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 تقدمة عميد الكلية 

 

 

 

 أهال بكم في كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث .... 

تهدف كليتنا ألن تكون إحدى المؤسسات األكاديمية الرائدة التي تساهم 

بالسياحة العمل بكوادر بشرية مؤهلة في المجاالت التي تعنى    في رفد سوق 

والتراث، ترتكز الكلية في رؤيتها على منظومة من المراحل المتصلة بجعل  

المواقع السياحية والتراثية تضطلع بدور هام في التنمية المستدامة، بحيث 

تتضمن إدارة وتطوير هذه المواقع، صيانتها والحفاظ عليها ومن ثم خلق  

قسام الثالثة في الكلية: تجربة سياحية مميزة فيها، وهذا ما يبرر وجود األ

المحافظة على   وقسم  التراثية  الموارد  ادارة  قسم  المستدامة،  السياحة  قسم 

 اآلثار. 

ان ما يميز كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث هو كادرها الرائع من   

واالسلوب  المعرفة  لديهم  ان  حيث  واالداريين،  التدريسية  الهيئة  أعضاء 

 تعليمية ناجحة. ن يضمنان عملية اذ لال

في     االستمرار  من  ستتمكن  انها  ثقة  الكلية...كلنا  في  عامل  كفريق 

عطائها وفي التقدم نحو األفضل من خالل طالبها الذين لديهم كل ما يلزم 

 ...لتحقيق رسالة هذه المنشأة الرائدة

 بالتوفيق  للجميع تمنياتنا  
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 الملخص التنفيذي 

، وخالل الفترة ماقبل جائحة كورونا وأزمة الربيع العربي  % تقريبا من الناتج المحلي االجمالي14يعد قطاع السياحة ذات أهمية كبيرة في رفد االقتصاد االردني ويساهم بحوالي 

الى ان سوق العمل السياحي والفندقي يوفر   قد أشاروا  يم السياحي والفندقيبعض الخبراء في مجال التعلفإن  ،  واللتان أثرتا على السياحة ومايرتبط بها من مجاالت كاالثار والتراث

بعد تجدد هذه الحاجة من الكوادر البشرية المؤهلة  ت  أنمتوقع  ومن الال يزال يعاني من نقص في الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة،    ولكنهفرصة عمل سنويا على االقل،    5000

 لمحلية والعالمية. ويلزم بضرورة توفير بيئة تعليمية وتدريبية رفيعة المستوى وتوافق المعايير ا، مما يعطي البرنامج أهمية غير خافية، زوال اثر جائحة كورونا الحالية
م بهدف تأهيل كوادر بشاارية فاعلة في مجاالت السااياحة والمحافظة على اآلثار وإدارة الموارد التراثية 1999/2000الملكة رانيا للسااياحة والتراث في الجامعة الهاشاامية في عام  كليةتم إنشاااء 

ق للمملكة األردنية وطرق المحافظة عليها. وأن تكون هذه الكوادر قادرة على مواجهة متطلبات ساوق العمل الساياحي المتزايد، خ ق هاما اصاة إذا ما علمنا أن القطاع الساياحي يشاكل مورداق اقتصااديا

قع األثرية وحمايتها، إجراء أعمال الترميم والصااايانة،  الهاشااامية. كذلو توفير كوادر بشااارية أردنية مؤهلة تأهيال عاليا في مجاالت إدارة الموارد الثقافية والمتاحي والتي تتضااامن: إدارة الموا

على قيم جوهرية تتمثل ب: االهتمام بالموارد البشااارية،   الكليةوإدارة المتاحي، وما إلى ذلو من مجاالت متعددة التخصاااص يركز عليها جميع المهتمين في مجال اآلثار. وترتكز فكرة انشااااء 

. هناك عدة 583من أعضااء الهيئة التدريساية ويبلع عدد الطالب الحالي   متميزة حاليا نخبة م الكليةتضاالحفاظ على االثار والتراث، التدريب وتنمية الذات، تحقيق االساتدامة الشااملة، والمواطنة.  

ساساة  المؤ يه الكليةأن  وجود تخصاصاات تطبيقية متميزة على المساتوى المحلي وايقليمي، ومنها مثال ال حصارا:  وجود كفاءات نادرة ومتميزة ألعضااء هيئة التدري ، و كليةنقاط  قوة تميز ال

ة، ادارة الموارد التراثية، المحافظة على االثار(، ذلو اضااافة الى  وجود برنامج مميز ي لسااياحاالدارة  التخصااصااات  تلو األكاديمية الرساامية الوحيدة في محافظة الزرقاء وجوارها التي تدر  

، عدم وجود متحي شاامل يخدم الجامعة والمنطقة  لهامنها مثال: عدم وجود مبنى مساتقل   ،كليةواجهها الت (. ومع ذلو فإن هناك عدة مشاكالت  ادارة المواقع التراثية وصايانتهالدرجة الماجساتير  

، أحدها يتمثل في زيادة الطلب على خريجي التخصاصاات ذات  كليةهناك فرص مساتقبلية من الممكن ان تخدم الوعدم وجود مختبر تدريبي لنظم الحجوزات الساياحية.  ويساتخدم لتدريب الطلبة، 

ان تخصااصااي المحافظة على االثار وادارة  ف  ،، وان كانت ظروف الجائحة الحالية اثرت بشااكل كبير على اداء القطاع السااياحيأغلبه ضاامن القطاع الخاص( –العالقة بالسااياحة  سااوق العمل  

