
 

 )كلية العلوم التربوية( 2020 – 2016الخطة اإلستراتيجَية 
ونهاية المطاف التعليمي النظامي بالنسبة للطالب والدارسين، كما يشكل حجر الزاويةة  ،وتتويج المسار الدراسي ،مثل التعليم العالي قمة المنظومة التعليميةي

وقد أصبحت مؤسسات التعليم العالي ومراكز الدراسات المتخصصة ومراكةز البحةا العلمةي  المؤشر الرئيسي لتقدم الشعوب وازدهارهاهو و للعملية التنموية للمجتمع، 
 .القيادات الفاعلة والمؤثرة في المجتمعمصنع إعداد و  اإلستراتيجَيةمركز صناعة القرار، وموطن رسم التوجهات 

والبحةا  عةدتها وزارة التعلةيم العةاليأ التةي  العةالي والبحةا العلمةيالوطنيةة للتعلةيم  اإلسةتراتيجَيةفي الكليةة انطالقةا مةن  راتيجيةإست ةكان ال بد من توفر خط ،وعليه   
 .وأولويات التنمية الوطنية اإلنتاجيلسد احتياجات القطاع  متميزة بمستويات خريجينتوفير  المملكة األردنية الهاشمية تأخذ باعتبارهافي  العلمي

بمةةا يحقةة  أعلةةو يعةةد التخطةةيي وسةةيلة علميةةة وعمليةةة مهمةةة تهةةدف إلةةو تنظةةيم المةةوارد واإلمكانةةات الماديةةة والبشةةرية المتاحةةة لتحقيةة  ال ايةةات المةةراد تحقيقهةةا و 
مةة، فنطلة  مةن اسةتقرا  واةذل  فة ن التخطةيي فهةدف إلحةداي ت ييةر مرقةوب ومقصةود مانةي علةو المعطيةات القائ مستوى من الجةودة وااسةتخدام أمثةل للكلفةة والوقةت

 .الحاضر واستشراف المستقال لتلاية االحتياجات االجتماعية واالقتصادية وقيرها
اضةحة إن اختيار أسلوب التخطيي ومنهجةه ال يقةل أهميةة عةن توعيةي عمليةة التخطةيي نفسةها، إي إن تحدفةد المنحةو انطالقةا مةن فلسةفة تخطيطيةة محةددة و  

 .التخطيطي، مما يجعل منه قاعدة للعمل المؤسسي، وأداة لترشيد القرار التراوي وتوجيهه فهيئ فرصة أكار للنجاح في العمل
تتطلة  جهةدا وقد مارست كلية العلوم التراوية عملية التخطيي التراوي لسنوات مضت بجهود المخلصين من العاملين فيها وحققت العدفد من األهةداف التةي  

حةديات والتحةوالت الحاصةلة فةي المجتمةع، والةتحكم فةي تأثيرهةا علةو الثوابةت فةي هيمةه وثقافتةه، والعمةل علةو تلايةة احتياجةات نوعيا وانتقائية كيفية ل رض مواجهةة الت
 بمنهجية التخطيي االستراتيجي وتقنياته، وقد أدى إلو تانيها عوامل عدفدة من أهمها: الخطة لتأخذوتأتي هذه  مؤسساته وأفراده

 تالي الزيادة في الطل  علو التعليم العاليالزيادة في عدد الطلبة، واال -
 التطور الصناعي والتقني، واالتالي التحول في احتياجات المجتمع وسوق العمل -
 والتعليمية واالتالي ازدياد الحاجة إلو التجدفد واإلصالح في ضو  الحاجات المستقالية وخطي الدولة الشاملةتداخل الت ييراِت في العمليِة التراويِة  -
 التقنيات التراوية التي َتطّورْت خالل العقد الماضي    -
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 المنافسة بين الُكلّياِت والجامعاِت للُوُصول تصنيي رت  عالمِي وَأْن ُتصّنَف بين الجامعات األعلو في العالِم     -
 الخطةخلفية إعداد وثيقة 

م وتطلعةات الةذي فةتال  ،نحو إرسا  قواعد األسلوب العلمةي للتخطةيي المسةتقالي الهاشميةعة جامالفي سياق توجه  لكلية العلوم التراوية، استراتيجيةيأتي وضع خطة 
ت،  لهةذه التوجهةاية. وتنفيةذا  الجامعة، وإحداي ت يير شامل فرتقي بالتعليم العالي والبحا العلمي إلو مستويات عالمية قةادرة علةو مواجهةة التحةديات الراهنةة والمسةتقال

 هم:و  2020ول اية عام  2016تعنو بوضع خطة استراتيجية للفترة من عام  كلية العلوم التراويةأعضا  الهيئة التدريسية العاملين في فقد تم تشكيل لجنة من 
 

 مشرفا عميد كلية العلوم التربويةنائب   د. محمود الجرادات 1
  رئيس قسم المناهج والتدريس د. محمد الجوارنة 2
  د النفسيرئيس قسم إرشا د. جالل ضمرة 3

 
ليةة العلةوم الخطةة االسةتراتيجية للجامعةة الهاشةمية، والخطةة االسةتراتيجية لكوقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات تم خاللها مناقشة عةدد مةن المواضةيع كةان مةن أبرزهةا: 

ميةة، للعمليةة األكادي ، والخةدمات المسةاندةللكليةةلانيةة التحتيةة من أعضا  هيئة التدريس، وا الكليةدراسة الخطة الدراسية الحالية، وتحدفد احتياجات التراوية السابقة، و 
 .مدى تقال السوق المحلي للخريجينوأعداد الطلبة، و 

 
 الملخص التنفيذي للخطة االستراتيجي:

افةة الجةودة بهةا، كمةت تلقةي مزيةدا مةن الضةو  تأتي وثيقة الخطة االستراتيجية لكلية العلوم التراوية تعايرا عن نضج التفكير االستراتيجي بالجامعة الهاشةمية، ونمةو ثق
فةي سةعيها لتحقية  التةوازن بةين وعائفهةا:  التراويةةتعكس هذه الخطة منطلقات الجامعةة الهاشةمية وكليةة العلةوم و  علو ثرا  وتنوع المدخالت التي بنيت عليها الخطة.

مةن ناحيةة أخةرى، فةي إطةار  عها للتمييز والظهور علو الخارطة الدولية للتعلةيم العةاليلالتدريس الجامعي، انتاج البحا العلمي، وخدمة المجتمع من ناحية، واين تط
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البحةا العلمةي ، وال ايةات االسةتراتيجية مةن: التحليل الرااعي للايئة الداخلية والخارجيةعام من االلتزام بمعافير الجودة، والتوجهات االستراتيجية التي تمحورت حول: 
 ، واالعتماد وضبي الجودة، والايئة الجامعية، والتمويل واالستثمار الجامعي، والعالميةاوالتطوير والدراسات العلي

 التحليل الرباعي للبيئة الداخلية والخارجية

SWOT Analysis 

 (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) 

ي مةدى لظروف الايئية والعناصر المحيطة بما فيها من فرص وتحديات)تهدفةدات  وأثرهةا فةفهدف التحليل الرااعي الو تحدفد مكامن القوة والضعف، والتعرف علو ا
عزيزهةا، والفةرص إن تحدفةد عوامةل القةوة والعمةل علةو تنميتهةا وت علو تنفيذ الخطة االسةتراتيجية، والوصةول إلةو األهةداف وال ايةات المرجةوة. كلية العلوم التراويةقدرة 

جةةاح اللها، ومعالجةةة عوامةةل الضةةعف والتهدفةةدات والعمةةل علةةو تثايطهةةا والتقليةةل مةةن فثارهةةا السةةلاية، سةةوف فةةؤدي إلةةو زيةةادة فةةرص نالمتاحةةة ودراسةةة إمكانةةات اسةةت 
 ملخصا لهذه التحليالت. يوضح الجدول التالوي الخطة االستراتيجية، وتحقي  األهداف المرسومة وال ايات المرجوة.

 جوانب الضعف جوانب القوة
 الكليةبرنامج التدري  الميداني في تجويد وضبي غياب  .واألجناية في الجامعات العراية كليات العلوم التراويةطي االستفادة من خ

ال قالمادية التي تقدم إلو أعضا  هيئة التدريس من المعنوية و تدني الحوافز  حصول نخبة من أعضا  هيئة التدريس في القسم علو جوائز عالمية.
 الجامعة.

ة إلو مزيد من جوان  التحفيز والتشجيع للطالب وألعضا  هيئ الكليةاحتياج  عضا  هيئة التدريس.علمي ألالتنوع ال
 التدريس

 الكليةغياب المقرر الدراسي لمختلف المواد التي تدرس في  في التدريس في جامعات عالمية الكليةمشاركة أعضا  هيئة التدريس من 
 ضعف التجهيزات المادية للقاعات الدراسية  الجامعةي مراكز مهمة في وجود نخبة من أعضا  هيئة التدريس ف

 عدم وجود مقر ثابت ومستقر للكلية .الكليةوجود عدد من أعضا  هيئة التدريس من خريجي 
 نقص حاد في المعامل والمختارات ومراكز التدري  التابعة للكلية الكليةعقد الندوات واللقا ات داخل 
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 وجود بعض الارامج التعليمية قير محدثة وال تأخذ الجان  التطايقي مج تخدم المجتمع.المشاركة في برا
 اجرا ات تقييم وترهية أعضا  هيئة التدريس تسير بشكل بطي  كلية شاملة تحتوي معظم الارامج التخصصية في العلوم التراوية

وتقنيات التحول للتعلم المدمج الذي يجمع بين االتصال المتزامن من الطال  
 التعلم االلكتروني

 انخفاض نسبة الطلبة قير األردنيين

محدودية التعاون الايني عار التخصصات علو مستوى األبحاي والدراسات  الشروع في تطاي  إجرا ات االعتماد المؤسسي والارامجي
 العليا

 في ومن التدريس هيئة ا أعض من بالمتميزين االحتفاظ معدالتاض انخف .يستراتيجاال التخطيي ثقافة توطين
 حكمهم

 القرار اتخاي دعم معلومات نظم ضعف 

 التحديات الفرص
 اعتماد الكلية بنسبة كايرة علو االنفاق الحكومي وجود الجامعة في مدفنة مركزية وسي المملكة األردنية الهاشمية

 تزافد الطل  علو التعليم الجامعي حكومي علو التعليم العالي إنفاق
 ضعف استثمار القطاعين العام والخاص علو البحا العلمي ع الطل  علو الدراسات العلياارتفا

 محدوية توافر فرص عمل كافية ومناسبة لمخرجات القسم 
 عة الوجود كليات للعلوم التراوية قريبة ومكتملة الانا  ومستقرة قريبة ) جام 

 الايت ، جامعة الزرقا  الخاصة 
ا  هيئة التدريس األكفا  يو طابع محلي وأقليمي تنافس محموم علو أعض 

 وعالمي
 ضعف جودة المدخالت من التعليم العام 
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 واالستراتيجياتالغايات واألهداف 

(Goals, Objectives & Strategies) 

 
 : البحث العلمي والتطوير والدراسات العليا1الغاية اإلستراتيجيَة 

 ة البحثية وتشجيع الفرق العلمية المختلفةتحسين البيئ: 1/1الهدف االستراتيجي
 تشجيع أعضا  هيئة التدريس علو البحا والتأليي والترجمة: 1/1/1 اإلستراتيجَية
 دعم عقد المؤتمرات التراوية والمشاركة بها: 1/1/2 اإلستراتيجَية
 دعم طلبة الدراسات العليا المتميزين : 1/2الهدف االستراتيجي
 خصيص حوافز مالية لطلبة الدراسات العليا المتميزينت: 1/2/1 اإلستراتيجَية
 العمل علو ابتعاي عدد من الطلبة المتميزين إلكمال دراستهم: 1/2/2 اإلستراتيجَية
 زيادة التواصل بين الكوادر التدريسية والبحثية في الكلية والمؤسسات ذات العالقة بالمجتمع : 1/3الهدف االستراتيجي
 إجرا  دراسات مسحية لحصر المشكالت التي تواجهها القطاعات التراوية في المجتمع وتحدفد االحتياجات البحثية لها: 1/3/1 اإلستراتيجَية
 تشكيل لجان مشتركة من أعضا  هيئة تدريس في الكلية ومن المجتمع المحلي لتنفيذ بحوي يات عالقة: 1/3/2 اإلستراتيجَية

