصحية عن بعد 

. بدء العمل على مراجعة و  3 •
تعديل الخطط الدراسية لبرامج  
)البكالوريوس و الماجستير( 
بحيث تصبح برامج هجينة 

الكتروني تتكون من مواد )تعلم  
عن بعد بشكل كامل، تعلم 
مدمج، تعلم وجاهي( و بما 
يتناسب مع رؤية و توجه 
وزارة التعليم العالي و البحث  

 العلمي.

كلية التمريض 
 )لجنة الخطة( 

2021-
2022 

تطوير  - تقدر
  9ما ال يقل عن 

مواد تعلم 
الكتروني كامل 

 و عن بعد. 

تطوير  -
معظم مواد 
الكلية بحث 
تصبح تعلم 

 مدمج

-
الترك 

يز على التعلم 
الوجاهي الكامل  

في مواد  
 التدريب العملي

تعديل  -
خطط المواد  
بالكلية لتبين 

بوضوف أنوام 
التعلم 

)الكتروني، 
مدمج، وجاهي( 
و أشكال التعلم  
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)متزامن، غير 
متزامن( و نسبة 

 كل منها.

•         

 

 

 التعليم التقني و التكنولوجي المدمج  4الغاية االستراتيجية )المحور( 

 توفير التجهيزات و المواد التعليمية الضرورية لعملية التعلم 2الهدف االستراتيجي 

 الفترة الزمنية الجهة المنفذة Action Planالخطة التنفيذية 
القيم 
 المالية

مؤشرات األداء  
 )قابلة للقياس(

االنجاز 
 السنوي

 Controlرقابة / 

اإلنجاز 
 كنسبة

 اسباب عدم االنجاز

. تطوير مختبرات الكلية  1 •
بحيث تحاكي الواقع بمختلف 

 التخصصات 

-2021 كلية التمريض
2024   

تجهيز  - تقدر
و تشغيل مختبر 

المحاكاة 
الستخدامه 

بتدريس المواد 
السريرية بحيث 
تطور عملية 
التفكير التحليل و 
االبداعي و  

تطوير المهارات 
السريرية بطريقة 

 تحاكي الواقع. 

تجديد و  -
زيادة حجم 
األدوات و 
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األجهزة 
المستخدمة 
بالمختبرات 

لتواكب الزيادة 
المضطردة في  

 عدد الطلبة 

. انشاء مختبر خاص بتقانة 2 •
 المعلومات الصحية

كلية التمريض 
بالتعاون مع 

مركز 
الحاسوب و 

مؤسسة حوسبة 
المعلومات 
الصحية  
 )حكيم(

2021-
2023 

تجهيز  - تقدر
مختبر بأجهزة 
كمبيوتر حديثة 

كجزء من 
مشروم 

ERASMUS +
الخاص بتطوير 
مهارات تدريس 
تقانة المعلومات 
الصحية العضاء  
 هيئة التدريس.

تجديد و  -
تطوير اجهزة 

الحاسوب 
الموجودة 

بالمختبر القديم 
لتتوائم مع 
 حديثة  التطورات ال

-
التواص 

ل مع مؤسسة 
حكيم لتزويد 

اجهزة الحاسوب 
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بأنظمة المعلومات 
 الصحية  

تشغيل  -
المختبرات و 
االستفادة منها 

لكل من طلبة ال  
IT    و طلبة

 الكليات الصحية 

•         

•         

 

 العالمية، االعتماد، والجودة 5الغاية االستراتيجية )المحور( 

 و البرامج   دعم التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس 1االستراتيجي الهدف 

 الفترة الزمنية الجهة المنفذة Action Planالخطة التنفيذية 
القيم 
 المالية

مؤشرات األداء  
 )قابلة للقياس(

االنجاز 
 السنوي

 Controlرقابة / 

اإلنجاز 
 كنسبة

 اسباب عدم االنجاز

التطوير المهني . دعم 1 •
ألعضاء هيئة التدريس في 
التدريس واإلنتاج العلمي 

 والعمل اإلبداعي. 