مقارنة   ترميم  نظرا لمحدودية نشاط دائرة االثار العامة المسؤولة عن هذه المجاالتالموارد التراثية في المقابل يواجهان مشكلة ضعي حاجة سوق العمل لبعض الوظائي كأخصائيي الصيانة وال

 ( وخبراء المتااحي  قلاة عادد المتااحي ذات القادرة على اسااااتيعااب اعاداد الطلباة الخريجين(، ذلاو عادا عن قلاة فرص التادرياب العملي والمياداني.باأعاداد الخريجين من مختلي الجاامعاات االردنياة

في تعيين أعضاء هيئة تدريسية  ، وتتمثلاالجراءات الفعلية الالزمة لتحقيق هذه االهدافاالهداف الرئيسية التي تم وضعها من قبل ادارة الجامعة، فإن الكلية حاليا تركز على عدد من  وتماشيا مع

ت العلمية التي من شأنها جمع الخبراء في التخصصات  اضافيين، التنسيق مع القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل وتدريب للطلبة، المشاركة في المشاريع العلمية المدعومة واقامة الفعاليا

، وانشاااء مرافق تدريبية هامة كمختبرات تدريب نظم الحجوزات وانشاااء متحي  عمال في القطاع الخاص لضاامان تشااايل الطالبةاصااحاب االو  ذات العالقة وتوطيد العالقة مع المجتمع المحلي

 للتراث يخدم محافظة الزرقاء. 
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الكلية نبذة موجزة عن   

بهدف تأهيل موارد بشاارية  سااابقا تحت مساامى معهد الملكة رانيا للسااياحة والتراث( م 1999/2000تم إنشاااء كلية الملكة رانيا للسااياحة والتراث في الجامعة الهاشاامية في عام 

قادرة على مواجهة متطلبات ساوق العمل الساياحي المتزايد، خاصة    متميزة في مجاالت الساياحة والمحافظة على اآلثار وإدارة الموارد التراثية، وأن تكون هذه الفئة من الخريجين

ق للمملكة األردنية الهاشامية ق هاما ، أيضاا فإن التراث يشاكل موردا ساياحيا هاما، وهو جزء من الهوية الوطنية إذا ما أخذ بعين االعتبار أن القطاع الساياحي يشاكل مورداق اقتصااديا

. ترتكز فكرة إنشاء الكلية على قيم جوهرية تتمثل ب: االهتمام بالموارد البشرية، الحفاظ على اآلثار ا الوطن وحضاراته عبر التاريخذالفرد لهومعرفته والحفاظ عليه تعزز انتماء  

، إدارة الموارد التراثية والمتاحف،  يةاالدارة الســياحتخصــصــات تمنج درجة البكالوريو   ي    اضــم  ي أقســامهت   يوه والتراث، التدريب وتنمية الذات، تحقيق االسااتدامة، والمواطنة.

 ادارة وتطوير المواقع السياحية والتراثية. درجة الماجستير  ي برنامج  ا تمنجوالمحا ظة على اآلثار، إضا ة إلى أنه

 أهداف الكلية:

 المواقع والمكتشفات األثرية وحمايتها وصيانتها وإدارتها إدارة سليمة.تأهيل كوادر وكفاءات واعية بضرورة التنمية السياحية وتعزيزها كمصدر دخل مع التأكيد على سالمة  -1

 إجراء المسوحات والتنقيبات األثرية والدراسات االستشارية  ي مجال السياحة واآلثار والتراث. -2

 إنشاء قواعد بيانات إلكترونية  ي مجال السياحة واآلثار والتراث. -3

 اء.ــــــــــــــــحا ظة الزرقإنشاء متحف للتراث الحضاري والطبيعي  ي م -4
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 : ومصادرها المختلفة توضج الجداول التالية أهم البيانات المرتبطة بالكلية

 (1جدول رقم  

  2021الكلية حتى ابريل والكوادر المساندة في أقسام والرتب األكاديمية أعداد الهيئة التدريسية 

السياحة  قسم  الدرجة العلمية  الرقم 

 المستدامة 

قسم المحافظة على  

 اآلثار 

قسم إدارة الموارد  

 التراثية 

 2 3 2 أستاذ 1

 1 4 4 أستاذ مشارك  2

 0 - 2 أستاذ مساعد  3

 0 - - محاضر متفرغ  4

 - - - محاضر غير متفرغ 5

 1 - - مدر   6

 - 1 - مشرف مختبر 7

 - - -  ني مختبر 8

 4 8 8 المجموع الكلي 

 6 االداريون  
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 ( 2جدول رقم )

 2021حتى ابريل الكلية في  الطلبةأعداد 

 العدد  التخصص 

 513 االدارة السياحية  

ادارة وتطوير المواقع السياحية والتراثية   13 

 24 ادارة الموارد التراثية والمتاحف 

 33 علم المحا ظة على االثار  

 583 المجموع  

 
 

 ( 3جدول رقم )
إن مرافقها من مكاتب اعضاء هيئة تدريس واداريين ومختبرات تقع في كلية الهندسة للكلية والتي اليوجد لها مبنى مستقل حاليا، وبالتالي ف   المختبرات والمرافق التابعة  

 السعة االستيعابية  رقم المختبر  اسم المختبر 

1041هـ  مختبر علم المحا ظة على اآلثار  1  15 

3025هـ  ية  المعلومات األثرمختبر نظم  2  20 

3025هـ  مختبر االستشعار عن بعد  ي اآلثار 3  20 

 20 المستودعات  مختبر التنقيبات األثرية 4

 10 2050 مختبر التصوير الفوتوغرا ي  5

 العدد  المرافق االخرى  

داريين واعضاء هيئة التدري   المكاتب ا 1  24 
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الكلية رسالة رؤية و  