 ودة االعتماد وضبط الج :2الغاية اإلستراتيجيَة 

 التطوير المستمر للبرامج والخطط الدراسية التي تطرحها الكلية واستحداث برامج جديدة: 2/1الهدف االستراتيجي
 االنفتاح علو الخارات الخارجية واالستفادة منها في تطوير الارامج الحالية في الكلية: 2/1/1 اإلستراتيجَية
 م مع المستجدات والحاجات المجتمعية المحلية والخارجيةاستحداي برامج جدفدة تتال : 2/1/2 اإلستراتيجَية
 تطوير الارامج التي تطرحها الكلية بما فتال م ومعافير االعتماد ويلاي الحاجات المستجدة: 2/1/3 اإلستراتيجَية
 ت العلياتطوير الخطي الدراسية للارامج التي تطرحها الكلية علو مستوى البكالوريوس والدراسا: 2/1/4 اإلستراتيجَية
 استقطاب أعضاء هيئة تدريس ذوي كفاءة عالية ودعمهم بفاعلية: 2/2الهدف االستراتيجي
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 دعم النمو المهني ألعضا  هيئة التدريس في الكلية في مجاالت التدريس والعمل اإلبداعي: 2/2/1 اإلستراتيجَية
 عضا  هيئة تدريس متميزين واالحتفاظ بهم لفترة طويلةدعم الكادر األكاديمي عن طري  توعيي أو ابتعاي أ : 2/2/2 اإلستراتيجَية
 تشجيع أعضا  هيئة التدريس علو اإلنتاج العلمي الذي فتسم باألصالة والجدة ويخدم المجتمع المحلي: 2/2/3 اإلستراتيجَية
 تطوير برنامج التدريب الميداني في مختلف التخصصات في الكلية: 2/3الهدف االستراتيجي

 في مختلف التخصصات تطوير التعليمات الخاصة بالتدري  الميداني: 2/3/1 اإلستراتيجَية

 تطوير فلية عمل واضحة لإلشراف والتقييم والمتابعة في التدري  الميداني: 2/3/2 اإلستراتيجَية

 معهاإنشا  قاعدة بيانات خاصة بالجهات التي يمكن أن فتم التدري  الميداني فيها والتنسي  : 2/3/3 اإلستراتيجَية

 لتكون مختارا  تراويا  ألقراض التدري  الميداني إنشا  مدرسة تابعة للكلية: 2/3/4 اإلستراتيجَية

 : البيئة الجامعية 3الغاية اإلستراتيجيَة 

 محفزة للتحصيل واإلبداع والنمو المعرفي للطلبةو  تعلميه غنية توفير بيئة تعليمية: 3/1الهدف االستراتيجي
 وإدارة الصفتطوير مهارات أعضا  هيئة التدريس في الكلية في مجالي التدريس : 3/1/1 اإلستراتيجَية
 تحفيز الطلبة علو التجدفد واإلبداع: 3/1/2 اإلستراتيجَية
 تضمين الخطي الدراسية مواد يات عالقة بتخصص الطال  وحياته المستقالية :3/1/3 اإلستراتيجَية
 ية بين الطلبة وأعضا  هيئة التدريستطوير عالقات ايجاب: 3/1/4 اإلستراتيجَية
 تعزيز استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية التعلمية: 3/1/5 اإلستراتيجَية
 توفير التجهيزات والمواد التعليمية الضرورية لعملية التعلم: 3/1/6 اإلستراتيجَية
 توفير مانو مناس  للكلية: 3/1/7 اإلستراتيجَية
 ضع معافير نوعية ألدا  أعضا  هيئة التدريس في الكليةو : 3/1/8 اإلستراتيجَية
 المحافظة على تنوع الطلبة ومراعاة ذوي االحتياجات الخاصة: 3/2الهدف االستراتيجي
 مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة :3/2/1 اإلستراتيجَية

 قرس هيم التسامح وتقال االختالف مع اآلخر :3/2/2 اإلستراتيجَية
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 مساعدة الطلبة على تطوير سمات استقاللية في جوانب شخصيتهم األكاديمية والثقافية واالجتماعية: 3/3اتيجيالهدف االستر 
 تكوين جمعيات طالبية متخصصة تهتم بتنفيذ نشاطات يات عالقة بالتراية :3/3/1 اإلستراتيجَية

 ويا  إصدار مجلة طالبية خاصة بالتراية بشكل دوري مرتين سن: 3/3/2 اإلستراتيجَية
 عقد ندوات يو محاضرات حول القضايا التراوية فدعو لها متخصصون من داخل المملكة وخارجها ويشارك بها الطلبة :3/3/3 اإلستراتيجَية 

 توفير عدد كاٍف من المراجع والدوريات المتخصصة في التراية ووضعها في متناول فد الطلبة :3/3/4 اإلستراتيجَية

 مشاركة طلبة الكلية في مجلس الطلبة ونشاطاته في الجامعة دعم :3/3/5 اإلستراتيجَية
 تشجيع الطلبة علو إجرا  البحوي والدراسات العلمية وخدمة المجتمع  :3/3/6 اإلستراتيجَية
 تعزيز التفاعل بين طلبة الكلية ومؤسسات المجتمع المحلي  :3/3/7 اإلستراتيجَية
 كاديمي للطلبةتعزيز خدمات الدعم األ : 3/4الهدف االستراتيجي
 تطوير خدمات مناسبة للطلبة في مجال التعلم الذاتي: 3/4/1 اإلستراتيجَية
 تطوير خدمات مناسبة للطلبة في مجال اإلرشاد األكاديمي: 3/4/2 اإلستراتيجَية
 تطوير خدمات مناسبة للطلبة في مجال اإلرشاد المهني: 3/4/3 اإلستراتيجَية
  ار في تطوير وتحسين أساليب تقييم الطلبة في الكليةاالستمر : 3/5الهدف االستراتيجي
 التنويع في أسالي  تقويم الطلبة ضمن المادة الواحدة :3/5/1 اإلستراتيجَية

 إعداد االختبارات بطريقة علمية تنسجم ومبادئ القياس والتقويم وتحليل نتائجها إحصائيا ل ايات تطوير االمتحانات :3/5/2 اإلستراتيجَية

 لياس والدراسات العالعمل علو إنشا  بن  لألسئلة يضم جميع المواد التي تدرس في الكلية واالستفادة منه في إعداد االمتحانات علو مستوى البكالوريو  :3/5/3 يجَيةاإلسترات

 إنشاء وتطوير برامج إستراتيجية للتواصل مع الخريجين ودعمهم: 3/6الهدف االستراتيجي
 قاعدة بيانات في الكلية تتعل  بالخريجين إعداد :3/6/1 اإلستراتيجَية
 وضع تصور آللية التواصل مع الخريجين :3/6/2 اإلستراتيجَية
 العمل علو السماح للخريجين بمتابعة برامج التعليم المستمر في الكلية :3/6/3 اإلستراتيجَية
 مشاركة الخريجين في نشاطات الكلية :3/6/4 اإلستراتيجَية
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 العمل على ربط الخريجين بأصحاب العمل: 3/7الهدف االستراتيجي
 إعداد قاعدة بيانات بجهات التش يل التي يمكن أن توعف خريجي الكلية :3/7/1 اإلستراتيجَية
 إقامة عالقات وثيقة مع جهات التش يل وتقديم االستشارات لها :3/7/2 اإلستراتيجَية
 يجينلعمل بالمهارات والقدرات والكفايات المتوافرة لدى الخريجين لمساعدتهم علو االستفادة من هؤال  الخر إعداد أدوات مناسبة لتعريي أصحاب ا :3/7/3 اإلستراتيجَية
 تطوير قدرات الخريجين علو عمل سيرة ياتية مناسبة تساعدهم في التقدم للعمل :3/7/4 اإلستراتيجَية

 
 : التمويل واالستثمار الجامعي4الغاية اإلستراتيجيَة 

 المحافظة على وضع مالي متزن في الكلية: 4/1اتيجيالهدف االستر 
 إجرا  مراجعة للخطي المالية للكلية وأقسامها: 4/1/1 اإلستراتيجَية
 تطوير مشاريع تخدم المجتمع المحلي وجل  الدعم لها: 4/1/2 اإلستراتيجَية
 زيادة فاعلية استخدام تجهيزات الكلية وانيتها التحتية :4/1/3 اإلستراتيجَية

 تأمين الدعم المالي لارامج الكلية واحتياجاتها المستقالية :4/1/4 ستراتيجَيةاإل
 العمل على الحصول على دعم للبحوث التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس: 4/2الهدف االستراتيجي
 تطوير كفا ة أعضا  هيئة التدريس في الكلية في مجال إعداد المشاريع البحثية: 4/2/1 اإلستراتيجَية

 وضع قائمة بالمشاريع البحثية التي يمكن ألعضا  هيئة التدريس انجازها وإعداد مخططات لها: 4/2/2 ستراتيجَيةاإل
 العمل علو توفير جهات تمويل مستعدة لدعم تنفيذ المشاريع المقترحة :4/2/3 اإلستراتيجَية
 ة على اإلشغال الكامل للجامعةجذب أعداد كافية من الطلبة للكلية من اجل المحافظ: 4/3الهدف االستراتيجي
 وضع خطة إعالمية للتعريي بالكلية والخدمات التي تقدمها والفرص المتاحة لخريجها :4/3/1 االستراتيجية
 زيادة فرص قاول الطلبة في الارنامج الدولي في التخصصات التي تطرحها الكلية :4/3/2 اإلستراتيجَية
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 : العالمية5الغاية اإلستراتيجيَة 

 تحقيق مستوى متقدم للطلبة : 5/1هدف االستراتيجيال
 تحدفد المواصفات الواج  توفرها في المتخرجين من الكلية: 5/1/1 اإلستراتيجَية
 إجرا  دراسات ومسوحات في الميدان لتحدفد كفا ة الخريجين ورضا أرااب العمل عن أدائهم :5/1/2 اإلستراتيجَية
 لكلية في خدمة المجتمع المحلي وتطوير عالقات تعاون مع المؤسسات والهيئات الموجودة فيهتعزيز دور ا : 5/2الهدف االستراتيجي
 إجرا  مسح للهيئات والمراكز والمؤسسات يات العالقة بعمل الكلية وتحدفد مجاالت التعاون معها :5/2/1 اإلستراتيجَية
 ات المجتمع المحلي وتنفيذهاإعداد برامج لتعزيز التعاون بين الكلية ومؤسس :5/2/2 اإلستراتيجَية
 االتصال بالوزارات والمنظمات يات العالقة بتخصصات الكلية والتنسي  معها :5/2/3 اإلستراتيجَية
 إبراز نشاطات الكلية عار وسائل اإلعالم وحشد ت طية إعالمية كافية لها :5/2/4 اإلستراتيجَية
 والجهات األكاديمية ذات العالقةإنشاء صالت وثيقة بين الكلية  : 5/3الهدف االستراتيجي
 التواصل مع جامعات عالمية وعراية تضم تخصصات مشابهة للتخصصات الموجودة في الكلية وعقد شراكات معها :5/3/1 اإلستراتيجَية
 .تطوير عالقات متبادلة مع المؤسسات والهيئات الوطنية المكملة لدور الكلية :5/3/2 اإلستراتيجَية
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  (Action Plan)طة التنفيذية الخ

 : البحث العلمي والتطوير والدراسات العليا1الغاية اإلسرتاتيجَية 
 البيئة البحثية وتشجيع الفرق العلمية املختلفة حتسني: 1/1اهلدف االسرتاتيجي

 أعضاء هيئة التدريس على البحث والتأليف والرتمجة تشجيع: 1/1/1اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

 العمل على تأسيس مجلة تربوية أو أكثر
 ــــــ ــــــ عميد الكلية واللجنة الثقافية 2016-2018

صدور كتاب بالوزارة التعليم العالي إلضافة مجالت  -

 الحاليةتربوية أخرى غير املجلة الوطنية 

على مدار سنوات  تشجيع أعضاء هيئة التدريس على العمل ضمن فرق بحثية متخصصة

 الخطة
 ــــــ ــــــ عميد الكلية ورؤساء األقسام

وجود أبحاث مشتركة ساهم فيها مجموعات من أعضاء  -

 هيئة التدريس

 دعم عقد املؤمترات الرتبوية واملشاركة هبا : 1/1/2اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)ـام املهــ

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

العمــــــل علـــــــى تــــــوفير مخصصـــــــات لافيـــــــة ســــــنويا  ـــــــي مي ا يــــــة الكليـــــــة لعقـــــــد 

 املؤتمرات التربوية

على مدار سنوات 

 الخطة

عميد الكلية ورؤساء األقسام 

 واللجنة الثقافية
 ار سنويادين 5000 ــــــ

 مي ا ية متضمنة مخصصات ملؤتمر -

العمــــــل علــــــى زيــــــادة املخصصــــــات املوضــــــوعة  ــــــي مي ا يــــــة الجامعــــــة لــــــدعم 

 حضور املؤتمرات والندوات

على مدار سنوات 

 الخطة

عميد الكلية ورؤساء األقسام 

 واللجنة الثقافية
 ــــــ ــــــ

 ازدياد املبالغ املخصصة للمؤتمرات سنة بعد أخرى  -

اء هيئــــــة التــــــدريس علـــــى املشــــــاركة  ــــــي املــــــؤتمرات والنــــــدوات تشـــــجيع أعضــــــ

