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 رئيس قسم المناهج والتدريستقديم لألستاذ الدكتور 1

نحو إرساء قواعد األسلوب العلمي للتخطيط المستقبلي الذي  الهاشميةجامعة الفي سياق توجه  المناهج التدريسيأتي وضع خطة إستراتيجية لقسم 
، راهنة والمستقبليةيتالءم وتطلعات الجامعة، وإحداث تغيير شامل يرتقي بالتعليم العالي والبحث العلمي إلى مستويات عالمية قادرة على مواجهة التحديات ال

تماشية مع وزارة التعليم العالي وصندوق دعم البحث العلمي بشكل واضح ودقيق وبعيدة م االستراتيجيةفي هذا السياق أعدت الجامعة الهاشمية خططها و 
 .لطلبةالمدى، وهي تنفذ الجزء األكبر منها حالًيا، وتستكمل بنيتها التحتية لمواكبة التطورات العلمية الحديثة والزيادة الكبيرة في أعداد ا

لتربوي لسنوات مضت بجهود المخلصين من العاملين فيها وحققت العديد من األهداف التي تتطلب وقد مارست كلية العلوم التربوية عملية التخطيط ا
والعمل على تلبية  جهدا نوعيا وانتقائية كيفية لغرض مواجهة التحديات والتحوالت الحاصلة في المجتمع، والتحكم في تأثيرها على الثوابت في قيمه وثقافته،

تعنى بوضع خطة  المناهج التدريسنفيذًا لهذه التوجهات، فقد تم تشكيل لجنة من أعضاء الهيئة التدريسية العاملين في قسم وتاحتياجات مؤسساته وأفراده، 
اللجنة عدة اجتماعات تم خاللها مناقشة عدد من المواضيع كان من أبرزها: دراسة  عقدتوقد ، 2024ولغاية عام -2021استراتيجية للفترة من عام 

مية، وأعداد الطلبة، الخطة الدراسية الحالية، وتحديد احتياجات القسم من أعضاء هيئة التدريس، والبنية التحتية للقسم، والخدمات المساندة للعملية األكادي
 .ارير التقويمومدى تقبل السوق المحلي للخريجين، وتق

                   
                                      

 رئيس قسم المناهج والتدريس

 محمد الجوارنةأ. د. 
 

 

 

 

 

 

  قسم المناهج والتدريس
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. يطرح القسم عددا من البرامج التعليمية المتوازنة من أجل إعداد الطلبة لمهنة التدريس في المؤسسات 1995قسم المناهج والتدريس في الجامعة الهاشمية سنة  تأسس

 الكليات األخرى.التعليمية واالجتماعية التي توفر الخدمة للمستويات العملية المختلفة. ويقدم القسم مساقات خدمية للطلبة في األقسام و

 ( ساعة معتمدة بنجاح في التخصصات اآلتية: معلم صف، معلم تربية فنية.132القسم درجة البكالوريوس بعد أن يجتاز الطالب ) يمنح

 ( ساعة معتمدة بنجاح في التخصصات اآلتية:33القسم درجة الماجستير بعد أن يجتاز الطالب ) ويمنح

 مناهج وأساليب تدريس/ الرياضيات -

 مناهج وأساليب تدريس/ العلوم -

 مناهج وأساليب تدريس/ اللغة العربية -

 مناهج وأساليب تدريس/ االنجليزية -

برتبة أستاذ مساعد ومدرسين اثنين، ويلتزم أعضاء هيئة التدريس في القسم بفهم  5برتبة أستاذ مشارك و  16برتبة أستاذ و  5عضو هيئة تدريس:  28في القسم  يتوافر

علم والممارسات اة الفروق الفردية فيما بينهم ويساعدونهم في تطوير قدراتهم من أجل تطبيق المعرفة والمهارات في مجاالت الفهم والتطوير والتقييم للتالطلبة ومراع

 التدريسية في المواقف المختلفة. 