 : الرؤية

 منشأة تعليمية جامعية متميزة في مجالي السياحة والتراث  

 الرسالة:  

السياحية؛ ويأتي  دم وتتعامل مع مباشرة مع المجموعات رسالتنا ان نؤهل الكوادر الشابة ألن تصبج جزءا  اعال من الموارد البشرية الالزمة لتطوير وادرة المواقع السياحية، كذلك تلك التي تخ

على حماية المواقع االثرية والتراثية من  ذلك من خالل العمل على اعداد قيمي متاحف ومواقع قادرين على عرض مقومات التراث بشقيه الطبيعي والثقا ي، خبراء صيانة وترميم قادرين 

دمة السياح وضمان تجربة سياحية مميزة لهم، يأتي ذلك كله من خالل تو ير المعر ة النظرية والتدريب  التدهور الناتج عن العوامل الطبيعية والبشرية، موظفي خدمات سياحية قادرين على خ 

   الكلية. العملي الالزم لتحقيق أهداف ا

 قيم الكلية  

 االهتمام بالموارد البشرية  •

 الحفاظ على االثار والتراث   •

 العمل الجماعي   •

 السعي نحو تفهم الثقافات المختلفة  •

 لمسؤولية االجتماعية والثقافية االحسا  با •

 التدريب وتنمية الذات  •

 تحقيق االستدامة الشاملة   •

 المواطنة  •
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الكلية أقسام وتخصصات  

ادارة وتطوير المواقع الســياحية  ، وبرنامجاً على مســتوا الماجســتير  ي تخصــص  االدارة الســياحيةويطرح برنامجاً على مســتوا البكالوريو   ي تخصــص  :  ( قســم الســياحة المســتدامة1

 .والتراثية

 ويطرح برنامجاً على مستوا البكالوريو   ي تخصص إدارة الموارد التراثية والمتاحف.: قسم إدارة الموارد التراثية والمتاحف (2

 المحا ظة على اآلثار.علم  البكالوريو   ي تخصصويطرح برنامجاً على مستوا : قسم المحا ظة على اآلثار (3

 

 مجاالت العمل بعد دراسة هذه التخصصات على النحو التالي:وتأتي 
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 البرامج ، والتخصصات، والدرجات الممنوحة 

 القسم

Department  

 الدرجة 

Degree 

 اسم التخصص 

Specialization 

 مدة الدراسة 

 بالسنوات 

Duration 

of Study 

رسوم 

البرنامج 

 العادي 

رسوم 

البرنامج 

 الموازي 

رسوم 

البرنامج 

 الدولي 

 قسم السياحة المستدامة

Dept.  of Sustainable Tourism 

 

 بكالوريو  

B.A. 

Degree 

 ايدارة السياحية 

Tourism 

Management 

 ساعة معتمدة(  132 

رسم الساعة   4

المعتمدة  

بالدينار 

االردني: 

15 

رسم 

الساعة  

المعتمدة  

بالدينار 

 االردني:

50 

رسم الساعة  

المعتمدة  

بالدينار 

 االردني:

60 

 قسم إدارة الموارد التراثية 

Dept. of Cultural Resources 

Management 

 بكالوريو  

B.A. 

Degree 

إدارة الموارد التراثية  

 والمتاحي

Cultural Resources 

Management and 

Museology 

 معتمدة( ساعة  132 

رسم الساعة   4

المعتمدة  

بالدينار 

االردني: 

15 

رسم 

الساعة  

المعتمدة  

بالدينار 

 االردني:

50 

رسم الساعة  

المعتمدة  

بالدينار 

 االردني:

60 

 قسم المحافظة على اآلثار 

Dept. of Conservation 

 بكالوريو  

B.S. Degree 

 علم المحافظة على اآلثار

Conservation 

Science 

 ساعة معتمدة(  132 

 

رسم الساعة   4

المعتمدة  

بالدينار 

االردني: 

15 

رسم 

الساعة  

المعتمدة  

بالدينار 

 االردني:

50 

رسم الساعة  

المعتمدة  

بالدينار 

 االردني:

60 

 قسم السياحة المستدامة

Dept.  of Sustainable Tourism 

 

 ماجستير 

Master’s 

degree 

ادارة وتطوير المواقع  
 والتراثيةالسياحية  

Tourism & 

Heritage Sites 

Management & 

Development 

 ساعة معتمدة(  33 

رسم الساعة   2

المعتمدة  

بالدينار 

 االردني:

50 

رسم 

الساعة  

المعتمدة  

بالدينار 

 االردني:

- 

رسم الساعة  

المعتمدة  

بالدينار 

 االردني:

90 
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والجهات ذات العالقة األطراف وداخل الكلية منهجية إعداد الخطة   
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 التحليل الرباعي للبيئة الداخلية والخارجية 

SWOT Analysis 

Strengths Weaknesses 

 وجود كفاءات نادرة ومتميزة ألعضاء هيئة التدري  في الكلية  •

 وجود تخصصات تطبيقية متميزة على المستوى المحلي وايقليمي •

 العمل وهو االدارة السياحية وجود تخصص مطلوب في سوق  •

المؤسسة األكاديمية الرسمية الوحيدة في محافظة الزرقاء   يأن الكلية ه •

وجوارها التي تدر  التخصصات  السياحة، ادارة الموارد التراثية، المحافظة  

 على االثار(

ادارة وتطوير المواقع السياحية  وجود برنامج مميز لدرجة الماجستير   •

 ( والتراثية

عض اعضاء الهيئة التدريسية على مشاريع مدعومة من حصول ب •

 الخارج، مع كون الجامعة الهاشمية مستفيدا رئيسيا منها  

االعمال الميدانية المتميزة لبعض أعضاااااء الهيئة التدريسااااية  مشاااااريع   •

 التنقيبات االثرية وصيانة وترميم عدد من المواقع(

 يسيةالنشاطات البحثية المتميزة ألعضاء الهيئة التدر •

 