 املحلية والدولية

على مدار سنوات 

 الخطة

عميد الكلية ورؤساء األقسام 

 واللجنة الثقافية
 ــــــ ــــــ

ازدياد عدد أعضاء هيئة التدريس الذين يحضرون  -

 املؤتمرات سنة بعد أخرى 
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 العليا املتميزينطلبة الدراسات  دعم: 1/2اهلدف االسرتاتيجي
 ختصيص حوافز مالية لطلبة الدراسات العليا املتميزين: 1/2/1اإلسرتاتيجَية 

 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 
 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

 على مدار سنوات إعطاء األولوية  ي منح التدريس للطلبة املتفوقين

 الخطة

عميد البحث العلمي وعميد 

 الكلية ورؤساء األقسام
 دينار سنويا 2000 ــــــ

-  
 
 تزايد أعداد الطلبة الحاصلين على منح التدريس سنويا

مســار  إلــىإعطــاء األولويــة للطلبــة املتفــوقين  ــي التحــوش مــن مســار الشــامل 

 الرسالة

على مدار سنوات 

 الخطة

عميد البحث العلمي وعميد 

 رؤساء األقسامالكلية و 
 ــــــ ــــــ

-  
 
 تزايد أعداد الطلبة املتحولين إلى مسار الرسالة سنويا

 العمل على ابتعاث عدد من الطلبة املتميزين إلكمال دراستهم: 1/2/2اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sء مؤشرات األدا

على مدار سنوات  بتعاثإعطاء األولوية للطلبة املتمي ين من خريجي الكلية  ي عمليات اإل 

 الخطة
 دينار 1000.000 ــــــ عميد الكلية ورؤساء األقسام

 

      

 جملتمعقة ابزايدة التواصل بني الكوادر التدريسية والبحثية يف الكلية واملؤسسات ذات العال : 1/3اهلدف االسرتاتيجي
 الحتياجات البحثية هلااإجراء دراسات مسحية حلصر املشكالت اليت تواجهها القطاعات الرتبوية يف اجملتمع وحتديد : 1/3/1اإلسرتاتيجَية 

 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 
 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

 لبحثية الالزمة وفق األصوش األوراق ا إعداد
2016/2017 

عميد الكلية ورؤساء األقسام 

 ولجنة املشاريع
 دينار 1000 ــــــ

 وجود أوراق بحثية معدة وفق األصوش  -

 تنفيذ عدد من املسوحات وتفريغ البيا ات وتحليلها
2016/2017 

عميد الكلية ورؤساء األقسام 

 ولجنة املشاريع
 دينار 2000 ــــــ

  فذت والبيا ات متوافرة وتم تحميلهااملسوحات  -

 هناك حاجات محددة وبحوث تم تصميمها -
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 بحث وتصميم يحدث لهذا الغرض إلىتحديد الجوا ب التي تحتاج 
2016/2017 

عميد الكلية ورؤساء األقسام 

 ولجنة املشاريع
 ــــــ ــــــ

 هناك حاجات محددة وبحوث تم تصميمها -

 ووضع التوصيات املناسبة تنفيذ البحوث واستخالص النتائج
2016/2017 

عميد الكلية ورؤساء األقسام 

 ولجنة املشاريع
 دينار 2000 ــــــ

 تم تنفيذ البحوث واستخالص النتائج والتوصيات -

 عالقة تشكيل جلان مشرتكة من أعضاء هيئة تدريس يف الكلية ومن اجملتمع احمللي لتنفيذ حبوث ذات: 1/3/2اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)ام املهـــ

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

على مدار سنوات  تشجيع أعضاء هيئة التدريس على إجراء دراسات تتعلق باملجتمع املحلي

 الخطة

عميد الكلية ورؤساء األقسام 

 ولجنة املشاريع
 ــــــ ــــــ

دريس مشاركين  ي دراسات تتعلق وجود أعضاء هيئة ت -

 باملجتمع

على مدار سنوات  تكوين فرق بحثية  ي الكلية لهذا الغرض

 الخطة

عميد الكلية ورؤساء األقسام 

 ولجنة املشاريع
 ــــــ ــــــ

 وجود فرق بحثية مشكلة  ي الكلية لهذا الغرض -
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 : االعتماد وضبط اجلودة2الغاية اإلسرتاتيجَية 
 :  التطوير املستمر للربامج واخلطط الدراسية اليت تطرحها الكلية واستحداث برامج جديدة2/1اهلدف االسرتاتيجي

 كلية: االنفتاح على اخلربات اخلارجية واالستفادة منها يف تطوير الربامج احلالية يف ال2/1/1اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة لاملســؤو  اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

  ــــي 
 
عمـــل معـــش علـــى رــــبطة اع تر ـــا لالطـــالد علـــى اليــــرامج املعتمـــدة حاليـــا

 ــــــ لجنة الخطة و رؤساء األقسام 2016/2017 الجامعات العريقة  ي املجاعت التربوية املختلفة

 

 ــــــ

 

 ت الالزمةتم إجراء املعش والحصوش على البيا ا -

 اعتصاش مع الجهات املعنية بالتربية وتبادش الخيرات معها 

2016/2017 
العميد ورؤساء األقسام 

 ولجنة الخطة
 ــــــ

 

 ــــــ

 

 الحصوش على خطط منفذة  ي جامعات عريقة -

 تطوير اليرامج الحالية  ي ضوء املستجدات 
2016/2017 

العميد ورؤساء األقسام 

 ولجنة الخطة
 املستجدات أحدثالخطط مطورة وفق  - ــــــ ــــــ

 استحداث برامج جديدة تتالءم مع املستجدات واحلاجات اجملتمعية احمللية واخلارجية: 2/1/2اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

الفصل الثاني من  ملجتمع املحلي من التخصصات ذات العالقة بالتربيةدراسة حاجات ا

العام الدراس ي 

2016/2017 

عميد الكلية رؤساء األقسام 

 فيها ولجنة الخطة
 ــــــ

 ــــــ

 
 حاجات املجتمع املحلي تم تحديدها -

بداية العام الدراس ي  استحداث برامج تربوية تلبي حاجات املجتمع املحلي 

عميد الكلية ورؤساء األقسام  2016/2017

 فيها ولجنة الخطة
 ــــــ

 

 ــــــ

هناك خطط ليرامج جديدة مقدمة للحصوش على  -

 اععتماد لها
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 : تطوير الربامج اليت تطرحها الكلية مبا يتالءم ومعايري االعتماد ويليب احلاجات املستجدة2/1/3اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول منياإلطار الز  (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

الحصـوش علـى نعـن مـن معـايير اعتمـاد لـل مـن التخصصـات التـي تطرحهــا 

الكلية ودراستها وتحديد درجـة اتفـاق الخطـط املعتمـدة  ـي الكليـة مـع هـذ  

 املعايير

الفصل األوش من 

العام الدراس ي 

2015/2016 

ساء األقسام عميد الكلية رؤ 

فيها ولجنتا الخطة  ي الكلية 

 والجامعة

 

 ــــــ
 ــــــ

 

  ي الكلية لل تخصصوجود نعخة من معايير اعتماد  -

إدخاش التعديالت املناسبة على الخطـط الدراسـية املعتمـدة  ـي الكليـة بمـا 

 يتناسب ومعايير اععتماد 

الفصل الثاني من 

العام الدراس ي 

2016/2017 

ؤساء األقسام عميد الكلية ر 

فيها ولجنتا الخطة  ي الكلية 

 والجامعة

 

 ــــــ

 

 ــــــ

 

الخطـط معدلــة وتــم تقــديمها إلــى لجنــة الخطــة  ــي الجامعــة  -

 ععتمادها

العمــل علــى تحــديث الخطــط باســتمرار  ــي الضــوء مــا  ســتجد مــن تحــديث 

 على املعايير املعتمدة 
طواش فترة تنفيذ 

 الخطة

 عميد الكلية رؤساء األقسام

فيها ولجنتا الخطة  ي الكلية 

 والجامعة

 

 ــــــ

 

 ــــــ

 الخطط محدثة وفق املعايير -

 

 

 ياعلتطوير اخلطط الدراسية للربامج اليت تطرحها الكلية على مستوى البكالوريوس والدراسات ال: 2/1/4اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

املراجعــــــة املســـــــتمرة والتقـــــــويم الـــــــدائم للخطــــــط املطروحـــــــة علـــــــى مســـــــتوى 

على مدار سنوات  القسم ومقار تها بنظيراتها الوطنية والعاملية

 الخطة

 عميد الكلية

 ورؤساء األقسام

 ولجنة الخطة الدراسية

 ــــــ ــــــ

اســــية التــــي تطرحهــــا إقبــــاش الطلبــــة علــــى التخصصــــات الدر  -

 الكلية

عـــــرض املـــــواد التـــــي تطرحهـــــا الكليـــــة علـــــى صـــــفحة اع تر ـــــا  -

 الخاصة بالكلية

تطـــوير خطـــط الكليـــة وفـــق اليـــرامج العامليـــةال ومعـــايير مؤسســـات اععتمـــاد 

 املنهي 
على مدار سنوات 

 الخطة

 العميد

 ورؤساء األقسام

 ولجنة الخطة

 ــــــ ــــــ
واد الواجـــــــــــب وجـــــــــــود مقترحـــــــــــات محـــــــــــددة بخصـــــــــــوص املـــــــــــ -

 تضمينها  ي الخطط الدراسية
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 : دعم أعضاء هيئة التدريس ألداء مهامهم بكفاءة عالية2/2اهلدف االسرتاتيجي
 : دعم النمو املهين ألعضاء هيئة التدريس يف الكلية يف جماالت التدريس والعمل اإلبداعي2/2/1اإلسرتاتيجَية 

 املواد الالزمة ملســؤولا اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 
 املوازنة

 ) املخصص(

 Key Performance)مؤشرات األداِء الرئيسيِة 

Indicators (KPIs) 

التـــــدريس  ـــــي مـــــنح مثـــــل  فوليرايـــــا  تســـــهيل ودعـــــم مشـــــاركة أعضـــــاء هيئـــــة 

 ;DAADبرامج املنح الدراسية األملا ية لخدمات التبادش األلاديمي و 
عضو هيئة تدريس 

 ينلل عاميين دراسي

إدارة الجامعة وعمادة الكلية 

ورؤساء األقسام فيها وأعضاء 

 هيئة التدريس

 

 ــــ

 

 دينار  4000

 

ســــفر عضــــو هيئــــة تــــدريس للمشــــاركة  ــــي هــــذ  اليــــرامج لــــل  -

 سنتين

دعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس  ـي املـؤتمرات والنـدوات ذات العالقـة 

 
 
 وخارجيا

 
 بالتربية داخليا

مؤتمر أو  دوة لكل 

هيئة تدريس  عضو

 
 
 سنويا

إدارة الجامعة وعمادة الكلية 

ورؤساء األقسام فيها وأعضاء 

 هيئة التدريس

 

 ــــ

 

دينار  10000

 
 
 سنويا

حضــور أعضــاء هيئــة التــدريس للمــؤتمرات والنــدوات ذات  -

 العالقة

تــــــوفير اليــــــرامج واملقــــــاييس واملراجــــــع والــــــدوريات ذات العالقــــــة بالتربيــــــة  ــــــي 

هيئــة التــدريس علــى احــدث املســتجدات  ــي مجــاش الجامعــة ليطلــع أعضــاء 

 تخصصهم 

على مدار سنوات 

 الخطة

عمادة الكلية  ورؤساء 

األقسام وأعضاء هيئة 

 التدريس ومطتبة الجامعة

 

 ــــ
 دينار 10000

-  
 
 تزويد املطتبة بعدد من املراجع والدوريات سنويا

 

 

 م لفرتة طويلةأو ابتعاث أعضاء هيئة تدريس متميزين واالحتفاظ هب دعم الكادر األكادميي عن طريق توظيف: 2/2/2اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

ابتعـــاث عشـــرة موفـــدين للدراســـة  ـــي جامعـــات معتـــر   هـــا  ـــي تخصصـــات  

ال اإلللينيكــيررــاد األســرعال وعلــم الــنفس الرياضــياتال واللغــة العربيــةال واإل 

تربيـــــــــــةال والقيـــــــــــا   وأصـــــــــــوش التربويـــــــــــةال  واإلدارةوعلـــــــــــم الـــــــــــنفس التربـــــــــــوعال 

 (.2والتقويمال والتربية الفنية )عدد 

على مدار سنوات 

 الخطة

رئاسة الجامعة وعمادة الكلية 

 ورؤساء األقسام فيها 

 

 ــــــ

 

 دينار  1000.000

 

 

   ي التخصصات اآلتية   أعضاء هيئة تدريس جددتعيين 

 اإلرراد النفس ي والتربوع  -

 التربية الفنيــة -

 تدريس اللغة العربية /تدريس الرياضيات -

 