جاالت المختلفة للمنهاج والتدريس، وتوجه قوي نحو البحث والفهم قسم المناهج والتدريس إلى تزويد الطلبة بـ: أساس معرفي يتضمن الجانب النظري من الم يهدف

 القوي والقدرة على استخدام اساليب تدريس متنوعة، ومنهج ناقد وأكاديمي في تقييم البحث والنظرية والتطبيق

كما أن القسم يقوم بإجراء األبحاث التطبيقية واألساسية قسم المناهج والتدريس في النشاطات المعرفية والبحث العلمي المرتبط بالمناهج وأساليب التدريس.  ينخرط

 التي تخدم المجتمع المحلي. كما أن القسم يلتزم بالمسؤولية عن نشر المعرفة عن طريق:

 نشر أبحاث أعضاء هيئة التدريس .1

 توفير التعلم المستمر عن طريق المساقات القصيرة للقطاعين العام والخاص .2

 للمجتمع المحلي.تقديم الخدمات واالستشارات  .3

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 وقيمها الجوهرية الجامعة الهاشميةرؤيا ورسالة   
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 : Vision الرؤية

 جامعة رائدة اقليميا وعالميا

 :Missionالرسالة 

وبإعزداد  ة، االرتقاء بمستوى البحث العلمي، والدراسات العليا، وتطوير المناهج الدراسية، وتهيئة بيئة جامعية محفززة للتميزز وادبزدار وروح القيزاد 

بزه ليواكزب  طاقات بشرية مؤهلة وقزادرة علزى المسزاهمة الفاعلزة فزي رفزد المسزيرة العلميزة والعمليزة والتنمويزة واسزتدامتها وخدمزة المجتمزع للنهزو 

 متطلبات العصر وتطويره .

 Core Valuesالقيـم الجوهريـة 

 نؤمن في الجامعة الهاشمية بالقيم التالية، ونسعى إلى تجذيرها بين الطلبة والعاملين في الجامعة، أكاديميين وإداريين:

 .األصالة والثقافة العربية وادسالمية   .الحرية األكاديمية وتقدير العلم والمعرفة 

 .المؤسسية والمهنية واالختصاص  .التعاون والمشاركة وتمكين العاملين 

 .االنتماء والمواطنة الصالحة وخدمة المجتمع  .النزاهة واألمانة األكاديمية واالدارية 

 .الشفافية والوضوح  .التنافسية وادنجاز 

 .الديمقراطية والعدالة والمساواة  .االلتزام والمسائلة 
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 : Vision الرؤية

لتوعية واملنح والتدريس.  قسم املناهج والتدريس إىل التميز يف إعداد املعلمني للمدارس واجملتمعات ومؤسسات التعليم العايل من خالل التدريس املتميز والبحث وا يسعى
سياقات الرتبوية رسالتنا هي إعداد الطلبة للوظائف بشكل فعال وأخالقي ومرٍض كرتبويني حمرتفني ومعلمني يعملون مع األفراد والعائالت واجملموعات يف ال كما أن  

 واملؤسسية واجملتمعية.
 :Missionالرسالة 

ينهم ويساعدوهنم يف تطوير قدراهتم من أجل تطبيق املعرفة واملهارات يف جماالت الفهم أعضاء هيئة التدريس يف القسم بفهم الطلبة ومراعاة الفروق الفردية فيما ب يلتزم
 التدريسية يف املواقف املختلفة.  ارساتوالتطوير والتقييم للتعلم واملم
 Core Valuesالقيـم الجوهريـة 

 والعاملين في الجامعة، أكاديميين وإداريين:بالقيم التالية، ونسعى إلى تجذيرها بين الطلبة  قسم المناهج والتدريس ؤمن فين

 .األصالة والثقافة العربية وادسالمية   .الحرية األكاديمية وتقدير العلم والمعرفة 

 .المؤسسية والمهنية واالختصاص  .التعاون والمشاركة وتمكين العاملين 

 .االنتماء والمواطنة الصالحة وخدمة المجتمع  واالدارية. النزاهة واألمانة األكاديمية 

 .الشفافية والوضوح  .التنافسية وادنجاز 

 .الديمقراطية والعدالة والمساواة  .االلتزام والمسائلة 

 
 

 
 
 

 وقيمه الجوهرية قسم المناهج والتدريسرؤيا ورسالة   
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 ,SWOT  (  (Strengths, Weaknesses   لكلية العلوم التربوية التحليل الرباعي

Opportunities, Threats 
 Weaknesses جوانب الضعف Strengths جوانب القوة

 برنامج التدريب الميداني في القسمتجويد وضبط غياب  في الجامعات العربية. المناهج وطرق التدريساالستفادة من خطط أقسام 
 تدني الحوافز المادية التي تقدم إلى أعضاء هيئة التدريس  حصول نخبة من أعضاء هيئة التدريس في القسم على جوائز عالمية.