رئاسة 
الجامعة،  

أعضاء الهيئة 
التدريسية، 
الموارد  
 البشرية

2021-
2024 

تقدر 
)بالتعاون 
مع عمادة 
البحث 
العلمي 

وباالعتماد 
على الدعم  

المادي  
لطبحاث 

تعيين اعضاء  
هيئة تدريسية 
أكفاء وحسب 
 حاجة الكلية 

 
زيادة األبحاث 

العلمية 
المنشورة من 
قبل أعضاء 
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من جهات 
 أخرى(

هيئة التدريس 
 %30بنسبة 

 
زيادة فيمة 

الدعم المادي  
المتحصل من  
قبل أعضاء 

الهيئة التدريسية 
ألغراض  

البحث العلمي  
 %20بنسبة 

 
وجود تعريف 

واضح للوصف  
الوظيفي 

ألعضاء هيئة 
 التدريس

 
عمل مجموعات 
بحثية ما بين 
أعضاء هيئة  

التدريس حسب 
مجال االهتمام 

 البحثي
 

عمل قاعدة  
بيانات لطبحاث 
المنشورة من 
قبل اعضاء 

الهيئة التدريسية 
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إلستخدامها 
ألغراض ضبط  

الجودة  
واإلعتمادية 

المحلية  
 والعالمية

 

تشجيع أعضاء 
الهيئة التدريسية 
على المشاركة  
في المؤتمرات 

المحلية  
والعالمية 

التقديم للجوائز  و
المحلية  
والعالمية 

المختصة في  
مجال 

االنجازات 
البحثية العلمية 

 واألكاديمي

.  تحقيق الشروط المطلوبة 2 •
من هيئة اعتماد مؤسسات 
التعليم العالي إلستمرار اعتماد 
 تخصص التمريض في الكلية 

رئاسة 
الجامعة، ديوان  
الخدمة المدنية،  
لجنة الخطة  
الدراسية في  

الكلية  
والجامعة، 

2021-
2022 

تعديل ساعات  تقدر
الخطة الدراسية  
بما يتوافق مع 
متطلبات هيئة 
االعتماد في  
وزارة التعليم 

 العالي  
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الموارد  
 البشرية

مدربين  6تعيين 
 3سريريين و
مشرفي 
 مختبرات

شروط االعتمادية . تحقيق 3 •
 ( ACENالدولية )

لجنة االعتماد  
األكاديمي في 

 الكلية 

2021-
2024 

مراجعة شاملة   تقدر
للبرامج  
والخطط 

الدراسية بما  
يتوائم مع 

متطلبات هيئة 
 ACENاعتماد 

 

الحصول على  
اإلعتمادية 
الدولية من  

منظمة 
ACEN   
لبرنامجي 

البكالوريوس 
 والماجستير

   

تطوير عملية التعليم . 4 •
ودمجها  اإللكتروني )عن بعد(

بشكل أكبر في العملية 
 التدريسية

كلية 
التمريض، 

التعليم 
اإللكتروني، 

دائرة الصيانة،  
أعضاء هيئة  

التدريس 
والمدربين 

2021-
2022 

تطوير مختبر  تقدر
الحاسوب التابع 
 لكلية التمريض
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السريريين في  
 الكلية 

. تطوير مهارات اإلتصال 5 •
في عملية التعليم الوجاهي  
واإللكتروني بين أعضاء هيئة 

 التدريس والطلبة 

كلية 
التمريض، 

التعليم 
اإللكتروني، 

دائرة الصيانة،  
أعضاء هيئة  

التدريس 
والمدربين 

السريريين في  
 الكلية 

2021-
2022 

حضور اعضاء   تقدر
هيئة التدريس 

لدورات تدريبية 
على كيفية 
استخدام  
التطبيقات 
االلكترونية 

المستخدمة في  
عملية التعليم  

اإللكتروني مثل 
HU 

Moodle, 
Microsoft 

Teams, 
Facebook 

groups, 
YouTube, 

… etc . 

 

طرف مادة 
اختيارية جديدة 
)العناية وعالج 
األلم( من قسم  
تمريض صحة 
البالغين لتدرس  

 عن بعد
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التشديد على  
أهمية التصرف  

بمهنية 
واإلحترام 

المتبادل ما بين 
الطلبة والكادر  

التدريسي 
 واإلداري 

. تحسين وتطوير الروابط ما 6 •
كلية التمريض في الجامعة بين 

الهاشمية وبقية كليات التمريض 
 في بقية الجامعات األردنية

دائرة العالقات  
العامة، كلية  
 التمريض

2021-
2024 

مشاركة أعضاء   تقدر
هيئة التدريس 
في اللجان  

العملية )مثل 
لجان اإلشراف  

على طلبة  
الدراسات  
العليا( في  

كليات التمريض 
في الجامعات 

 األردنية

 