على مدار سنوات 

 الخطة

رئاسة الجامعة وعمادة الكلية 

 ورؤساء األقسام فيها 
 ــــــ

 

 رواتب

األعضاء املذلورون تم تعييـنهم وأصـبحوا أعضـاء  ـي هيئـة   -

 التدريس بالكلية 
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 لي  : تشجيع أعضاء هيئة التدريس على اإلنتاج العلمي الذي يتسم ابألصالة واجلدة وخيدم اجملتمع احمل2/2/3اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

لبحــــــــوث والدراســــــــات ذات دعــــــــم قيــــــــام أعضــــــــاء هيئــــــــة التــــــــدريس بــــــــ جراء ا

 العالقة بالتربية والتي تخدم املجتمع املحلي

على مدار سنوات 

الخطة بمعدش بحث 

لكل عضو هيئة 

 
 
 تدريس سنويا

50 x 5  =250 بحث 

عمادة الكلية ورؤساء األقسام 

 فيها وأعضاء هيئة التدريس
 ــــــ

 

5000  
 
 دينار سنويا

 

و إرســـــــال  نشــــــر العــــــدد املطلـــــــوب مــــــن األبحـــــــاث أو قبولــــــ  أ -

 للنشر

دعـــم قيـــام أعضـــاء هيئـــة التـــدريس بتـــأليت الطتـــب واملراجـــع ذات العالقـــة 

 بالتربية أو ترجمة مراجع  موجودة أصال 

على مدار سنوات 

الخطة بمعدش كتاب 

لكل عشرة أعضاء 

 
 
 سنويا

50/10 x 5  =25 

 كتاب

عمادة الكلية ورؤساء األقسام 

 فيها وأعضاء هيئة التدريس
 ــــــ

 

5000  
 
 دينار سنويا

 

 إصدار الطتب املطلوبة -

دعـــــم قيـــــام أعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس  ـــــي الكليـــــة ب عـــــداد املـــــواد اعلطترو يـــــة 

 وتدريسها

على مدار سنوات 

الخطة بمعدش مادة 

لكل عضو هيئة 

 مادة 50تدريس=

األقسام  الكلية ورؤساءعمادة 

فيها وأعضاء هيئة التدريس 

 ومركز التعليم اإللطتروني

 ـــــ
 

500  
 
 دينار  سنويا

وجــــود عــــدد مناســــب مــــن املــــواد تســــتخدم  ــــي التــــدريس  ــــي  -

 الكلية

-  
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 تطوير برانمج التدريب امليداين يف خمتلف التخصصات يف الكلية : 2/3اهلدف االسرتاتيجي
 يف خمتلف التخصصات تطوير التعليمات اخلاصة ابلتدريب امليداين: 2/3/1اإلسرتاتيجَية 

 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 
 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

الفصل الثاني للعام  مراجعة التعليمات الحالية وتحديد  قاط القوة والضعت فيها

الدراس ي 

2016/2017 

عميد الكلية ورؤساء األقسام 

 ومشرفو التدريب امليداني فيها

 

 ـــــ

 

 ــــــ

تمــا مراجعتهــا وحــدوث  قــاط القــوة والضــعت  التعليمــات -

 فيها وهناك تقرير بذلك

اعطــــالد علــــى  وضــــع التربيــــة العمليــــة  ــــي اليــــرامج املحليــــة والعامليــــة وكيفيــــة 

 تنفيذها 

الفصل الثاني للعام 

الدراس ي 

2016/2017 

عميد الكلية ورؤساء األقسام 

 ومشرفو التدريب امليداني فيها 

 

 ــــــ

 

 ــــــ

موعـــــة مـــــن الوثـــــائق املتعلقـــــة بالتـــــدريب امليـــــداني وجـــــود مج -

 من مصادر محلية وأجنبية

إعــــداد تعليمـــــات جديــــدة أو تعـــــديل التعليمـــــات الحاليــــة إذا تبـــــين أن هـــــذ  

 التعليمات تعاني من عيوب معينة
العام الدراس ي 

2016/2017 

عميد الكلية ورؤساء األقسام 

 ومشرفو التدريب امليداني فيها

 

 ــــــ

 

 ــــــ

تقـــديم نعـــخة جديـــدة مـــن التعليمـــات إلـــى رئاســـة الجامعـــة  -

 إلقرارها

 

 تطوير آلية عمل واضحة لإلشراف والتقييم واملتابعة يف التدريب امليداين: 2/3/2اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

اجعة آليات العمل الحالية وتحديـد  قـاط الضـعت والقـوة فيهـا و جـراء مر 

 تعديالت عليها

بداية الفصل الثاني 

2016/2017 

عميد الكلية ورؤساء األقسام 

 ومشرفو التدريب امليداني

 

 ــــــ

 

 ــــــ

وجــــــــود تقريــــــــر يبــــــــين  قــــــــاط القــــــــوة والضــــــــعت ومقترحــــــــات  -

 التطوير للتدريب امليداني  ي الكلية

ة أدوات التقيـــــــــيم واملالحظـــــــــة املســـــــــتخدمة  ـــــــــي التـــــــــدريب امليـــــــــداني مراجعــــــــ

 وتطويرها  

على مدار الفصل 

 2016/2017الثاني 

عميد الكلية ورؤساء األقسام 

 ومشرفو التدريب امليداني 

 

 ــــــ

 

 ــــــ
 وجود أدوات مالحظة وتقويم مطورة -
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 هايت ميكن أن يتم التدريب امليداين فيها والتنسيق معإنشاء قاعدة بياانت خاصة ابجلهات ال :2/3/3اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

مخاطبـــة الـــوزارات واملؤسســـات والهيئـــات ذات العالقـــة بالتربيـــة والتشـــاور 

  ي م
 
 جاش التدريب امليداني لطلبة الكليةمعها حوش إمكا ات التعاون معا

الفصل الثاني للعام 

الدراس ي 

2016/2017 

عميد الكلية ورؤساء األقسام 

 ومشرفو التربية العملية 

 

 ــــــ

 

 ــــــ

 وجود ردود من الجهات التي تما مخاطبتها لدى الكلية -

مراجعــــــــة أدوات التقيـــــــــيم واملالحظـــــــــة املســـــــــتخدمة  ـــــــــي التـــــــــدريب امليـــــــــداني 

 ا باستمرار  وتطويره

الفصل الثاني للعام 

الدراس ي 

2016/2017 

مشرفو التربية العملية  ي 

 الكلية

 

 ــــــ

 

 ــــــ

وجـــود قاعـــدة بيا ـــات تتعلـــق باملوضـــود يمطـــن الرجـــود إليهـــا  -

  ي أع لحظة

 لتكون خمترباً تربوايً ألغراض التدريب امليداين إنشاء مدرسة اتبعة للكلية :2/3/4اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)هـــام امل

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

 تقديم طلب لرئاسة الجامعة للموافقة على إقامة مبنى خاص بالكلية
 رئاسة الجامعة وعمادة الكلية 2016/2017

 

 ــــــ

 

 ــــــ

 حصوش املوافقة على إقامة املبنى -

 رئاســة الجامعــة 2016/2017 املخططات والتصاميم الالزمة للبناء وطرح عطاء إقامة املبنى  إعداد 

 وعمادة الكليــة

 

 ــــــ

 

 ــــــ

وجــود مخططـــات جـــاهزة للبنــاء وقـــوائم بـــاألدوات واألجهـــزة  -

 الالزمة

 رئاسة الجامعــة 2016/2017 تنفيذ عملية بناء املبنى وتجهي   باملواد الالزمة

 دة الكليــةوعما

 

 ــــــ

 وجود مبنى جاهز - يتم تقديرها
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 (: البيئة اجلامعية3الغاية اإلسرتاتيجَية )
 توفري بيئة تعليمية تعلميه غنية وحمفزة للتحصيل واإلبداع والنمو املعريف للطلبة:  3/1اهلدف االسرتاتيجي

 لكلية يف جمايل التدريس و إدارة الصفتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس يف ا:  3/1/1اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

تكليت لل عضو هيئة تدريس  عين  ي الكلية بحضور دورة التقويم 

 والتدريس التي  عقدها مركز الجودة  ي الجامعة

 لل فصل دراس ي

 وحسب الحاجة

عميـد الكليـة ورؤساء األقسام 

 الجودة  ي الجامعة وعمادة
 ــــــ ــــــ

حصـــوش لـــل عضـــو هيئـــة تـــدريس  ـــي الكليـــة علـــى رـــهادة  -

 الدورة

عمل زيارات متبادلة بين أعضاء هيئة التدريس الجدد  ي الكلية 

 لالستفادة من األساليب الفعالة عند الزمالء
 لل فصل دراس ي

ورؤساء  /ـةعميـد الكلي

 األقسام 
 حدوث الزيارات وتحسن األداء - ــــــ ــــــ

عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس الجدد  ي أساليب 

 التدريس الجامعي

 الشهر األوش من 

الفصل الثاني لكل 

 عام جامعي

عميـد الكليـة ورؤساء األقسام 

 ومركز التعليم اعلطتروني 

Data Show/ Lab 

Top/ Black Board 

Program/  قرطاسي 

 ــــــ

 انعقـاد الدورات وحضور أعضاء هيئة التدريس لها -

اســـــــتخدام أعضـــــــاء هيئـــــــة التـــــــدريس ألســـــــاليب جديـــــــدة  ـــــــي  -

 تدريسهم

عقد  دواتال وأيام علميةال وحضور مؤتمراتال وتعميم تجارب 

  اجحة
على مدار سنوات 

 الخطة 

عميد الكلية ورؤساء األقسام 

 واللجان العلمية
 ــــــ

6000 x 5  =

30000  

 عقد الندوات وحضور اعضاء هيئة التدريس للمؤتمرات -

 تعميم تجارب  اجحة  -

 حتفيز الطلبة على التجديد واإلبداع:  3/1/2اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

 بقات للطلبة ييرزون فيها إبداعاتهم وتمي همعقد مسا
 ــــــ اللجنة الثقافية  ي الكلية مرة لل عام جامعي

100 x 5  =

 دينار 500
 إقباش الطلبة على املشاركة فيها /عقد املسابقات با تظام  -

 عقد  دوات ومناظرات للطلبة  
 ــــــ ــــــ اللجنة الثقافية  ي الكلية  دوة لل عام جامعي

 د الندوات با تظام عق -

 إقباش الطلبة على املشاركة فيها -

مرة  ي نهاية لل عام  تحديد يوم للطالب املتفوق 

 جامعي
 ــــــ اللجنة الثقافية  ي الكلية

200 x 5  =

 دينار 1000
 تخصيص أيام لتطريم الطلبة املتفوقين -

 ازدياد أعداد الطلبة املتفوقين  ي الكلية -

معرض  ي نهاية لل  ةالطلب إ تاجعمل معارض من 

 عام جامعي

اللجنة الثقافية ومسئولو 

 التربية العملية
 ــــــ

200 x 5  =

 دينار 1000
 عمل املعارض با تظام -

 إقباش الطلبة على هذ  املعارض  -
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 تضمني اخلطط الدراسية مواد ذات عالقة بتخصص الطالب وحياته املستقبلية  :3/1/3اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

اعطـــــالد علـــــى احـــــدث املســـــتجدات  ـــــي مجـــــاش الخطـــــط الدراســـــية الخاصـــــة 

 بالتربية

 

على مدار سنوات 

 الخطة
العميد ورؤساء األقسام 

 ولجنة الخطة
 ـــــ ا تر ا

ات عامليـــــــة تـــــــوفر عـــــــدد مـــــــن الخطـــــــط الدراســـــــية  ـــــــي جامعـــــــ -

 تتعلق بالتربية

عقد ورش عمل واجتماعات مع الجهات ذات العالقة العاملة  ي املجـاعت 

 التربوية عستطالد رأيها حوش ربط الخطط بسوق العمل 

على مدار سنوات 

العميد ورؤساء األقسام  الخطة

 ولجنة الخطة

قاعة اجتماعات 

مجهزة بتسهيالت 

تطنولوجية 

 ومستلزمات ضيافة

 د 100

 للضيافة

وجـــــــــــود مقترحـــــــــــات محـــــــــــددة بخصـــــــــــوص املـــــــــــواد الواجـــــــــــب  -

 تضمينها على الخطط

القيــام بــ جراء التعــديالت الالزمــة علــى الخطــط بمــا يتفــق و تــائج اللقــاءات 

 واملراجعات التي تحدث

على مدار سنوات 

 الخطة
 وجود خطة معدلة وفق املقترحات - ــــــ ـــــ لجنة الخطة

 عالقات اجيابية بني الطلبة وأعضاء هيئة التدريس تطوير:  3/1/4اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

عقــــد لقــــاءات دوريــــة بــــين الهيئــــة التدريســــية والطلبــــة للتباحــــث  ــــي قضــــايا 