احتياج القسم إلى مزيد من جوانب التحفيز والتشجيع للطالب وألعضاء هيئة  عضاء هيئة التدريس.العلمي والثقافي ألتنوع ال
 التدريس

 لمختلف المواد التي تدرس في القسم الموحد غياب المقرر الدراسي عربية وعالميةمشاركة أعضاء هيئة التدريس من القسم في التدريس في جامعات 
 ضعف التجهيزات المادية للقاعات الدراسية يس من خريجي القسم.وجود عدد من أعضاء هيئة التدر 

 عدم وجود مقر ثابت ومستقر للقسم عقد الندوات واللقاءات داخل القسم
 نقص حاد في المعامل والمختبرات ومراكز التدريب التابعة للقسم المشاركة في برامج تخدم المجتمع.

 بالكلية ملحقة نموذجية مدرسة وجود عدم المناهج وطرق التدريسقسم شامل يحتوي معظم البرامج التخصصية في 
علم التحول للتعلم المدمج الذي يجمع بين االتصال المتزامن من الطالب وتقنيات الت

 االلكتروني
 االردنيينانخفاض نسبة الطلبة غير 

 بر التخصصات على مستوى الدراسات العليامحدودية التعاون البيني ع الشروع في تطبيق إجراءات االعتماد المؤسسي والبرامجي
 النوعية حساب على الشعب بعض في الطلبة أعداد زيادة 

 Threats التحديات Opportunities الفرص
 تزايد الطلب على التعليم الجامعي ارتفاع الطلب على الدراسات العليا

 استثمار القطاعين العام والخاص على البحث العلمي ضعف وجود الجامعة في مدينة مركزية وسط المملكة األردنية الهاشمية
 محدوية توافر فرص عمل كافية ومناسبة لمخرجات القسم التعليم لدعم االرادة السياسية توافر
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ال  الجامعة األردنية، جامعةوجود أقسام قريبة ومكتملة البناء ومستقرة قريبة ) معها والتواصل الكلية على المجتمع انفتاح
 (جامعة الزرقاء الخاصة، البيت

تنافس محموم على أعضاء هيئة التدريس األكفاء ذو طابع محلي وأقليمي  الكلية خريجي أمام والعربية المحلية األسواق انفتاح
 وعالمي

 ضعف جودة المدخالت من التعليم العام 
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 )المحاور( الغايات ادستراتيجية

 

 

 : 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 ادستراتيجية

 واالبدار البحث العلمي

 المحاور
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 البحث العلمي وادبدار الغاية االستراتيجية )المحور( 

 تطوير مواد البحث العلمي في خطة برامج البكالوريويوس والدراسات العليا 1الهدف االستراتيجي 

 القيم المالية الفترة الزمنية الجهة المنفذة Action Planالخطة التنفيذية 
األداء  مؤشرات

 )قابلة للقياس(
االنجاز 
 السنوي

 Controlرقابة / 

اإلنجاز 
 كنسبة

 االنجازأسباب عدم 

قسم المناهج  إضافة مواد في البحث العلمي التطبيقي •

 والتدريس

عدد المواد   2021-2022

المضافة الى 

 الخطة

   

 تنمية وتطوير قدرات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس البحثية واالبداعية 2الهدف االستراتيجي 

        Action Planالخطة التنفيذية 

البحث  إنشاء مختبر أو وحدة لدعم •

 العلمي في القسم

قسم المناهج 

 والتدريس

عدد االبحاث التي  10000 2022-2023

تسهم الوحدة في 

 انجازها

   

عقد دورات ووش عمل تستهدف تنمية  •

 دورات( 5) قدرات الطلبة البحثية

قسم المناهج 

 والتدريس

عدد الدورات   2021-2023

 المنجزة

   