مشاركة أعضاء  
هيئة التدريس 
في األبحاث 

العلمية 
المنشورة من 
 جامعات أخرى
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. تعزيز الروابط ما بين كلية 7 •
 التمريض والمجتمع المحلي

دائرة العالقات  
العامة، كلية  
 التمريض

2021-
2024 

عمل الدورات  تقدر
التثقيفية واأليام 
الطبية لسكان  
المدن والقرى  
المحيطة في  

الجامعة  
 الهاشمية

   

 

 
 
 
 

 البيئة الطالبية والجامعية والمجتمعية  6الغاية االستراتيجية )المحور( 

 توفير بيئة علمية وعملية متنوعة لتحفيز طلبة التمريض على االبتكار واإلبداع والتميز في المجال العلمي والمعرفي والتطبيق العملي 1الهدف االستراتيجي 

 الفترة الزمنية الجهة المنفذة Action Planالخطة التنفيذية 
القيم 
 المالية

مؤشرات األداء  
 )قابلة للقياس(

االنجاز 
 السنوي

 Controlرقابة / 

اإلنجاز 
 كنسبة

 اسباب عدم االنجاز

. اكمال تجهيز مختبر 1 •
المحاكاة في الكلية لخلق بيئة  
تعليمية مشوقة وربط التدريب  

 العملي بالمعلومات النظرية

لجنة االجهزة 
والمختبرات 

 في الكلية 

/  2022العام 
2023 

التكلفة  
االجمالية 

الف    200
 دينار

اكمال التجهيز 
وبدء تدريب 
الطلبة خالل  
 العام األكاديمي

2022/2023 

   

. توفير التجهيزات والمواد  2 •
التعليمية الضرورية لعملية  
التعلم )مختبرات، أدوات، 
اأجهزة عرض للقاعات  

كلية التمريض 
ولجنة االعتماد 

االكاديمي 
المعيار 
 السادس 

خالل العام  
2021/2022 

تقريبا 
10000  

 دينار

تجهيزات 
المختبرات 

مكتملة، معظم 
القاعات تحتوي 

على أجهزة  
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التدريسية، السبورة الذكية في  
 المدرجات التعليمية(

عرض، تغطية 
النقص، وخالل  
عام من االن  

تزويد 
السبورات 

 الذكية 

. يتم التنفيذ حاليا لتحقيق 3 •
شروط االعتمادية الدولية  

(ACEN) 

لجنة االعتماد  
 األكاديمي

مراجعة شاملة   تقدر مستمر
للبرامج  
والخطط 
 الدراسية 

   

تحديد احتياجات أعضاء  . 4 •
هيئة التدريس لتطبيق 
 استراتيجيات التدريس الفعالة

التطبيق داخل  - مستمر كلية التمريض
 القاعة الصفية 

   

. تطوير أداء أعضاء هيئة  5 •
التدريس عن طريق أخذ  
دورات متخصصة في التعليم  

 الفعال وتدريب المدربين

عمادة التطوير 
 األكاديمي

التطبيق داخل  تقدر مستمر
 القاعة الصفية 

   

. تشجيع الطلبة لتشكيل لجان  6 •
مختلفة داخل الكلية تهتم 

 باألنشطة الالمنهجية

األقسام  
المختلفة في  

 الكلية 

وجود اللجان   تقدر مستمر
وعقد األنشطة 
بشكل فعلي 
 داخل الكلية 

   

. التأكيد على هيئة التدريس  7 •
دمج هذه االستراتيجية في 

 الخطط الدراسية جميع 

لجنة االعتماد  
األكاديمي في 

 الكلية 

مراجعة الخطط   - مستمر
 الدراسية 

   

. استخدام التكنولوجيا 8 •
والتعليم المدمج في العملية  
التعليمية عن طريق ماتم  
تجهيزه خالل جائحة كورونا 

تقدر  مستمر كلية التمريض
حسب 
المواد  

التعليمية 

وجود 
المحاضرات  

والمواد  
التعليمية على  
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من مواد تعليمية الكترونية 
واستخدام المنصات  

 االلكترونية للتعليم

واالشتراك 
في  

المنصات 
التعليمية 
 المختلفة

المنصات 
 التفاعلية 

. تشجيع الطالب على تسجيل  9 •
مادة المعلوماتية في التمريض 
)مادة تخصص اختيارية( 
الكساب الطالب المهارات 
والمعلومات الالزمة لالستفادة  
بشكل فعال من التكنولوجيا 