 طلبة الكلية

من  األوش الشهر 

بداية لل فصل 

 دراس ي

عميــــد الكليـة ورؤساء األقسام 

 فيها
 انعقاد اللقاءات ووجود محاضر تضم ما دار فيها - ـــــ ــــــ

تحديـــــــد ســـــــاعات مطتبيـــــــة ثابتـــــــة ومعلنـــــــة ملراجعـــــــة الطلبـــــــة أعضـــــــاء هيئـــــــة 

 التدريس  ي الكلية

بداية لل فصل 

 دراس ي

أعضاء هيئة التدريس  ي 

 الكلية
 ـــــ ــــــ

 مـــــن الســـــاعات املطتبيــــــة وجـــــود بر ـــــامج يضـــــم عـــــد -
 
 لافيـــــا

 
دا

 معلق على باب مطتب لل عضو هيئة تدريس

 إرراك الطلبة  ي بعض لجان الكلية
 ي بداية لل فصل 

 دراس ي

عميــــد الكليـة ورؤساء األقسام 

 فيها

 ــــــ

 

 

 وجود قوائم باللجان  ي الكلية وأسماء الطلبة املشاركين فيها - ـــــ
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 تعزيز استخدام التكنولوجيا يف العملية التعليمية التعلمية  :3/1/5اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

 إنشاء مختير حاسوب ملحق بالكلية

على مدار سنوات 

 الخطة

رئاسة الجامعة وعمادة الكلية 

م فيها ومركز ورؤساء األقسا

الحاسوب  ي الجامعة والدائرة 

 املالية

 جهاز حاسوب 30

 Dataطابعتانال جهاز 

Show 

طاوعتال وصالت 

 كهربائية

 دينار 15000
وجــــــود مختيــــــر حاســــــوب تــــــابع للكليــــــةال ومجهــــــز بكــــــل املــــــواد  -

 الالزمة

تـــدريب أعضـــاء هيئـــة التـــدريس  ـــي الكليـــة علـــى اســـتخدام تقنيـــات توظيـــت 

 ت  ي عملية التدريس تطنولوجيا املعلوما
على مدار سنوات 

 الخطة

عمادة الكلية ورؤساء األقسام 

فيها ومركز التعليم اعلطتروني 

  ي الجامعة

 ـــــــ ــــــ
وجــــــــــــود أعضــــــــــــاء هيئــــــــــــة تــــــــــــدريس مــــــــــــدربين علــــــــــــى توظيــــــــــــت  -

 تطنولوجيا املعلومات  ي عملية التدريس

مادتين إعداد  تطوير مواد الطترو ية لتدريسها عن طريق اع تر ا 

إضافيتين على األقل 

 
 
 سنويا

أعضاء هيئة التدريس  ي 

 الكلية
 ــــــ ــــــ

وجـــــــــــود مـــــــــــواد إلطترو يـــــــــــة قـــــــــــام أعضـــــــــــاء هيئـــــــــــة التـــــــــــدريس  -

 بتطويرها

 ي بداية لل فصل  توفير برامج محوسبة جاهزة ذات عالقة باملواد التي يدرسها الطلبة

دراس ي وعلى مدار 

 سنوات الخطة

ألقسام عمادة الكلية ورؤساء ا

فيها وأعضاء هيئة التدريس 

 فيها

برامج تعليمية 

 محوسبة
 دينار 5000

تــوافر عــدد مــن اليــرامج التعليميــة املحوســبة ذات العالقــة  -

 بالتربية  ي الكلية أو  ي مطتبة الجامعة

 توفري التجهيزات واملواد التعليمية الضرورية لعملية التعلم  :3/1/6اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

 إنشاء مختير تطنولوجيا تعليم تابع للكلية

 2018قبل نهاية عام 

رئاسة الجامعة وعمادة الكلية 

ورؤساء األقسام فيها والدائرة 

 املالية

مستلزمات مختير 

 تطنولوجيا التعليم
 دينار 5000

وجــــود مختيــــر تطنولوجيــــا تعلــــيم تــــابع للكليــــةال ومجهــــز بكــــل  -

 املواد الالزمة
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 إنشاء مختيرات رسم و حا وخز  وموسيقى تابعة للكلية

 2018قبل نهاية عام 

رئاسة الجامعة وعمادة الكلية 

ورؤساء األقسام فيها والدائرة 

 املالية

مستلزمات املختيرات 

 املذلورة

2000 x 4  =

 ناردي 8000

وجـــــــود مختيــــــــرات رســــــــم و حــــــــا وخــــــــز  وموســــــــيقى تابعــــــــة  -

 للكليةال ومجهزة بكل املواد الالزمة

 توفري مبىن مناسب للكلية  :3/1/7اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

للموافقـــة علـــى إقامـــة مبنـــى خـــاص بالكليـــة  تقـــديم طلـــب لرئاســـة الجامعـــة

 تم تنفيذ  وأخذ املوافقة علي 
عميد الكلية ورئاسة الجامعة 

 ومجلس العمداء
 ــــــ

 

 ــــــ

 

 حصوش املوافقة على إقامة املبنى -

 إعداد املخططات والتصاميم الالزمة للبناء وطرح عطاء إقامة املبنى
 تم تنفيذ 

رئاسة الجامعة وللية 

 وعمادة الكليةالهندسة 
 دينار 100000 ــــــ

وجـود مخططـات جـاهزة للبنـاءال وقائمـة بـاألدوات واألجهــزة  -

 الالزمة

 وجود مبنى جاهز للكلية - دينار 800000 ــــــ رئاسة الجامعة وعمادة الكلية 2016عام  تنفيذ عملية بناء املبنى وتجهي   باملواد الالزمة 

 وعية ألداء أعضاء هيئة التدريس يف الكليةوضع معايري ن: 3/1/8اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

النصت األوش من  مراجعة للمعايير املوجودة عامليا إجراء

 2018عام 
 ــــــ ــــــ لجنة ضمان الجودة  ي الكلية

ائق تتعلـــــق بمعـــــايير أعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس مـــــن وجـــــود وثـــــ -

 جامعات عربية وعاملية

النصت الثاني من  اقتراح معايير تتالءم ووضع الكلية

 2018عام 
 ــــــ ــــــ لجنة ضمان الجودة  ي الكلية

 وجود معايير معتمدة لهذا الغرض -
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 حتياجات اخلاصةاحملافظة على تنوع الطلبة ومراعاة ذوي اال : 3/2اهلدف االسرتاتيجي
 مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة  :3/2/1اإلسرتاتيجَية 

 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 
 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

 التدريس  بما يتالءم وتنود الطلبة أساليبتطوير 

 

على مدار سنوات 

 الخطة

ة ورؤساء األقسام عميد الكلي

 وأعضاء هيئة التدريس فيها
 ــــــ ــــــ

استخدام أعضاء هيئة التـدريس أسـاليب تـدريس متطـورة  -

  ي تدريسهم

التنسيق مع الخدمات الطالبية من أجل مراعاة الطلبـة ذوع اعحتياجـات 

 الخاصة

 

 للما دعا الحاجة
لجنة إرراد الطلبة  ي عمادة 

 رؤون الطلبة
 ــــــ ــــــ

 وجود دعم للطلبة ذوع اعحتياجات الخاصة -

 غرس قيم التسامح وتقبل االختالف مع اآلخر :3/2/2اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

 تنفيذ عدد من النشاطات املشتركة - ــــــ ــــــ اللجنة الثقافية  ي الكلية مرة لل عام جامعي د يين  ي الكليةإقامة نشاطات  شارك فيها الطلبة األرد يين وغير األر 

العام الجامعي  عقد مؤتمر 

2016/2017 

عمادة الكلية ورؤساء األقسام 

 فيها ولجنة املشاريع

 
 دينار 5000

 انعقاد املؤتمر  ي وقت  ووجود مشاركة فاعلة في  -

 ية واالجتماعيةمساعدة الطلبة على تطوير مسات استقاللية يف جوانب شخصيتهم األكادميية والثقاف : 3/3سرتاتيجياهلدف اال
 تكوين مجعيات طالبية متخصصة هتتم بتنفيذ نشاطات ذات عالقة بعمل الكلية :3/3/1اإلسرتاتيجَية 

 مةاملواد الالز  املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 
 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

 إنشاء جمعية طالبية متخصصة  ي اإلرراد
 2016عام 

قسم  العميد ورئيسمساعد 

 علم النفس التربوع 

مطتب للجمعية وأثاث 

 للمطتب
  - دينار 1000
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 إنشاء جمعية طالبية متخصصة  ي تنمية املوهبة واإلبداد
 2016عام 

 قسم علم العميد ورئيسمساعد 

 النفس التربوع 

مطتب للجمعية وأثاث 

 للمطتب
  - دينار 1000

 إصدار جملة طالبية خاصة ابلرتبية بشكل دوري مرتني سنوايً : 3/3/2اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

 الطتاب الرسمي أرسل إلى رئاسة الجامعة - ــــــ ــــــ اللجنة الثقافية  ي الكلية 2016حزيران/ لة  ي الجامعة ألخذ املوافقة على إصدار املجلةمخاطبة الجهات املسؤو 

 تشطيل هيئة تحرير للمجلة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة 
 ــــــ اللجنة الثقافية  ي الكلية 2016أيلوش/

 

 ــــــ
 يهاتشكل الهيئة تم -

اإلعـــــالن عـــــن املجلـــــة واســـــتقطاب املســـــاهمات مـــــن الطلبـــــة والجهـــــات ذات 

 العالقة 
 2017لا ون أوش/

اللجنة الثقافية وهيئة تحرير 

 املجلة
 تم اإلعالن للطلبة وبدأت مساهماتهم بالوصوش  - ــــــ ــــــ

 إصدار العدد األوش من املجلة 

 2017آذار/
اللجنة الثقافية وهيئة تحرير 

 املجلة

طاسي  وآلة طابعة قر 

 وآلة سحب

 دينار 200

) للقرطاسية 

 فقط (

-  

 متابعة إصدار املجلة 
 لل فصل دراس ي

اللجنة الثقافية وهيئة تحرير 

 املجلة

قرطاسي  وآلة طابعة 

 وآلة سحب

 دينار 400

 
 
 سنويا

-  

 ا الطلبةكة وخارجها ويشارك هبعقد ندوات ذو حماضرات يف الرتبية  يدعى هلا متخصصون من داخل اململ :3/3/3اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

 بحيــــــث ع يقــــــل عــــــدد هــــــذ  
 
إعــــــداد بر ــــــامج للنــــــدوات واملحاضــــــرات ســــــنويا

 (  ي السنة 4الندوات و املحاضرات عن ) 

  

الشهر األوش من لل 

 دراس يعام 
 الير امج معد وجاهز للتنفيذ - ــــــ ــــــ اللجنة الثقافية  ي الكلية

 تنفيذ بر امج الندوات واملحاضرات الذع تم إعداد  
عقد محاضرة و دوة 

 لل فصل
 ــــــ اللجنة الثقافية  ي الكلية

 

 دينار 400

 

 املحاضرات والندوات تم عقدها  ي مواعيدها -
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 ةفري عدد كاٍف من املراجع والدورايت املتخصصة يف الرتبية ووضعها يف متناول يد الطلبتو   :3/3/4اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

مراجعــــــــة مواقــــــــع دور النشــــــــر املختلفــــــــة واعتصــــــــاش  هــــــــا لتحديــــــــد املراجــــــــع 

 للتخصصات التي تطرحها الكليةاملناسبة 
الشهر األوش من لل 

 فصل دراس ي
 ــــــ اللجنة الثقافية  ي الكلية

 

 ــــــ

 

 وجود قائمة بالطتب الالزمة -

 إجراء معش للدوريات املتخصصة  ي التربية وتحديدها 
الشهر األوش من لل 

 عام دراس ي
 ــــــ لجنة املطتبة  ي الكلية

 

 ــــــ

 

 وريات الالزمةوجود قائمة بالد -

 ي الشهر الثاني من  رراء املراجع واعرتراك  ي الدوريات ذات العالقة بالتربية 

بداية الفصل 

للمراجع ومن بداية 

العام الدراس ي 

 للدوريات

مطتبة لجنة املطتبة  ي الكلية و 

 الجامعة

 

 ــــــ

 

 دينار 5000

 الطتب والدوريات تم رراؤها أو اعرتراك  ها -

 

 دعم مشاركة طلبة الكلية يف جملس الطلبة ونشاطاته يف اجلامعة :3/3/5َية اإلسرتاتيج
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

عقـــــد لقــــــاءات مــــــع طلبــــــة الكليــــــة وتـــــوعيتهم بضــــــرورة املشــــــاركة  ــــــي مجلــــــس 

 ة  هذا املجلسالطلبة وباملهام املنوط
بداية الفصل الثاني 

 من لل عام دراس ي

رؤساء األقسام وعمادة رؤون 

 الطلبة
 ــــــ

 

 ــــــ

 