تكوين فرق بحثية من الطلبة وأعضاء  •

 5، ال تقل عن  فرق  هيئة التدريس

قسم المناهج 

 والتدريس

عد الفرق وعدد   2021-2023

 االبحاث المنجزة

   

إنشاء مجلة محلية أو أقليمية  •

ة في املناهج ممتخصصة ومحك

 والتدريس

قسم المناهج 

 والتدريس

    إنشاء المجلة 10000 2021-2024

 العلمية والمشاركة بها محليا وإقليميا ودوليا عقد المؤتمرات والندوات  3الهدف االستراتيجي 

        Action Planالخطة التنفيذية    

عقد مؤتمر  إقليمي او دولي متخصص  •

 في املناهج والتدريس

قسم المناهج 

 والتدريس

تقريبا  2021-2024

20000 

    عقد المؤتمر

 البحث العلمي وادبدار : 1 الغاية ادستراتيجية
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ندوات محلية متخصصة في  3عقد  •

 املناهج والتدريس

قسم المناهج 

 والتدريس

    ندوات 3عقد   2024

تعزيز مشاركة أعضاء هيئة التدريس في  •

الندوات واملؤتمرات املحلية واإلقليمية 

 10والدولية بعدد ال يقل عن 

قسم المناهج 

 والتدريس

    عدد المشاركات   2024
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الغاية االستراتيجية    
 )المحور( 

 التطوير البشري )االكاديمي وادداري( والمادي

 تنويع تخصصات أعضاء هيئة التدريس في مجال البحث العلمي 1الهدف االستراتيجي 

 القيم المالية الفترة الزمنية الجهة المنفذة Action Planالخطة التنفيذية 
األداء  مؤشرات

 للقياس()قابلة 
االنجاز 
 السنوي

 Controlرقابة / 

اإلنجاز 
 كنسبة

 أسباب عدم االنجاز

( من أعضاء هيئة 1توفير عدد  ) •
التدريس المتخصصين في البحث 

 النوعي

قسم المناهج 

 والتدريس

2021-2022 30000 

 سنويا

 1توفير عدد 

برتبة أستاذ 

مشارك في 

 البحث النوعي

   

أعضاء هيئة ( من 1توفير عدد  ) •
التدريس المتخصصين في تدريس 

 اللغة العربية

قسم المناهج 

 والتدريس

2021-2022 30000 

 سنويا

 1توفير عدد 

برتبة أستاذ 

 مشارك 

   

 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجاالت طرق التدريس واستراتيجياته الحديثة والتقويم 2الهدف االستراتيجي 

        Action Planالخطة التنفيذية 

عقد دورات متخصصة في طرق  •

 ( سنويا2التدريس والتقويم بعدد )

قسم المناهج 

+ والتدريس

عمادة التطوير 

 الجامعي

عد الدورات   2021-2024

 المتخصصة

   

إصدار نشرات ومطبوعات تتعلق  •

بطرق التدريس الحديثة والتقويم 

والتركيز على التعليم االلكتروني بعدد 

 نشرات سنويا( 4)

قسم المناهج 

+ والتدريس

عمادة التطوير 

 الجامعي

    عدد النشرات  2021-2024

إصدار أدلة عملية تتناول طرق  •

التدريس والتقويم الجامعي االلكتروني 

 ( سنويا2بعدد)

قسم المناهج 

+ والتدريس

عمادة التطوير 

 الجامعي

    عدد األدلة  2021-2024

 العضاء هيئة التدريستعزيز الخبرات العلمية والبحثية  3 الهدف االستراتيجي

        Action Planالخطة التنفيذية 

تشجيع أعضاء هيئة التدريس  •
بقضاء التفرغ العلمي في جامعات 

قسم المناهج 

 +والتدريس

عدد إجازات   2024

 التفرغ العلمي

   

 والمادي التطوير البشري )االكاديمي وادداري( : 2 الغاية ادستراتيجية
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مرموقة، وخصوصا تلك المرتبطة 
باتفاقيات تبادل أعضاء هيئة 
التدريس مع الجامعة الهاشمية بعدد 

(5) 

عمادة التطوير 

 الجامعي

تشجيع أعضاء هيئة التدريس على  •
انجاز أبحاث مشتركة مع أعضاء 
هيئة تدريس من جامعات ترتبط 
باتفاقيات مع الجامعة الهاشمية بعدد 