 المستخدمة في الكلية 

قسم صحة  
المجتمع 
والصحة  
 النفسية

التقييم المعتمد  - مستمر
 للمادة

   

. عقد ورش عمل للطالب  10 •
وأعضاء هيئة التدريس لكيفية 
االستخدام الفعال لوسائل التعليم  

 المتطورة والتكنولوجيا

عمادة التعليم 
 االلكتروني

قياس نتائج  تقدر مستمر
التعلم في نهاية  
 الورش التعليمية

   

•         

 
 
 
 
 

 البيئة الطالبية والجامعية والمجتمعية  6الغاية االستراتيجية )المحور( 

 2الهدف االستراتيجي 
معة ترسيخ مفهوم االستقاللية واالعتماد على النفس لدى طلبة كلية التمرض لبقل شخبية متوازنة في كافة مجاالت الحياة قادرة على خدمة الجا

 االبتكار والتطوير في المستقبلوالمجتمع وعلى العمل على 

 Controlرقابة /  Action Planالخطة التنفيذية 



             2024-2021لألعوام   لكلية التمريض و الخطط التنفيذية الخطة االستراتيجية 

 

37 

القيم  الفترة الزمنية الجهة المنفذة
 المالية

مؤشرات األداء  
 )قابلة للقياس(

االنجاز 
 السنوي

اإلنجاز 
 كنسبة

 اسباب عدم االنجاز

. تشكيل لجنة من مختلف 1 •
المستويات الطالبية إلدارة 
مختلف القضايا المتعلقة 
بالطالب وأعضاء هيئة  

 التدريس كل عام. 

لجنة قضايا  
ونشاطات 
 الطلبة. 

 العمادة.

حصر األعداد   تقدر مستمر
المشاركة في  
لجان الكلية  
والجامعة 
والمناصب 

 القيادية

   

. تحديث بنك بياناتنا الخاص بمشاركة 2
الطالب في اللجان على مستوى الجامعة 

المناصب القيادية الجامعية مثل ، و 
المنظمات /المجالس الطالبية 

 والجمعيات المهنية.

لجنة قضايا  
ونشاطات 
 الطلبة. 

 العمادة.

أعداد الطلبة   تقدر مستمر
المشاركين 

واألنشطة التي 
 يقومون بها

   

. صيانة مرافق الكلية  3 •
وتحديث القاعات الصفية  
وتزويدها بأحدث األدوات 
التعليمية في الكلية وداخل  

 الحرم الجامعي

كلية التمريض 
 والجامعة

التقييم المستمر  يقدر مستمر
لحالة المرافق  

والقاعات 
 التدريسية

   

. توفير عدد كاٍف من  4 •
المراجع والدوريات 
المتخصصة في علوم  
التمريض المختلفة ووضعها 
في متناول يد الطلبة لمتابعة 
المستجدات في مجال 

 تخصصهم

التأكد من وجود   يقدر مستمر لجنة المكتبة
نسل حديثة لهذه 

المراجع  
والدوريات في  
 مكتبة الجامعة

   

•         

•         
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•         

 
 

 البيئة الطالبية والجامعية والمجتمعية  6الغاية االستراتيجية )المحور( 

 المجتمع وزيادة الوعي بالمشاركة المجتمعية بين الطلبة.تعزيز دور الكلية في خدمة وتنمية  3الهدف االستراتيجي 

 الفترة الزمنية الجهة المنفذة Action Planالخطة التنفيذية 
القيم 
 المالية

مؤشرات األداء  
 )قابلة للقياس(

االنجاز 
 السنوي

 Controlرقابة / 

اإلنجاز 
 كنسبة

 اسباب عدم االنجاز

. عقد مجموعة من األعمال  1 •
التطوعية المجتمعية التي 

 يشارك فيها الطالب

لجان الطلبة  
المختلفة داخل  
الكلية باشراف  
أعضاء هيئة  

 التدريس

تقدر  مستمر 
حسب 

األعمال  
المنوي 
 تنفيذها

تقييم األنشطة 
 بعد تنفيذها

   

. مساعدة الطلبة في تصميم 2 •
وتنفيذ أنشطة تلبي حاجة 
المجتمع مثل حمالت التبرم في 

 الدم 

لجان الطلبة  
المختلفة داخل  
الكلية باشراف  
أعضاء هيئة  

 التدريس

تقييم سير  تقدر مستمر
 األنشطة

   

شراكات مع المؤسسات . عقد  3 •
الصحية ومؤسسات المجتمع 
المحلي واالقليمي الستكشاف 
الفرص المتاحة الطلبة لخدمة  

 المجتمع .