 اللقاءات تم عقدها -

توفير العدد الكا ي من أعضاء هيئة التدريس للمساهمة  ي اإلرـرا  علـى 

 ا تخابات املجلس 
يوم اع تخابات من    

 لل عام دراس ي

 مساعــد العميـد

 األقسـامورؤساء 

 

 ــــــ

 

 ــــــ

 

أعضــاء هيئــة التــدريس  ــي الكليــة رــارلوا  ــي اإلرــرا  علــى  -

 اع تخابات
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 تشجيع الطلبة على إجراء البحوث والدراسات العلمية وخدمة اجملتمع :3/3/6اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ص() املخص
 KPI sمؤشرات األداء 

عقد لقاءات مع الطلبـة لتـوعيتهم علـى ضـرورة إجـراء البحـوث والدراسـات 

 وخدمة املجتمع وتدريبهم على ذلك

رهر تشرين ثاني من 

 لل عام دراس ي
 انعقاد اللقاءات و الدورات الالزمة - ــــــ ــــــ لجنة البحث العلمي  ي الكلية

 سات وخدمة املجتمع من قبل الطلبة إعداد خطة إلجراء البحوث والدرا
رهر لا ون أوش من 

 لل عام دراس ي

لجنة البحث العلمي  ي الكلية 

 مع الطلبة
 ــــــ

 

 ــــــ

 

 الخطة تم إعدادها -

الفصل الثاني من لل  تنفيذ الخطة 

 عام دراس ي

لجنة البحث العلمي  ي الكلية 

 مع الطلبة
 ــــــ ــــــ

 الخطة تم تنفيذها -

 

 تعزيز التفاعل بني طلبة الكلية ومؤسسات اجملتمع احمللي :3/3/7يجَية اإلسرتات
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

 تهيئة الطلبة لألعماش التطوعية وضرورة املشاركة فيها 

 بداية لل عام جامعي

 اعية اللجنة اعجتم -

 اللجنة الثقافية -

 عمادة رؤون الطلبة -

 ــــــ ــــــ

 تم عقد اجتماعات مع الطلبة لهذا الغرض -

 

رصد املؤسسات ذات العالقة بعمل الكلية واعتصـاش  هـا وعـرض التعـاون 
 معها  ي املجاعت التي يمطن تقديم خدمات فيها 

ما بين رهرع 

 (9/2017ال6)

 اللجنة اعجتماعية  -

 يةاللجنة الثقاف -

 

 ــــــ

 

 ــــــ

 

 وجود قائمة بأسماء املؤسسات املعينة -

القيـام بمشـاريع لخدمـة  أو أفكـارعمل مسابقات لحث الطلبة على تقـديم 

 املجتمع املحلي 
من  األوش  ي الفصل 

 لل عام جامعي
 اللجنة اعجتماعية  -

 
 ــــــ ــــــ

 وجود قائمة باألفكار واملشاريع املنوع تنفيذها -

واليـــــرامج الوطنيـــــة والخيريـــــة  األنشـــــطةبـــــة علـــــى املشـــــاركة  ـــــي تشـــــجيع الطل

 من متطلبات املواد التي يدرسونها
 
على مدار سنوات  وجعل ذلك جزءا

 الخطة

 اللجنة اعجتماعية  -

 اللجنة الثقافية -

جميــــــــــــــــع أعضــــــــــــــــاء هيئــــــــــــــــة  -

 التدريس  ي الكلية

 ــــــ ــــــ

الطلبـــــــــــة رـــــــــــارلوا  ـــــــــــي عـــــــــــدد مـــــــــــن املشـــــــــــاريع واليـــــــــــرامج  -

 املجتمعية
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 تعزيز خدمات دعم الطلبـــة :  3/4اهلدف االسرتاتيجي
 تطوير خدمات مناسبة للطلبة يف جمال التعلم الذايت   :1 /3/4اإلسرتاتيجَية 

 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 
 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

 مهارات التعلم الذاتي عند الطلبة عقد  دوات ودورات لتطوير 
 ي بداية لل عام 

 دراس ي

الطلبة ورؤساء  إررادلجنة 

األقسام ومساعد العميد 

 وأعضاء هيئة التدريس

 

 ــــــ

 

 ــــــ
 ازدياد كفاءة الطلبة  ي مهارات التعلم الذاتي -

 إعداد نشرات تتعلق بأساليب التعلم الذاتي وتوزيعها على الطلبة 
ات على مدار سنو 

 الخطة

الطلبة ورؤساء  إررادلجنة 

األقسام ومساعد العميد 

 وأعضاء هيئة التدريس

 

 ــــــ

 

 ــــــ
 وجود النشرات بين أيدع الطلبة -

تضــــــمين املــــــواد األلاديميــــــة التــــــي يدرســــــها الطلبــــــة بعــــــض أســــــاليب الــــــتعلم 

 الذاتي

على مدار سنوات 

 الخطة

 

عمادة الكلية ورؤساء األقسام 

عضاء هيئة ومساعد العميد وأ

 التدريس

 

 ــــــ

 

 ــــــ

 توظيت أعضاء هيئة التدريس لهذ  املهارات  ي تدريسهم -

 

 تطوير خدمات مناسبة للطلبة يف جمال اإلرشاد األكادميي   :3/4/2اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sداء مؤشرات األ 

عقــــد لقــــاءات توعيــــة و ررــــاد للطلبــــة بشــــكل عــــام ولكــــل مررــــد مــــع طلبتــــ  

 بشكل خاص
 ي بداية لل عام 

 دراس ي

لجنة إرراد الطلبة ورؤساء 

األقسام وأعضاء هيئة 

 التدريس

 

 ــــــ

 

 ــــــ
 تم عقد اللقاءات  ي بداية لل سنة -

ات قيـــــــام لـــــــل مررـــــــد ب عـــــــداد ســـــــجل لطلبتـــــــ  ملتـــــــابعتهم علـــــــى مـــــــدار ســـــــنو 

  
 
 الدراسة حاسوبيا

على مدار سنوات 

 الخطة

لجنة إرراد الطلبة و أعضاء 

 هيئة التدريس  ي الكلية

 

 ــــــ

 

 ــــــ

وجــــود العــــجالت وعــــدم وجــــود مشــــطالت أمــــام الطلبــــة  ـــــي  -

 تعجيل موادهم
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 تطوير خدمات مناسبة للطلبة يف جمال اإلرشاد املهين   :3/4/3اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

عقـد  ــدوات ودورات لتوعيـة الطلبــة  ـي مجــاش املهـن التــي يمطـنهم اعلتحــاق 

  ها
 ي الفصل الثاني من 

 لل عام دراس ي

لجنة إرراد الطلبة ورؤساء 

األقسام فيها وعمادة رؤون 

 الطلبة

 ازدياد وعي الطلبة باملهن التي يمطنهم اعلتحاق  ها - ــــــ ــــــ

الفصل الثاني للعام  إعداد نشرات تتعلق بفرص العمل املتاحة أمام خريجي الكلية 

الجامعي 

2017/2018 

 

لجنة إرراد الطلبة ورؤساء 

األقسام فيها وعمادة رؤون 

 الطلبة

 وجود النشرات بين أيدع الطلبة - ــــــ ــــــ

وة الجهــــات واملؤسســــات ذات العالقــــة بالتربيــــة لتوعيــــة الطلبــــة بواقــــع دعــــ

 اليرامج املطبقة وفرص العمل املمطنة أمامهم

 ي الفصل الثاني لكل 

 عام دراس ي

 

عمادة الكلية ورؤساء األقسام 

 فيها واللجنة الثقافية
 ــــــ

200 x 5  =

 دينار 1000

 تنفيذ الندوات بشكل دورع -

 

      

 االستمرار يف تطوير وحتسني أساليب تقييم الطلبة يف الكلية : 3/5اتيجياهلدف االسرت 
 التنويع يف أساليب تقومي الطلبة ضمن املادة الواحدة :3/5/1اإلسرتاتيجَية 

 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 
 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

دريبيــــــة ألعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس  ــــــي الكليــــــة تتعلــــــق بأســــــاليب عقــــــد دورة ت

 التقويم الحقيقي والبديل

أثناء الفصل الثاني 

للعام الدراس ي 

2016/2017 

 لجنة اعمتحا ات  ي الكلية

Data Show 

Lab Top 

 

 ــــــ

 
 2010/2011انعقاد الدورة  قبل نهاية الفصل الثاني  -

ب التقـــــــــويم التقليديـــــــــة قيـــــــــام أعضـــــــــاء هيئـــــــــة التـــــــــدريس بتوظيـــــــــت أســـــــــالي

 والبديلة  ي تقييمهم  ألداء الطلبة 

ابتداء  من بداية العام 

الدراس ي 

وحتى  2016/2017

 نهاية سنوات الخطة

أعضاء هيئة التدريس  ي 

 الكلية
 استخدام أساليب تقويم متنوعة  ي تقييم الطلبة - ــــــ ــــــ
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 تغاايت تطوير االمتحاانلة تنسجم ومبادئ القياس والتقومي وحتليل نتائجها إحصائيا إعداد االختبارات بطريقة علمي :3/5/2اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

توجي  أعضاء هيئة التـدريس   ـي الكليـة إلعـداد اختبـارات مقننـة  ـي املـواد 

 يدرسونها  التي

على مدار العام 

الدراس ي 

2016/2017 

عميد الكلية ورؤساء األقسام 

 وأعضاء هيئة التدريس
 ــــــ

 

 ــــــ

 

وجـــــود اختبـــــارات مقننـــــة لـــــدى أعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس  ـــــي  -

 الكلية

إنشـــــــاء مختيـــــــر قيـــــــا  و ررـــــــاد لتقـــــــديم خـــــــدمات للطلبـــــــة وأعضـــــــاء هيئـــــــة 

 ربوع التدريس حوش اإلرراد والقيا  النفس ي والت
الفصل الثاني 

2016/2017 

رئاسة الجامعة وعمادة الكلية 

 ورؤساء األقسام
 ــــــ

 

 دينار 5000

 

وجــــود مختيــــر قيــــا  و ررــــاد يقــــدم خدماتــــ  للمعنيــــين  ــــي  -

 الكلية

مســتوى البكــالوريوس  علــى االمتحــاانت إعــداد ســتفادة منــه يفالعمــل علــى إنشــاء بنــ  لمســئلة يضــم مجيــع املــواد الــيت تــدرس يف الكليــة واال  :3/5/3اإلسرترترتاتيجَية 
 والدراسات العليا

 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 
 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

إعـــداد أســـئلة وفـــق املعـــايير املعتمـــدة  ـــي القيـــا  والتقـــويم تتعلـــق بجميـــع 

 مواد الخطة الدراسية 
من  ش األو  ي الفصل 

 2016/2017العام 

لجنة اعمتحا ات ورؤساء 

األقسام وأعضاء هيئة 

 التدريس

 ــــــ

 

 ـــــ

 

 األسئلة معدة وفق املعايير املطلوبة -

تكليت أعضاء هيئـة التـدريس بتجريـب هـذ  األسـئلة واسـتخراج معـامالت 

 الصعوبة والتميي  وفاعلية البدائل لها 
 ي الفصل الثاني من 

 2016/2017العام 

لجنة اعمتحا ات ورؤساء 

األقسام وأعضاء هيئة 

 التدريس

 تم تجريب األسئلة واستخراج املعايير املناسبة لها - ـــــ ــــــ

  ي بنك خاص بالكلية 
 
 ي نهاية الفصل الثاني  اختيار األسئلة املالئمة وتجميعها معا

من العام 

2016/2017 

لجنة اعمتحا ات ورؤساء 

األقسام وأعضاء هيئة 

 التدريس

 وجود بنك لألسئلة يمطن اعستفادة من  - ـــــ ــــــ

على مدار سنوات  مراجعة محتويات البنك باستمرار 

 الخطة

لجنة اعمتحا ات وأعضاء 

 هيئة التدريس
 حصوش تحديث للبنك باستمرار - ـــــ ـــــ
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  ودعمهمللتواصل مع اخلرجيني إسرتاتيجيةإنشاء وتطوير برامج  : 3/6اهلدف االسرتاتيجي
 إعداد قاعدة بياانت يف الكلية تتعلق ابخلرجيني  :3/6/1اإلسرتاتيجَية 

 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 
 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

الطلب من التعجيل تزويد الكلية باملعلومات األساسـية الخاصـة بالطلبـة 

  ي الكلية الخريجين

  مساعد العميد نهاية لل فصل دراس ي

 ــــــ

 

 ـــــ

وجــــــــــود ســــــــــجل خــــــــــاص باملعلومــــــــــات األساســــــــــية للطلبــــــــــة  -

 الخريجين  ي الكلية

 وعيـــــر اليريـــــد اعلطترونـــــي مـــــع الخـــــريجين لالســـــتعالم عـــــن 
 