 ( بحث سنويا2)

قسم المناهج 

+ والتدريس

عمادة التطوير 

 الجامعي

    االبحاثعدد   2021-2024

تدريب أعضاء هيئة التدريس على  •
اعداد مشاريع االبحاث الدولية 
والمشاركة في الحصول على الدعم 
من المؤسسات والجهات المانحة 

( 3مثل ايرسموس.... بعدد )
 مشاريع

قسم المناهج 

+ والتدريس

عمادة التطوير 

 الجامعي

    عدد المشاريع  

( خريجي متميز كل 1ابتعاث عدد ) •
سنوات في كل تخصص من  3

تخصصات الدراسات العليا 
 المطروحة في القسم

    عدد المبتعثين   2024

  تعزيز التسهيالت المادية في القسم 4 الهدف االستراتيجي

تطوير مختبرات التربية الفنية  •
والموسيقية من حيث المكان 

 ( مختبرات6والتجهيزات بعدد )

قسم المناهج 

+ والتدريس

 الجامعيةالمدينة 

    عدد المختبرات 75000 كل سنة مختبر

إنشاء مختبر تكنولوجيا التعليم  •
 الرقمية لغايات البحث والتدريس

قسم المناهج 

+ والتدريس

المدينة الجامعية 

+ مركز 

 الحاسوب

    انشاء المختبر 30000 2024
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 برامج بكالوريوس ودراسات عليا متميزة الغاية االستراتيجية )المحور( 

 تطوير برامج البكالوريوس 1الهدف االستراتيجي 

 القيم المالية الفترة الزمنية الجهة المنفذة Action Planالخطة التنفيذية 
األداء  مؤشرات

 )قابلة للقياس(
االنجاز 
 السنوي

 Controlرقابة / 

اإلنجاز 
 كنسبة

 أسباب عدم االنجاز

قسم المناهج  استحداث قسم التربية الفنية •

والتدريس + 

 رئاسة الجامعة

حصول الكلية   2023

على موافقة من 

قبل لجنة الخطة 

 2022قبل 

 

   

استحداث تخصص التعليم الرقمي  •

 وااللكتروني 

كلية األمير 

حسين 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

2024      

السنوية للخطط والبرامج  المراجعة •

الدراسية وتطويرها حيث ما كان ذلك 

 ضروريا

قسم المناهج 

+ والتدريس

عمادة التطوير 

 الجامعي

عدد الخطط   

المطورة او 

 المعدلة

   

استحداث برنامج بكالورويس التربية  •

 التكنولوجية 

قسم المناهج+ 

كلية االقتصاد+ 

 ITالهندسة+ 

 

2024 

استحداث  

 البرنامج

   

استحداث برنامج بكالورويس التربية  •

 التمريضية 

قسم المناهج+ 

 كلية التمريض

استحداث   

 البرنامج

   

 تطوير برامج الدراسات العليا 2الهدف االستراتيجي 

        Action Planالخطة التنفيذية 

استحداث برنامج دكتوراة واحد على  •

 االقل

قسم المناهج 

+ والتدريس

عمادة التطوير 

 الجامعي

استحداث   2024

 البرنامج

   

 

 

 برامج بكالوريس ودراسات عليا متميزة  : 3 الغاية ادستراتيجية
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استحداث برنامج ماجستير تكنولوجيا  •

 التعليم الرقمي

قسم المناهج 

والتدريس + 

كلية األمير 

حسين 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

استحداث   2024

 البرنامج

   

استحداث برنامج ماجستير املناهج  •

والتدريس/ الصفوف األولى ) التربية 

 االبتدائية(

المناهج قسم 

+ والتدريس

عمادة التطوير 

 الجامعي

استحداث   2022

 البرنامج

   

 إنشاء برامج دبلوم مهني بالشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية 3الهدف االستراتيجي 

        Action Planالخطة التنفيذية 

إنشاء برنامج دبلوم منهي في اعداد  •

املعلمين قبل الخدمة في تخصصات ) 