 عدم وجود مبنى مستقل للكلية  •

 والفنادق  للسفر  عدم وجود مختبر يدرب الطالب على نظم الحجوزات  •

 عدم وجود متحي شامل يخدم الجامعة والمنطقة ويستخدم لتدريب الطلبة  •

 النقص في وجود اعضاء التدريسية المختصين بالسياحة والمتاحي  •

والقطاع الخاص فيما يتعلق بتدريب ضعي التنسيق مع الجهات الرسمية   •

 وتشايل الطلبة 

 الموروث االجتماعي الخاطئ لمفهوم تخصص السياحة والتخصصات االخرى   •

عدم وجود مسمى وظيفي محدد في ديوان الخدمة المدنية يرتبط بتخصصات   •

 كون القطاع الخاص هو المصدر الرئيسي لفرص العمل.   الكلية

ير في محافظة الزرقاء  كما ونوعا( مما عدم وجود خدمات سياحية بشكل كب  •

 يضعي امكانية تدريب الطلبة ميدانيا هناك 

 نقص التجهيزات الخاصة بمختبرات المحافظة على االثار   •

Opportunities Threats 

 TedQualسعي قسم السياحة المستدامة للحصول على االعتماد الدولي  •

 التوجه نحو استخدام التقنيات الحديثة في مجال المحافظة على االثار وتوثيقها  •

حساسية سوق العمل وسهولة تاثره بالعوامل الخارجية  مثل جائحة  •

(، خاصة سوق العمل  السياسي في االقليموعدم االستقرار  كورونا

 السياحي مما يضعي فرص التوظيي والتشايل للطالب 

ضعي حاجة سوق العمل لبعض التخصصات كالصيانة والترميم  نظرا  •

لمحدودية نشاط دائرة االثار العامة المسؤولة عن هذه المجاالت( 

 . اعداد الطلبة الخريجين(ب مفارنةوتخصص المتاحي  قلة عدد المتاحي 

المنافسة القوية من كليات في جامعات اخرى تطرح نف  التخصص  •

 يب افضل للطالب  ولديها امكانيات تدر
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 ا  دا  ا  ترا ي ية
للكلية والم تمد  م  
أ دا  ال ام ة

  ال اية ا  ترا ي ية

الب   ال لمي وا بدا 

  ال اية ا  ترا ي ية

التطوير الب ر  والماد 

  ال اية ا  ترا ي ية

برامج بكالوريو  ودرا ات عليا متمي  

  ال اية ا  ترا ي ية

الت ليم الت ني والتكنولوجي 
والمدمج   ال اية ا  ترا ي ية

ال المية وا عتماد ال ود 

  ال اية ا  ترا ي ية

البي ة الط بية وال ام ية 
والم تم ية

   ال اية ا  ترا ي ية
ال ا مية وا دار  ال ام ية

 الغـايـات االستراتيجيـة  
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الــــــــهــــــــدف  
ـــتراـتـيـجي   االســـ

 الرئيسي

 : البحث العلمي واالبداع1الغاية اإلستراتيجية 

مؤشــرات االداء القابلة  القيم المالية الفترة الزمنية الجهة المنفذة الخطة التنفيذية
 للقيا 

او  اداة القـيا   
 الدليل المادي 

االنجاز  
 السنوي 

 الرقابة  مالحظات 

أسباب عدم   االنجاز كنسبة 
 االنجاز

االـنتــا   زيــادة 
تشـــجيع  البحثي 
 ي بحاث  انشــر  
ة ت عـالميـالمج

  ةومصنف

ــاء الهيئة  أعضــ
ة  ي  الـتدريســـــي
 االقسام 

2021 -
2024 

 المنـشورة  األبحاث عدد -
ا المـي المـيالمج  ـع ة ت ـع
  ةومصنف
االدنى المطلوب:  الحـد  

االقــل   عـلـى  بـحـثـيـن 
سـنويا لكل عضـو هيئة 

 تدري 

ــاث   ــحـــ االبـــ
وـمـعـلومــاـتهــا 
واعــد   ـق ى  عــل

 البيانات 

    

زيادة الحضــور  
ؤـتـمرات   ـم اـل ـ ي 
ــة   ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ الـ
وورـشات العمل 

 والندوات

ــاء الهيئة  أعضــ
الـتدريســـــية  ي  

 االقسام 

2021 -
2024 

عــلــى   يــعــتــمــد 
الــمشـــــــاركــة  
 وطبيعة المؤتمر 

ـعدد المشـــــارـكات  ي 
 المؤتمرات

الحـد االدنى المطلوب:  
ــنة على   عالية  ي الســ

 االقل 

ــع  ــائــ ــوقــ الــ
الــمــنشــــــورة  
ــق   ــيــ ــوثــ وتــ
 المشاركات 

    

إستضا ة  
مؤتمرات علمية  
 وورش عمل  

 

يــة  ـل ـك اـل ـعمــادة 
 واالقسام 

2021 -
2024 

مـــحـــدد  ـــي 
 موازنة الكلية 

الـــمـــؤتـــمـــرات   عـــدد 
 المنعقدة

الحـد االدنى المطلوب:  
ــنة على   عالية  ي الســ

 االقل

الـــــــمـــــــواد  
الــمــنشــــــورة  
ــا   ــيــ ــالمــ اعــ

ــق  و ــيــ ــوثــ تــ
 المشاركات

    