التواصـــــل هاتفيـــــا

 عناوينهم وأماكن عملهم 

  مساعد العميد بداية لل عام دراس ي

 ــــــ

 

 ــــــ

د ســــــــــجل خــــــــــاص يو ــــــــــش أمــــــــــاكن عمــــــــــل وعنــــــــــاوين وجــــــــــو  -

 الخريجين

 
 
الفصل الثاني  إنشاء قاعدة بيا ات إلطترو ية عن الخريجين وتجديدها سنويا

2016/2017 

  مساعد العميد

 ــــــ

 

 ــــــ

وجود قاعدة بيا ات جاهزة عن الخريجين يمطن الرجـود  -

 إليها  ي أع وقا

 تواصل مع اخلرجينيوضع تصور آللية ال  :3/6/2اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

بداية الفصل الثاني  تخصيص صفحة خاصة بالخريجين على موقع الكلية اعلطتروني

2016/2017 
 لجنة موقع الكلية اعلطتروني

 

 ــــــ

 

 ـــــ

خاصــــــــة بــــــــالخريجين علــــــــى موقــــــــع الكليــــــــة  حةوجــــــــود صــــــــف -

 اعلطتروني

دعـــــــوة الخـــــــرجين إلـــــــى الـــــــدخوش إلـــــــى املوقـــــــع و تعـــــــجيل معلومـــــــاتهم األوليـــــــة 

 وتقديم اقتراحاتهم وتساؤعتهم عير هذا املوقع 

على مدار سنوات 

 الخطة

العميد ورؤساء األقسام 

 ومساعد العميد

 

 ــــــ

 

 ــــــ

اعلطترونـــي ويصـــل الخريجـــون معـــجلون  ـــي موقـــع الكليـــة  -

 منهم بريد الطتروني

دعوة الخرجين إلى اجتماد سنوع يقـام  ـي الكليـة للتواصـل بـين الخـريجين 

 وأعضاء هيئة التدريس و الطلبة
 نهاية لل عام دراس ي

العميد ورؤساء األقسام 

 ومساعد العميد

 

 ــــــ

 

 ــــــ

وجــــــــــــــود ملــــــــــــــت خــــــــــــــاص بمواعيــــــــــــــد عقــــــــــــــد اعجتماعــــــــــــــات  -

 ومحاضرها
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 العمل على السماح للخرجيني مبتابعة برامج التعليم املستمر يف الكلية  :3/6/3تيجَية اإلسرتا
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

الســـــــماح للخـــــــريجين بحضـــــــور دورات خاصـــــــة بمهـــــــارات متقدمـــــــة لتطـــــــوير 

 اضيع التربويةأدائهم  ي املو 

منتصت الفصل 

الدراس ي الثاني من 

 لل عام 

رئيس القسم بالتنسيق مع 

 مركز اعستشارات

 

 ــــــ

 

دينار  200

 
 
 سنويا

حصوش الخريجين علـى رـهادات بالـدورات ووجـود سـجل  -

 يو ش هذ  الدورات

الســـــــماح للطلبـــــــة الخـــــــريجين بحضـــــــور بعـــــــض املحاضـــــــرات التـــــــي يرغبـــــــون 

 م اعستفادة منها  ي عمله
 ــــــ العميد خالش العام الدراس ي

 

 ــــــ

 عدد من الخريجين حضروا بعض املحاضرات -

 مشاركة اخلرجيني يف نشاطات الكلية  :3/6/4اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

 للتحدث مع الطلبة  ي املناسبات الخاصة بالكلية دعوة الخريجين 
على مدار سنوات 

 الخطة

عميد الكلية و ائب  ومساعد  

ورؤساء األقسام ورؤساء 

 الندية وجمعيات الطلبة

 ــــــ ــــــ

تمــــا دعــــوة عــــدد مــــن الخــــريجين للتحــــدث  ــــي املناســــبات  -

 الخاصة بالكلية

رات واملراســـــــالت تطـــــــوير بـــــــرامج اتصـــــــاعت مـــــــع الخـــــــريجين بواســـــــطة النشـــــــ

 العادية واعلطترو ية
على مدار سنوات 

 الخطة

عميد الكلية و ائب  ومساعد  

ورؤساء األقسام ورؤساء 

 الندية وجمعيات الطلبة

 ــــــ ــــــ

 تم إعداد النشرات و رسالها للخريجين -

 مشاركة الخريجين  ي اليوم العلمي للكلية

 
على مدار سنوات 

 الخطة

  ومساعد  عميد الكلية و ائب

ورؤساء األقسام ورؤساء 

 الندية وجمعيات الطلبة

 ــــــ ــــــ

 تما مشاركة عدد من الخريجين  ي اليوم العلمي للكلية -

 مشاركة الخريجين  ي املؤتمرات التي تعقدها الكلية 
على مدار سنوات 

 الخطة

عميد الكلية و ائب  ومساعد  

ورؤساء األقسام ورؤساء 

 طلبةاأل دية وجمعيات ال

 ــــــ ــــــ

 رارك عدد من الخريجين  ي هذ  املؤتمرات -
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 العمل على ربط اخلرجيني أبصحاب العمل: 3/7اهلدف االسرتاتيجي
 إعداد قاعدة بياانت جبهات التشغيل اليت ميكن أن توظف خرجيي الكلية  :3/7/1اإلسرتاتيجَية 

 مواد الالزمةال المســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)المهـــام 
 الموازنة

 ) المخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

الحصـــــــــوش علـــــــــى أســـــــــماء وعنـــــــــاوين جميـــــــــع املؤسســـــــــات والهيئـــــــــات العامـــــــــة 

 والخاصة التي يمطن أن تشغل خريجينا

بداية الفصل 

الدراس ي الثاني 

2016/2017 

رؤساء األقسام ومساعد 

 العميد
 ــــــ

 

 ــــــ

 

ت العامـــــــــــة وجـــــــــــود قائمـــــــــــة بأســـــــــــماء وعنـــــــــــاوين املؤسســـــــــــا -

 والخاصة  ي مجاش التربية

التربويــــــــة إلــــــــى صــــــــفحة الكليــــــــة  باملؤسســــــــاتإدخــــــــاش املعلومــــــــات الخاصــــــــة 

 اعلطترو ية

نهاية الفصل الدراس ي 

 2016/2017الثاني 

لجنة اع تر ا بالتعاون مع 

 مركز الحاسوب  ي الجامعة

 

 ــــــ

 

 ــــــ

الدخوش إلـى قاعـدة البيا ـات الخاصـة بمؤسسـات التربيـة  -

 عن طريق موقع الكلية اعلطتروني 

طباعـــة نشـــرات وكتيبـــات خاصـــة بأســـماء وعنـــاوين املؤسســـات التربويـــة  ـــي 

 األردن 

الفصل الدراس ي 

 2016/2017 األوش 

مساعد العميد والجهة املعنية 

  ي الجامعة

 

 مواد خاصة بالطباعة

 

 دينار 500

وجــــــــــــود نشــــــــــــرات وكتيبــــــــــــات خاصــــــــــــة بأســــــــــــماء وعنــــــــــــاوين  -

 ة بالتربية  ي األردناملؤسسات املعني

 إقامة عالقات وثيقة مع جهات التشغيل وتقدمي االستشارات هلا  :3/7/2اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

  ي الكليةدعوة جهات التشغيل املختلفة إلى يوم مفتوح  عقد سنو 
 
 يا

 4يوم واحد  ي رهر 

 من لل عام
 لجنة الندوات  ي الكلية

 

 قاعدة كبيرة وضيافة

 

 دينار 200

 
 
 سنويا

املفتوحــة التــي تمــا ومــا جــرى  يو ــش األيــاموجــود ســجل  -

  ي لل منها

تبادش الزيـارات امليدا يـة مـع جهـات التشـغيل املختلفـة للتعـر  إلـى طبيعـة 

 الخدمات التي يقدمونها 

مدار العام على 

 الدراس ي

أعضاء هيئة التدريس  ي 

 الكلية
 مواصالت من الجامعة

 

 ــــــ

وجــود ســجل يو ــش الزيــارات التــي تــم القيــام  هــا والنتــائج  -

 التي تم الوصوش إليها  ي هذ  الزيارات

 للحصــــوش 
 
تقــــديم اعستشــــارات إلــــى الجهــــات املختلفــــة عنــــد الطلــــب رســــميا

 عليها

 

 

على مدار العام 

 الدراس ي

أعضاء هيئة التدريس  ي 

 الكلية

 

 ــــــ

 

 ــــــ

 

وجـــود كتـــب رســـمية تو ـــش اعستشـــارات التـــي تـــم القيـــام  -

  ها

 نيستفادة من هؤالء اخلرجيني ملساعدهتم على االإعداد أدوات مناسبة لتعريف أصحاب العمل ابملهارات والقدرات والكفاايت املتوافرة لدى اخلرجي  :3/7/3اإلسرتاتيجَية 
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 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)ـــام امله
 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

إعـــــداد نشـــــرات خاصـــــة بالكليـــــة وأهـــــدافها وبرامجهـــــا وكفايـــــات الخـــــريجين 

 وتوزيعها على جهات التشغيل املختلفة
الفصل الدراس ي 

 2017/2018الثاني 
 اد الالزمة للطباعةاملو  مساعد العميد ورئيس القسم

 

 دينار 500

 

 وجود نشرة خاصة بالكلية تتضمن كفايات الخريجين -

 تطوير قدرات اخلرجيني على عمل سرية ذاتية مناسبة تساعدهم يف التقدم للعمل  :3/7/4اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sؤشرات األداء م

عقـــد دورات خاصـــة بالطلبـــة  ـــي فصـــل التخـــرج خاصـــة بطيفيـــة 

 كتابة وتطوير السيرة الذاتية
نهاية لل فصل 

 دراس ي

أعضاء من القسم 

األلاديمي مع مركز ضمان 

 الجودة

 ــــــ
 

 ــــــ

 بطتابة السيرة الذاتية سنويا دورة خاصةانعقاد  -

 الستثمار اجلامعيالتمويل وا: 4الغاية اإلسرتاتيجَية 
 احملافظة على وضع مايل متزن يف الكلية : 4/1اهلدف االسرتاتيجي

 إجراء مراجعة للخطط املالية للكلية وأقسامها: 4/1/1اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

جنـــة ماليـــة متخصصـــة  ـــي إعـــداد خطـــة ماليـــة وا ـــحة  ـــي ضـــوء تشـــطيل ل

 مراجعة الخطط املالية السابقة وخطط جامعات أخرى 

على مدار سنوات 

 الخطة

عميد الكلية ورؤساء األقسام 

 واللجنة املالية
 ــــــ ــــــ

وجـــــود مي ا يـــــة تســـــتفيد مـــــن مراجعـــــة الخطـــــط الســـــابقة  -

 وخطط جامعات أخرى 

ى مســتوى األقســام إلعــداد الخطــة الخاصــة  هــا عقــد اجتماعــات دوريــة علــ

 وتقديهما للجنة املختصة

على مدار سنوات 

 الخطة
 ــــــ ــــــ رؤساء األقسام واللجنة املالية

وجـــــود مي ا يـــــة تســـــتفيد مـــــن مراجعـــــة الخطـــــط الســـــابقة  -

 وخطط جامعات أخرى 

 هلاتطوير مشاريع ختدم اجملتمع احمللي وجلب الدعم  : 4/1/2اإلسرتاتيجَية 
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 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 
 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

الفصل الـثاني  تشطيل لجنة  ي الكلية ألغراض اعتصاش باملجتمع وخدمت 

2016/2017 
 عميد الكلية ورؤساء األقسام

 

 ــــــ

 

 ـــــ

 تم تشطيل اللجنة -

الفصل األوش  بدراسة واقع الخدمات التي تقدم للطفل  ي املجتمع املحلي  قيام اللجنة

2016/2017 
 ــــــ لجنة خدمة املجتمع

 

 ــــــ

دراســـــة منجـــــزة عـــــن واقـــــع الخـــــدمات التربويـــــة  ـــــي املجمـــــع  -

 املحلي

الفصل الثاني  وضع تصور للمشاريع والدورات والخدمات التربوية

2016/2017 
 ــــــ لجنة خدمة املجتمع

 

 ــــــ

هنــاك خطــة تتضــمن املشــاريع والــدورات والخــدمات التــي  -

 يمطن للكلية املشاركة  ها

اعتصــــــــاش بالجهــــــــات الخيريــــــــة والدوليــــــــة ذات العالقــــــــة باملشــــــــاريع التربويــــــــة 

 والحصوش على دعم منها للمشاريع املقترحة
الفصل األوش 

2016/2017 

رئاسة الجامعة وعمادة الكلية 

 ولجنة خدمة املجتمع
 ــــــ

 

 ــــــ

 

وجــــــــــود دعــــــــــم مــــــــــن جهــــــــــات ما حــــــــــة لعــــــــــدد مــــــــــن مشــــــــــاريع  -