تقييم حجم  تقدر مستمر عمادة الكلية 
الشراكات التي  

 يتم تنفيذها

   

. عقد محاضرات وأنشطة  4 •
لزيادة الوعي المجتمعي حول 
االحتياجات الصحية المتوقعة 

كلية التمريض 
 والطلبة 

تقييم تأثير هذه  تقدر مستمر
المحاضرات  
واألنشطة بعد 

 التنفيذ

   



             2024-2021لألعوام   لكلية التمريض و الخطط التنفيذية الخطة االستراتيجية 

 

39 

من الرعاية الصحية  
 التمريضية

•         

•         

•         

 
 

 الحاكمية واالدارة الجامعية 7الغاية االستراتيجية )المحور( 

 تطبيق اسس إدارة الجودة الشاملة في مختلف النواحي اإلدارية  1الهدف االستراتيجي 

 الفترة الزمنية الجهة المنفذة Action Planالخطة التنفيذية 
القيم 
 المالية

مؤشرات األداء  
 )قابلة للقياس(

االنجاز 
 السنوي

 Controlرقابة / 

اإلنجاز 
 كنسبة

 اسباب عدم االنجاز

عمل ندوات تعريفية على  . 1 •
 إدارة الجودة الشاملة 

لجنة الجودة  
األكاديمية في 

 الكلية 

 أعداد الندوات  - مستمر

 أعداد الحضور 

   

. تطبيق برامج إدارة الجودة  2 •
الشاملة في أعمال كليببة  

 المختلفة

تحقيق الجودة  - مستمر الكليببة عميد 
 الشاملة 

   

•         

•         

•         

•         

•         
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 الحاكمية واالدارة الجامعية 7 الغاية االستراتيجية )المحور(

 تطوير و تحديد مؤشرات األداء الرئيسية لكافة الوحدات األكاديمية واإلدارية.  2الهدف االستراتيجي 

 الفترة الزمنية الجهة المنفذة Action Planالخطة التنفيذية 
القيم 
 المالية

مؤشرات األداء  
 )قابلة للقياس(

االنجاز 
 السنوي

 Controlرقابة / 

اإلنجاز 
 كنسبة

 اسباب عدم االنجاز

إجراء تحليل   - مستمر عمادة الكلية  . تحليل وتقييم النظام الحالي 1 •
 سوات

   

•         

•         

•         

•         

•         

•         

 
 
 

 الحاكمية واالدارة الجامعية 7الغاية االستراتيجية )المحور( 

 استخدام مبادر المعرفة البريحة والضمنية بطريقة فاعلة لتحقيق الغايات االستراتيجية. 3الهدف االستراتيجي 

 الفترة الزمنية الجهة المنفذة Action Planالخطة التنفيذية 
القيم 
 المالية

مؤشرات األداء  
 )قابلة للقياس(

االنجاز 
 السنوي

 Controlرقابة / 

اإلنجاز 
 كنسبة

 اسباب عدم االنجاز

. االشتراك في قواعد بيانات 1 •
 ومجالت علمية عالمية جديدة

إدارة الجامعة  
وعمادة الكلية  

 والمكتبة

تحدد من   2021
قبل 

 المكتبة

قواعد  عدد 
البيانات 

والمجالت 
 العلمية
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•         

•         

•         

•         

•         

•         

 
 

 الحاكمية واالدارة الجامعية 7الغاية االستراتيجية )المحور( 

 تعزيز قيم الشفافية والمساءلة والمشاركة الفاعلة وتمكين العاملين. 4الهدف االستراتيجي 

 الفترة الزمنية الجهة المنفذة Action Planالخطة التنفيذية 
القيم 
 المالية

مؤشرات األداء  
 )قابلة للقياس(

االنجاز 
 السنوي

 Controlرقابة / 

اإلنجاز 
 كنسبة

 اسباب عدم االنجاز

. عقد اجتماعات دورية  1 •
لطكاديميين لمناقشة مختلف 

 مواضيع الكليببة  

عدد   - مستمر ادارة الكليببة  
 االجتماعات

 أعداد الحضور  

   

. العمل على تحديث تعليمات 2 •
 العاملين في الكليببة  

الوصول الى   - 2021 عمادة الكلية  
 تعليمات حديثة

   

•         

•         

•         

•         

•         

  