ـبحــث  اـل زيــادة 
دعوم   العلمي الـم
من المؤســســات  
ــة  ــيـ ــلـ ــحـ ــمـ الـ
واالقــلــيــمــيــة  

 والدولية

ــاء الهيئة  أعضــ
الـتدريســـــية  ي  

 االقسام 

2021 -
2024 

ــاريع التي   - عـدد المشـــ
 حصلت على الدعم

الحـد االدنى المطلوب:  
مشــــروح واحــد على 
خـــالل  ـــتـــرة  االقـــل 

 االستراتيجية 

طلبـات الـدعم 
ــر  ــقــاري ــت وال

 الفنية 
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الــــــــهــــــــدف  
ـــتراـتـيـجي   االســـ

 الرئيسي

 والماديالتطوير البشري  :2الغاية االستراتيجية 
 

مؤشـرات االداء  القيم المالية الفترة الزمنية الجهة المنفذة الخطة التنفيذية
 القابلة للقيا 

الـقيــا    او اداة 
 الدليل المادي

 الرقابة  مالحظات  االنجاز السنوي 

أسباب عدم   االنجاز كنسبة 
 االنجاز

ــدد   عــ ــادة  زيــ
ة   ــاء هيـئ أعضـــ

 ــي    الــتــدريــ 
ادارة  ــم  قســــــ
 الموارد التراثية 

اـلـمـعـني   اـلقســـــم 
 وعمادة الكلية 

ــوارد   ــم ال ادارة 
  البشرية

2021 -
2024 

يحدد من قبل  
 الجامعة 

ــاء  عـدد أعضـــ
الهيئة التدريـسية  

 ين تم تعيينهم  ذال
االدنـــى  الـــحـــد 
الـــمـــطـــلـــوب:  

 عضو واحد 

االعالن وجدول  
المفاـضلة وقرار  

 التعيين  

    

  ومعايرة صــيانة
االجــــــهــــــزة  
ا  الموجودة حـالـي
  ي المختبرات 

 دائرة اللوازم
 ديوان الكلية

 

2021 -
2024 

يعتمد على 
ف  شتقارير الك

لقسم ادارة  
الموارد  

المحا ظة على  ا
 االثار

طــلــبــات  عــدد 
 الصيانة 

االجـهــزة  عــدد 
تـــمـــت  الـــتـــي 

 صيانتها
االدنـــى الـــحـــد  

  -المطلوب:  

الــــطــــلــــبـــات  
اريـــــر  قـــــوتـــــ

 الصيانة 

    

  دورات  حضور 
  لتحديث تدريبية

  معلومات
  هيئة أعضاء
  التدري 
 المساند  والكادر

قــواعــد  حــول 
الــــبــــيــــانــــات  
ــب   ــيـ ــالـ واســـــ
ــدام   ــخـ ــتـ اســـــ

 التكنولوجيا 

يــة  ـل ـك اـل ـعمــادة 
 واالقسام 

التطوير   ــادة  عم
 االكاديمي 

2021 -
2024 

يحدد من قبل  
 الجامعة 

ــدد   ــراد  عـ اال ـ
 المشاركين 

ــدورات   ال ــدد  ع
 المقامة 

االدنـــى  الـــحـــد 
المطلوب: دورة 

  ي العام 

الــدورة  وثــائق 
 وتوثيق الفعالية

ــة  ــذي التغ أدوات 
  الراجعة 
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الــــــــهــــــــدف  
ـــتراـتـيـجي   االســـ

 الرئيسي

 برامج بكالوريس ودراسات عليا متميزة :3الغاية االستراتيجية 
 

مؤشـرات االداء  القيم المالية الفترة الزمنية المنفذةالجهة  الخطة التنفيذية
 القابلة للقيا 

الـقيــا    او اداة 
 الدليل المادي

 الرقابة  مالحظات  االنجاز السنوي 

أسباب عدم   االنجاز كنسبة 
 االنجاز

تحسين  رص  
التدريب  
 الميداني 

االقســـام المعنية 
  ي الكلية 

2021 -
2024 

عدد الطالب من  -
 متلقي التدريب 
ــات   ــيـ ــاقـ ــفـ االتـ
مــع  الــمــوقــعــة 
ة  ائـم ات الـق الجـه
 على التدريب 

عــدد الفعــاليــات 
ــيفة   ــتضــ المســ
 لقطاعات العمل  

ــات   ــبـ ــاقـ ــفـ االتـ
الــــمــــوقــــعــــة  
ــات   ــو ـ وكشـــــ
االســـــــــمـــــاء  
وتـــــقـــــاريـــــر  

ــو   طال الب وس
 العمل 

    

الـــتـــطـــويـــر 
تمر لبرامج   المـس

 الدراسات العليا

لجان الدراســات  
العليا  ي االقسام  

 والكلية 

2021 -
2024 

االجــتــمــاعــات   -
داد   دة واـع المنعـق
الـــــــطـــــــالب  
ــن   ــي ــول ــب ــق ــم ال
ن   خـرطــي مــن واـل
ــي  ــا  ـ ــيـ ــالـ حـ

 البرنامج 

ــر   ــاضـــــ ــحـ مـ
ــاح   ــمــ ــتــ االجــ
ــط   ــطــ ــخــ والــ

 المحدثة 

    

مـــــراجـــــعــــة  
وتطوير الخطط  
الدراسـية بشـكل 
دـيث  دوري وتـح
المواد الدراســية 
بما يتناســـب مع 
إحتياجات سـو   

 العمل

ط   ـط ـخ اـل جــان  ـل
ة  ي  دراســـــي اـل
 االقسام والكلية 

2021 -
2024 

ل لجـان   - تشــــكـي
متخصــــصــــة  
ديم تصــــور   لتـق
واضــج وشــامل  
حـــاجـــة   حـــول 
الســــو  الحالية 

 والمستقبلية.