العلوم والرياضيات واللغة العربية 

واللغة اإلنجليزية بالشراكة مع أكاديمية 

 usaidامللكلة رانيا و 

قسم المناهج 

+ والتدريس

 رئاسة الجامعة

    إنشاء البرنامج  2021-2022

الرقمي إنشاء دبلوم منهي في التعليم  •

بالشراكة مع واحدة من املؤسسات 

 املحلية أو الدولية املرموقة

قسم المناهج 

+ والتدريس

 رئاسة الجامعة

    إنشاء البرنامج  2024
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 والمدمجالتعليم التقني والتكنولوجي  الغاية االستراتيجية )المحور( 

 التحول نحو التعليم المدمج 1الهدف االستراتيجي 

 القيم المالية الفترة الزمنية الجهة المنفذة Action Planالخطة التنفيذية 
األداء  مؤشرات

 )قابلة للقياس(
االنجاز 
 السنوي

 Controlرقابة / 

اإلنجاز 
 كنسبة

 أسباب عدم االنجاز

يطرحها تحويل متطلبات الكلية التي  •
القسم الى مواد االلكترونية بالكامل 

 ( مواد3وعددها )

قسم المناهج 

 +والتدريس

عدد المواد   2023

 المحولة

   

تحويل مواد التخصص االختيارية  •
الى مواد االلكترونية بالكامل 

 )مادتين(

قسم المناهج 

 والتدريس

عددد المواد   2024

 المحولة

   

تحويل مواد التخصص االجبارية  •
الى مواد االلكترونية مدمجة )بواقع 
ساعتين مدمج الى ساعة وجاهي أو 

 (العكس

قسم المناهج 

 والتدريس

عددد المواد   2024

 المحولة

   

•         

 -توفير التكنولوجيا -التعلم التكنولوجي 2الهدف االستراتيجي 

        Action Planالخطة التنفيذية 

توفير الب توب لكل عضو هيئة  •

 تدريس في القسم حسب الطلب

قسم المناهج 

+ والتدريس

 رئاسة الجامعة

2023      

توفير لوح كتابة االلكتروني لكل  •

 عضو تدريس في القسم

قسم المناهج 

+ والتدريس

 رئاسة الجامعة

2023      

 -التدريب -التعليم التقني 3 الهدف االستراتيجي

        Action Planالخطة التنفيذية 

   عدد المتدربين   2024قسم المناهج تدريب أعضاء هيئة التدريس  •

 التعليم التقني والتكنولوجي والمدمج : 4 الغاية ادستراتيجية
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والطلبة على استخدام االلواح الذكية 
 في التعليم الوجاهي وااللكتروني

+ والتدريس

 مركز الحاسوب

من أعضاء هيئة 

 التدريس والطلبة

•         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 الجودةوالعالمية واالعتماد  : 5 الغاية ادستراتيجية
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 العالمية واالعتماد والجودة الغاية االستراتيجية )المحور( 

 حصول القسم على االعتماد المحلي 1الهدف االستراتيجي 

 القيم المالية الفترة الزمنية الجهة المنفذة Action Planالخطة التنفيذية 
األداء  مؤشرات

 )قابلة للقياس(
االنجاز 
 السنوي

 Controlرقابة / 

اإلنجاز 
 كنسبة

 أسباب عدم االنجاز

االستمرار في توفير متطلبات االعتماد  •

املحلي وفق متطلبات وشروط هيئة 

اعتماد مؤسسات التعليم العالي 

 والجودة

قسم المناهج 

+ والتدريس

عمادة التطوير 

 الجامعي

الحصول على   سنوي

شهادة استمرارية 

االعتماد الخاص 

لتخصصات 

المطروحة في 

 القسم

   

 حصول القسم على االعتماد الدولي 2الهدف االستراتيجي 

        Action Planالخطة التنفيذية 

العمل على توفير متطلبات واحدة من  •

في التربية مؤسسات االعتماد الدولي 

  CAEPمثل 

قسم المناهج 

+ والتدريس

عمادة التطوير 

 الجامعي

الحصول على   2024

شهادة االعتماد 

 الدولي

   

 الحصول على شهادة ضمان الجودة 3الهدف االستراتيجي 

        Action Planالخطة التنفيذية 

العمل على توفير متطلبات وشروط  •

الحصول  على شهادة الجودة المحلية  

 و/ أو الدولية

قسم المناهج 

+ والتدريس

عمادة التطوير 

 الجامعي

الحصول على  5000 2023

شهادة ضمان 

 الجودة

   