ــر   ــاضـــــ ــحـ مـ
ــاح   ــمــ ــتــ االجــ
ــط   ــطــ ــخــ والــ

 المحدثة 

    

أحــدث   تـو ـيـر 
 المراجع العلمية

االقســـام المعنية 
  ي الكلية 

 مكتبة الجامعة 

2021 -
2024 

يحدد من قبل  
 الجامعة 

راجـع  ـم اـل عــدد 
التي تم شـراءها  
ــا  ــا ته اضــــ او 

 للكلية 

     كشو ات المكتبة 



18 
 

تــــحســــــــيــــن 
الــــمــــهــــارات  
لطالب   ــة  البحثي
 الدراسات العليا 

يــة  ـل ـك اـل ـعمــادة 
 واالقسام 

 

2021 -
2024 

االبحــاث   - عــدد 
المشــــترـكة مع 
طلبة الدراســات  
الـــــعـــــلـــــيـــــا  
وعــات   ـم ـج ـم واـل

 البحثية
ــحــد     االدنــى ال

المطلوب: بـحث 
 لكل طالب

االبـحاث العلمـية 
 المنشورة 

 

    

ـمراـ ق   اـل ـير  وـ  ـت
الـــتـــدريـــبـــيـــة  
ــل  داخ ــة  الالزم

ة   من خالل  الكلـي
انشـــــاء مختبر 
جـوزات   اـل ظـم  ـن
ونموذ  وكــالــة 
 السياحة والسفر

اـلـمـعـني   اـلقســـــم 
 وعمادة الكلية 
 دائرة اللوازم 

2021 -
2024 

 الكلفة التقديرية 
36,000-

45,000 JD 

ر  ـب مـخــت وجـود 
الحجوزات   نظم 

وادارة  
ــبــال  ــق ــت االســــ
ونموذ  مـحاكي 
لوـكاـلة ســـــياـحة 

وتعيين وســــفر  
 مشرف لهما 

ـموازنــة  اـل ـنود  ـب
والــمشـــــــاريــع  
والـــــقـــــرارات  
ك   ذـل المرتبطـة ـب
ســــواء كــانــت 
ــر    او  ــجــان  ل

 تنفيذ

    

تشــــكـيل قواـعد  
ــات   ــانـــ ــيـــ بـــ
ــيــن   ــريــج الــخ
للتواصـــل معهم 
ــة  ــذي التغ وتلقي 

 الراجعة 

يــة  ـل ـك اـل ـعمــادة 
 واالقسام 

 

2021 -
2024 

بــة  - ـل ـط اـل اعــداد 
 المدرجين 

االدنـــى  الـــحـــد 
الـــمـــطـــلـــوب:  

ــة   ــا   50اضــــ
 طالب  ي السنة

تقـارير التغـذيـة 
الــــراجــــعــــة  
والـــــجـــــداول  
ــومــات   ــل ــع ــم ب

 الطالب 
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الــــــــهــــــــدف  
ـــتراـتـيـجي   االســـ

 الرئيسي

 التعليم التقني و التكنولوجي والمدمج: 4الغاية االستراتيجية 
 

مؤشـرات االداء  القيم المالية الفترة الزمنية الجهة المنفذة الخطة التنفيذية
 القابلة للقيا 

الـقيــا    او اداة 
 الدليل المادي

 الرقابة  مالحظات  االنجاز السنوي 

أسباب عدم   االنجاز كنسبة 
 االنجاز

  ي المشـــــارـكة
ــات  العمل  ورشـ
  طــر   الحــدث
 التعليم

يــة  ـل ـك اـل ـعمــادة 
 واالقسام 

التطوير   ــادة  عم
 االكاديمي

2021 -
0242  

يحدد من قبل  
 الجامعة 

ــورش   الـ ــدد  عـ
ــ ــمــ ــالــ ــة  قــ امــ

 والمشاركين

     توثيق الفعالية 

 متطلبــات  تو ير
م ـي ـل ـع ـت ي   اـل ـن ـق ـت  اـل

وجـي وـل كــن ـت   واـل
ــن ــزة  م ــه   االج

  والــمــخــتــبــرات
ــاعــــات ــقــ   والــ

 التدريسية

اـلـمـعـني   اـلقســـــم 
 وعمادة الكلية 
 دائرة اللوازم 

2021 -
0242  

يحدد من قبل  
 الجامعة 

ق   راـ  ـم اـل ود  وـج
داد االجهزة  واـع

 والتجهيزات 

ــو ــات   ــكشــــ ال
يــة  ـل ـــي فصـــ ـت اـل
ــزة   ــهــ ــاالجــ بــ

 والتجهيزات 

    

انشــــــاء مكتبــة 
لكــل  ــة  الكتروني

 قسم 

يــة  ـل ـك اـل ـعمــادة 
 واالقسام 

 

2022-
2024 

اعداد المصــادر  -
 المدرجة 

ــات   ــو ــ كشــــــ
الــــمصــــــــادر  

 وبياناتها  
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الــــــــهــــــــدف  
ـــتراـتـيـجي   االســـ

 الرئيسي

 الجودةوالعالمية واالعتماد  :5الغاية االستراتيجية 
 

مؤشـرات االداء  القيم المالية الفترة الزمنية الجهة المنفذة الخطة التنفيذية
 القابلة للقيا 

الـقيــا    او اداة 
 الماديالدليل 

 الرقابة  مالحظات  االنجاز السنوي 

أسباب عدم   االنجاز كنسبة 
 االنجاز

ــول على  الحصـ
 االعتماد الدولي 

ــياحة   ــم السـ قسـ
 المستدامة 

2021-
2023 

ند ب تم تخصيص  
لذلك  ي موازنة 

 الكلية 

ــول على  الحصـ
اد   اـلدولي  االعتـم

 UNWTOمن 

ــهادة االعتماد  ش
 الدولي 

    

ــمــال  ــك ــت اســــ
تـــطـــلـــبـــات  مـــ

ــول على  الحصـ
ــاد  ــمــ ــتــ االعــ

 الخاص

عـمادة واقســـــام  
 الكلية المعنية

مركز ضـــــمان 
  الجودة 

مــاد  ـت اـع ئــة  ـي ـه
مؤسسات التعليم 

 العالي

2021 -
2024 

ــة   - ــا  الط تحقيق 
االســــتيعــابيــة  
ومـطابـقة مـعايير 
للواقع   االعتمــاد 

  ي البرامج 

ــاد  االعتم تقرير 
مـــن  الـــخـــاص 
مــاد  ـت اـع ئــة  ـي ـه
مؤسسات التعليم 

 العالي

    

ــتوا   زيادة مســ
تحصيل الطالب  

ا ــي  ــ  ــحــان م ت
 الكفاءة

عـمادة واقســـــام  
 الكلية المعنية

مركز ضـــــمان 
  الجودة 

2021 -
2024 

اـلـطالب   - تــاـئج  ـن
جــاالت  ـم اـل ي  ـ 
اـلـتي  اـلـمـعرـ يــة 
يشملها االمتحان 
 والرتب المئينية 

ج  تــاـئ ـن ر  قـرـي ـت
مـن  حــان   االمــت
مــاد  ـت اـع ئــة  ـي ـه
مؤسسات التعليم 

 العالي

    

ــول على  الحصـ
شـــهادة ضـــمان 

 الجودة 

عـمادة واقســـــام  
 الكلية المعنية

مركز ضـــــمان 
  الجودة 

2021 -
2024 

ة معـايير م - طـابـق
الجودة   ضــمان  

لـــلـــواقـــع  ـــي 
 البرامج

شـــهادة ضـــمان 
ة   الجودة من هيـئ

ــاد   ــمـــ ــتـــ اعـــ
مؤسسات التعليم 

 العالي

    

زيادة الحضــور  
ؤـتـمرات   ـم اـل ـ ي 
ــة   ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ الـ
وورـشات العمل 
والــــــنــــــدوات  
واســــتضـــــاـ ة  
ة   ــاء هيـئ أعضـــ
ــ    ــدريــ ــتــ الــ
ي   ـ  ن  زـي ـي ـم ـت ـم اـل

عـمادة واقســـــام  
 ةالكلية المعني 

 

2021 -
2024 

ــدد   - ــراد  عـ اال ـ
 المشاركين 

عــدد الفعــاليــات 
تـــمـــت  الـــتـــي 
 المشاركة بها 

االدنـــى  الـــحـــد 
الـــمـــطـــلـــوب:  
كــل  ـل يــة  عــاـل ـ 

ــع  ــائــــــ وقــــــ
الــمــؤتــمــرات  

 المنشورة 
وثائق المـشاركة 
ن  ـم مــدة  ـت ـع ـم اـل

 الجامعة 
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ــات   ــعـ ــامـ ــجـ الـ
العـالميـة بهـدف 
ــي  ــعــاون   ــت ال
 البحث العلمي

ـهـيئـــة   عضـــــو 
 تدري 

مــجــلــة  اعــداد 
 خاصة بالكلية 

عـمادة واقســـــام  
 الكلية المعنية

 

2021 -
2024 

اـلـمـجلــة  اصدار المجلة  - اعــداد 
ســـــيـتــم   الـتـي 

 اصادرها 
هـيـئــة  وثــائـق 

 التحرير 

    

تطوير الوســائل  
الترويجـية للكلـية 

 واقسامها 

عـمادة واقســـــام  
 الكلية المعنية

 

2021 -
2024 

ــل  قب من  ــدد  يح
 الجامعة

ـتوزـيع   اـل اعــداد 
ــاهـدات   والمشـــ
ــيلة   حســب الوس

 المستخدمة  

ة  المواد االعالنـي
ــة   ــاديـــ ــمـــ الـــ
 وااللكترونية 
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الــــــــهــــــــدف  
ـــتراـتـيـجي   االســـ

 الرئيسي

 البيئة الطالبية والجامعية والمجتمعية  :6الغاية االستراتيجية 
 

ــداف  الا هــــــــــ
ذ ة التنفـي ابـل ة الـق ـي
 للقيا  

مؤشـرات االداء  القيم المالية الزمنيةالفترة  الجهة المنفذة
 القابلة للقيا 

الـقيــا    او اداة 
 الدليل المادي

 الرقابة  مالحظات  االنجاز السنوي 

أسباب عدم   االنجاز كنسبة 
 االنجاز

ــاء متحف  انشـــ
للـتاري  الطبيعي  

 والتراثي 

 ادارة الجامعة 
عـمادة واقســـــام  

  الكلية المعنية
 ادارة اللوازم 

دائرة المشــاريع 
 الهندسية 

2021 -
2023 

50000-
60000 

ـتـحف  ـم اـل وـجود 
قــيــم  وتــعــيــيــن 

 متحف 

ـموازنــة  اـل ـنود  ـب
والــمشـــــــاريــع  
والـــــقـــــرارات  
ك   ذـل المرتبطـة ـب
ســــواء كــانــت 
ــر    او  ــجــان  ل