 دعم دور القسم في وصول الجامعة  الى العالمية 4الهدف االستراتيجي 

        Action Planالخطة التنفيذية 

استقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين  •

من الجامعات التي ترتبط باتفاقيات 

 تبادل مع الجامعة الهاشمية

قسم المناهج 

+ والتدريس

عمادة التطوير 

 الجامعي

هيئة عدد أعضاء   2024

التدريس 

 المستقطبين

   

نشر أبحاث في مجالت عاملية مرموقة  •

 ذات معامالت تأثير عالي

قسم المناهج 

 والتدريس

 

2024 

عدد أبحاث  

 المنشورة
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استقطاب طلبة دوليين في تخصصات  •

 القسم

قسم المناهج 

+ والتدريس

عمادة شؤون 

 الطلبة

عدد الطلبة   2024

 المستقطبين

   

•         

 العمل على التشبيك مع مؤسسات أخرى  5الهدف االستراتيجي 
        Action Planالخطة التنفيذية 

استحداث برنامج دكتوراة مشترك مع  •

 جامعة مرموقة

قسم المناهج 

+ والتدريس

عمادة التطوير 

 الجامعي

استحداث   2024

البرنامج وبدء 

 التدريس فيه

   

    

   

  البيئة الطالبية والجامعية والمجتمعية الغاية االستراتيجية )المحور( 

 تعزيز تفاعل الطلبة وعرض انجازاتهم وتقديرها 1الهدف االستراتيجي 

 القيم المالية الفترة الزمنية الجهة المنفذة Action Planالخطة التنفيذية 
األداء  مؤشرات

 )قابلة للقياس(
االنجاز 
 السنوي

 Controlرقابة / 

اإلنجاز 
 كنسبة

 أسباب عدم االنجاز

تنظيم معرض فني سنوي يجسد أعمال  •

الطلبة وإنتاجهم الفني في املواد التي 

في  املدرسين يدرسونها أو ألعمال

 التخصص وبشكل دوري.

قسم المناهج 

 والتدريس

    تنظيم معرض فني  سنويا

 والمجتمعية  الجامعيةالطالبية والبيئة  : 6 الغاية ادستراتيجية
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إنشاء قاعة عرض دائمة ألعمال طلبة  •

التخصص واملدرسين خالل األعوام 

2021-2024 . 

قسم المناهج 

 والتدريس

 

 

2024 

إنشاء قاعة عرض  

 دائمة

   

تفعيل املبادرات الخاصة بالطلبة مثل  •

 مبادرة بحث منشور لكل طالب

قسم المناهج 

 والتدريس

عدد أبحاث الطلبة   سنويا

 المنشورة

   

 خدمة المجتمع المحلي 2الهدف االستراتيجي 

        Action Planالخطة التنفيذية 

إنشاء مدرسة نموذجية بأدارة كلية  •

 العلوم التربوية

كلية التربية+ 

 رئاسة الجامعة

    انشاء المدرسة  2024

اشراك الطلبة في نشاطات املجتمع  •

املحلي في قطاع التعليم والخدمات 

 واملناسبات الوطنيةاإلنسانية 

    عدد النشاطات   

 تنمية عالقات إيجابية بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة 3الهدف االستراتيجي 

        Action Planالخطة التنفيذية 

قسم المناهج  ( لقاءات مع الطلبة سنويا5عقد  ) •

 والتدريس

    عدد اللقاءات  2021-2024

 بنية القسمتطوير  3الهدف االستراتيجي 

        Action Planالخطة التنفيذية 

قسم المناهج  إنشاء مختبرتدريس اللغة العربية •

+  والتدريس

 رئاسة الجامعة

إنشاء  10000 2024

مختبرتدريس 

 اللغة العربية

   

قسم المناهج  إنشاء مختبر التدريس المصغر •

+  والتدريس

 رئاسة الجامعة

إنشاء مختبر  10000 2023

 المصغر التدريس

   

قسم المناهج  إنشاء وحدة التربية العملية •

+  والتدريس

 رئاسة الجامعة

إنشاء وحدة  10000 2022

 التربية العملية
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