 تنفيذ

    

ـــي    رســـ م ـت ـي ـق
 للطلبة  الكلية

عـمادة واقســـــام  
 الكلية المعنية

مركز ضـــــمان 
  الجودة 

2021 -
2024 

ــل  قب من  ــدد  يح
 الجامعة

ات   الـي داد الفـع اـع
لــهــذا   الــمــعــدة 

 الغرض
االدنـــى  الـــحـــد 
الـــمـــطـــلـــوب:  
  عالية  ي السنة

ــة  ــالي الفع توثيق 
والـــتـــغـــذيـــة  
مــن  الــراجــعــة 

 الطالب

    

ــطة   زيادة األنشـ
ـغـير  يــة  ـطالـب اـل

 المنهجية

عـمادة واقســـــام  
 الكلية المعنية

ادة شــــؤون   عـم
الطلـبة والجـهات  
ــة   ــيـ ــارجـ ــخـ الـ

  المشاركة  

2021 -
2024 

ــل  قب من  ــدد  يح
 الجامعة

ات   الـي داد الفـع اـع
لــهــذا   الــمــعــدة 

 الغرض
االدنـــى  الـــحـــد 
الـــمـــطـــلـــوب:  
  عالية  ي السنة

ــة  ــالي الفع توثيق 
والـــتـــغـــذيـــة  
مــن  الــراجــعــة 

 الطالب

    

ـعالقــة   يــة  ـم ـن ـت
الطلبــة إيجــابيــاً 
أعضـــــــاء  مـع 
الـــهـــيـــئـــتـــيـــن  
ــيــة  تــدريســـ اـل

 واإلدارية

عـمادة واقســـــام  
 الكلية المعنية

 

2021 -
2024 

ــل  قب من  ــدد  يح
 الجامعة

ات   الـي داد الفـع اـع
لــهــذا   الــمــعــدة 

 الغرض
االدنـــى  الـــحـــد 
الـــمـــطـــلـــوب:  
  عالية  ي السنة

ــة  ــالي الفع توثيق 
والـــتـــغـــذيـــة  
مــن  الــراجــعــة 

 الطالب

    

ــين التفاعل   تحس
طــلــبــة   بــيــن 
الــــجــــامــــعــــة  

 والمجتمع

عـمادة واقســـــام  
 الكلية المعنية

ادة شــــؤون   عـم
الطلـبة والجـهات  

2021 -
2024 

ــل  قب من  ــدد  يح
 الجامعة

ات   الـي داد الفـع اـع
ــادرات   ــبـ ــمـ والـ

ة   دة الطوعـي المـع
 لهذا الغرض

ــة  ــالي الفع توثيق 
الـــمـــبـــادرة  او 
والـــتـــغـــذيـــة  
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ــة   ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
  المشاركة  

ــة  تطوير منصــ
مـــع تـــفـــاعـــل  

المؤســــســــات  
ــة   ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
 وخريجي الكلية
االدنـــى  الـــحـــد 
الـــمـــطـــلـــوب:  
   عالية  ي السنة

مــن  الــراجــعــة 
 الطالب

مؤشرات منصة 
 التفاعل 

 

 

الــــــــهــــــــدف  
ـــتراـتـيـجي   االســـ

 الرئيسي

 : الحاكمية واالدارة الجامعية7الغاية االستراتيجية 
 

مؤشـرات االداء  القيم المالية الفترة الزمنية الجهة المنفذة الخطة التنفيذية
 القابلة للقيا 

الـقيــا    او اداة 
 الدليل المادي

 الرقابة  مالحظات  االنجاز السنوي 

أسباب عدم   االنجاز كنسبة 
 االنجاز

ــزام  ــتـــــ االلـــــ
 االســــتقــامــةبــ

 والــــنــــزاهــــة
 واألمــــــانــــــة
ة ــداقـي  والمصـــ
 وتــــحــــمــــل
يــة ــؤوـل مســـ  اـل

 المساءلة وقبول

عـمادة واقســـــام  
 الكلية المعنية

 

2021 -
2024 

ــراءات   - االجــــــ
اـلتصــــــحـيـحيــة 
التي  والتــاديبيــة 

 تم اتخاذها 

ــر ــاضـــــ ــحـ   مـ
وقـــــــــــرارات  
ــل   ــيــ ــكــ  تشــــــ

اجــتــمــاعــات  و
ذات  الـــلـــجـــان 
ومــا  ــعــالقــة  ال
ق  ـي طــب ـت بــت  ـث ـي
ــراءات   االجــــــ
ـ ي   يــة  وـن قــاـن اـل
حــال وجود اي 
ـير   ـغ ـتعــديــات 

 قانونية 
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 ا صل بنا  

 كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث

 الجامعة الهاشمية 

   ، الزرقاء، األردن13115، الرمز البريدي 330127ص.ب. 

 4480-3903333-5-962+ هاتي:

 3903346(05)962+ فاك :

 tourism@hu.edu.jo البريد االلكتروني:

 

 
عـداد الخطـة ا  ترا ي يـة إل نـة   

 د. ميرنا مصطفى مقررا 

 أ.د. فرا  عالونة عضوا  

حسين القدرة عضوا  أ.د.   

 أ. د. مهدي الزعبي عضوا  

 د. مالو بدر عضوا  

   د. رائد الازاوي عضوا
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