 الخدمات

 تنفيذ املشاريع والخدمات التي يتم الحصوش على دعم لها

 باقي سنوات الخطة

أعضاء هيئة التدريس 

ب ررا  العميد ورؤساء 

 األقسام

 ــــــ

 

 ــــــ

 

تــم تنفيــذ عــدد مــن املشــاريع التــي تــم الحصــوش علــى دعــم  -

 لها

 زايدة فاعلية استخدام جتهيزات الكلية وبنيتها التحتية  :4/1/3تيجَية اإلسرتا
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

رصــــــد احتياجــــــات الكليــــــة مــــــن الوســــــائل التعليميــــــة املختلفــــــة قبــــــل إعــــــداد 

 الخطة املالية لكل سنة
لى مدار سنوات ع

 الخطة

عميد الكلية ورؤساء األقسام 

 واللجنة املالية
 ــــــ ــــــ

وجــــود قائمــــة باحتياجــــات الكليــــة مــــن الوســــائل التعليمــــة  -

 
 
 الالزمة سنويا

 

تـــــــوفير املي ا يـــــــة الكافيـــــــة لرفـــــــد الكليـــــــة بالوســـــــائل التطنولوجيـــــــة الحديثـــــــة 

 الالزمة لليرامج املختلفة
على مدار سنوات 

 الخطة
 ــــــ ــــــ د الكلية ورؤساء األقسامعمي

وجــود بنــد  ــي املي ا يــة لتــوفير  الوســائل التعليمــة الالزمــة  -

 
 
 سنويا

 

التحـــــــــــاق اعضــــــــــــاء هيئــــــــــــة التــــــــــــدريس بــــــــــــدورات تــــــــــــدريب حــــــــــــوش اســــــــــــتخدام 

 التطنولوجيا الحديثة

على مدار سنوات 

 الخطة
 ــــــ ــــــ عميد الكلية ورؤساء األقسام

 ة التدريس للدورات التدريبية ازدياد حضور أعضاء هيئ -
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اعـــــداد مشـــــاريع تقـــــدم لجهـــــات دوليـــــة لتـــــوفير حاجـــــات الكليـــــة مـــــن وســـــائل 

 ومواد علمية  ي التدريس والبحث العلمي

على مدار سنوات 

 الخطة
 ــــــ ــــــ عميد الكلية ورؤساء األقسام

هنـــــــــــاك مشـــــــــــاريع تعـــــــــــاون تـــــــــــم إعـــــــــــدادها لت ويـــــــــــد الكليـــــــــــة  -

 بالوسائل املناسبة

 أتمني الدعم املايل لربامج الكلية واحتياجاهتا املستقبلية  :4/1/4اتيجَية اإلسرت 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

ت على مدار سنوا التشارك مع القطاد الخاص  ي بعض املشاريع التي قد تفيد كال الطرفين

 الخطة

عميد الكلية ورؤساء األقسام 

 ولجنة املشاريع
 ــــــ ــــــ

 ازدياد الطلب على عقد الدورات -

مشاركة اكير عدد ممطن من املستفيدين  ـي مختلـت أ ـواد الـدوراتال و ـي 

 املدرس ي والتدريس واإلدارة واإلررا  التربوع  اإلرراد

على مدار سنوات 

 الخطة

عميد الكلية ورؤساء األقسام 

 ولجنة املشاريع
 ــــــ ــــــ

 زيادة التفاعل بين الكلية واملجتمع -

      

 العمل على احلصول على دعم للبحوث اليت يقوم هبا أعضاء هيئة التدريس : 4/2اهلدف االسرتاتيجي
 تطوير كفاءة أعضاء هيئة التدريس يف الكلية يف جمال إعداد املشاريع البحثية: 5/2/1اإلسرتاتيجَية 

 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)هـــام امل
 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

عقـــد دورات تدريبيـــة وورش عمـــل  ـــي مجـــاش إعـــداد املشـــاريع البحثيـــة علـــى 

 الصعيد الفردع والجماعي
الفصل األوش 

2016/2017 

عميد الكلية ومركز 

 اعستشارات

 

 ــــــ

    

 دينار 200  

 

تــم عقــد الــدورات وأصــبح أعضــاء هيئــة التــدريس قــادرين  -

 على إعداد مشاريع بحثية

تكليت أعضـاء هيئـة التـدريس  ب عـداد مشـاريع بحثيـة ومناقشـتها  ـي لجنـة 

 البحث العلمي  ي الكلية
الفصل الثاني 

2016/2017 

أعضاء هيئة التدريس  ي 

 الكلية

 

 ــــــ

      

 ــــــ

 

اريع البحثيــــة الجــــاهزة للتقــــديم إلــــى وجــــود عــــدد مــــن املشــــ -

 الجهات الداعمة
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 اوضع قائمة ابملشاريع البحثية اليت ميكن ألعضاء هيئة التدريس اجنازها وإعداد خمططات هل : 4/2/2اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

إجــــراء معــــش رــــامل للمشــــاريع البحثيــــة التــــي أ جــــزت  ــــي مجــــاش التربيــــة  ــــي 

 األردن
الفصل الثاني 

2016/2017 

أعضاء هيئة التدريس ولجنة 

 البحث العلمي

 

 ــــــ

 

 ـــــ

 

وجـــود قائمـــة بـــالبحوث التـــي أجريـــا  ـــي مجـــاش التربيـــة  ـــي  -

 األردن

 لتدريس إ جازها تحديد املشاريع البحثية التي يمطن ألعضاء هيئة ا
الفصل األوش 

2016/2017 

أعضاء هيئة التدريس ولجنة 

 البحث العلمي

 

 ــــــ

 

 ــــــ

 

وجــــــــود قائمــــــــة بعــــــــدد مــــــــن املشــــــــاريع البحثيــــــــة التــــــــي يلــــــــزم  -

 إجراؤها

تكليت أعضاء هيئة التدريس ب عداد املخططات لتلك املشاريع وتقـديمها 

 للجهات الداعمة للحصوش على دعم لها
ني الفصل الثا

2016/2017 

أعضاء هيئة التدريس ولجنة 

 البحث العلمي

 

 ــــــ

 

 ــــــ

 

املشــــــاريع البحثيــــــة املطلوبــــــة موزعــــــة علــــــى أعضــــــاء هيئــــــة  -

 التدريس

 تنفيذ هذ  املشاريع والحصوش على دعم لها
 باقي سنوات الخطة

أعضاء هيئة التدريس ولجنة 

 البحث العلمي

 

 ــــــ

 

 ــــــ

 لبحثية تم ا جازهاهناك عدد من املشاريع ا -

 العمل على توفري جهات متويل مستعدة لدعم تنفيذ املشاريع املقرتحة:  4/2/3اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

 اريع املقترحةتحديد قيمة النفقات املالية الالزمة لتنفيذ املش
الفصل الثاني 

2016/2017 
 لجنة البحث العلمي

 

 ــــــ

 

 ـــــ

 

 وجود كشت بتكاليت املشاريع البحثية املقترح تنفيذها -

مخاطبــــــــة الجهــــــــات املســــــــتعدة لتمويــــــــل تنفيــــــــذ املشــــــــاريع املقترحــــــــة وعقــــــــد 

 اتفاقيات معها 
الفصل األوش 

2016/2017 

رئاسة الجامعة وعمادة الكلية 

 ث العلميولجنة البح

 

 ــــــ

 

 ــــــ

 

تمــا مخاطبــة الجهــات املا حــة والحصــوش علــى وعــد منهــا  -

 بدعم عدد من املشاريع
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تكليت أعضاء هيئة التدريس ب عداد املخططات لتلك املشاريع وتقـديمها 

 باقي سنوات الخطة للجهات الداعمة للحصوش على دعم لها
أعضاء هيئة التدريس ولجنة 

 البحث العلمي

 

 ــــــ

 

 ــــــ

 

املشــــــاريع البحثيــــــة املطلوبــــــة موزعــــــة علــــــى أعضــــــاء هيئــــــة  -

 التدريس

 تنفيذ املشاريع املدعومة
 أعضاء هيئة التدريس باقي سنوات الخطة

 

 ــــــ

 

 ــــــ

 هناك عدد من املشاريع البحثية تم ا جازها -

 ى اإلشغال الكامل للجامعةجذب أعداد كافية من الطلبة للكلية من اجل احملافظة عل : 4/3اهلدف االسرتاتيجي
 وضع خطة إعالمية للتعريف ابلكلية واخلدمات اليت تقدمها والفرص املتاحة خلرجيها  :4/3/1اإلسرتاتيجَية 

 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 
 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

 ية للتعريت بالكليةتشطيل لجنة إعالمية  ي الكل
الفصل األوش 

2016/2017 
 عميد الكلية ورؤساء األقسام

 

 ــــــ

 

 ـــــ

 

 اللجنة مشكلة -

وضـــــــــع خطـــــــــة إعالميـــــــــة للكليـــــــــة للتعريـــــــــت  هـــــــــا وبالخـــــــــدمات التـــــــــي تقـــــــــدمها 

 وبالفرص املتاحة لخريجيها وتنفيذها 

الفصل األوش 

2016/2017 
 اللجنة اإلعالمية

 

 ــــــ

 

 ــــــ

 المية جاهزةهناك خطة إع -

 زايدة فرص قبول الطلبة يف الربانمج الدويل يف التخصصات اليت تطرحها الكلية  :4/3/2اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

 ر امج الدولي  ي الكليةزيادة عدد الطلبة املمطن قبولهم على أسا  الي
بداية لل فصل 

 دراس ي
 ــــــ عميد الكلية ورؤساء األقسام

 

 ـــــ

 

 ازدياد عدد املقبولين  ي الير امج الدولي -
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 : العاملية5الغاية اإلسرتاتيجَية 
 حتقيق مستوى متقدم للطلبة : 5/1اهلدف االسرتاتيجي

 توفرها يف املتخرجني من الكليةحتديد املواصفات الواجب  :5/1/1اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

عقــــــد جلســــــات عصــــــت ذهنــــــي داخــــــل الكليــــــة ومــــــع الجهــــــات ذات العالقــــــة 

 لتحديد مواصفات الخريج من اليرامج التي تطرحها الكلية

الفصل الدراس ي 

 2016/2017الثاني 

عميد الكلية ورؤساء األقسام 

 وأعضاء هيئة التدريس

 

 ــــــ

 ــــــ     

 

 تم عقد عدد لاٍ  من الجلسات لهذا الغرض -

إعداد قائمة باملؤهالت واملهارات وأركاش املعرفـة التـي يفتـرض أن يمتلطهـا 

 الطالب املتخرج من لل تخصص من تخصصات الطفولة املبطرة 

ل بداية الفص

الدراس ي األوش للعام 

2016/2017 

عميد الكلية ورؤساء األقسام 

 وأعضاء هيئة التدريس

 

 ــــــ

      

 ــــــ

 

 وجود قائمة باملواصفات الخاصة بخريج لل تخصص -

 دة فيهاهليئات املوجو تعزيز دور الكلية يف خدمة اجملتمع احمللي وتطوير عالقات تعاون مع املؤسسات و  : 5/2 اهلدف االسرتاتيجي
 إجراء دراسات ومسوحات يف امليدان لتحديد كفاءة اخلرجيني ورضا أرابب العمل عن أدائهم :5/1/2اإلسرتاتيجَية 

 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 
 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

أربـــاب العمـــل عـــن  اورضـــ إعـــداد أدوات موثوقـــة لتحديـــد كفـــاءة الخـــريجين

 أدائهم 

 ي الفصل الثاني من 

العام الدراس ي 

2016/2017 

لجنة متابعة الخريجين  ي 

الكلية بالتعاون مع عمادة 

 الكلية ورؤساء األقسام فيها

 

 ــــــ

 

 دينار 1000

اللجنة تم تشطيلها وأصبحا األدوات معدة ومتوافرة  ي 

 الكلية

يـة مــن أربـاب العمـل ألخــذ رأيهـم  ــي أداء تطبيـق هـذ  األدوات علــى عينـة لاف

 الخريجين 

 ي الفصل الثاني من 

العام الدراس ي 

2016/2017 

لجنة متابعة الخريجين  ي 

الكلية بالتعاون مع عمادة 

 الكلية ورؤساء األقسام فيها

 

 ــــــ

 

 دينار 2000

 هناك بيا ات لافية  اتجة عن عملية التطبيق

ش عليها مـن تطبيـق األدوات وتحديـد  قـاط تحليل البيا ات التي تم الحصو 

 القوة والضعت  ي أداء الخريجين

 ي الفصل الثاني من 

العام الدراس ي 

2016/2017 

لجنة متابعة الخريجين  ي 

الكلية بالتعاون مع عمادة 

 الكلية ورؤساء األقسام فيها

 

 ــــــ

 

 ــــــ

تم تحديد  قاط القوة والضعت  ي اليرامج التي تطرحها 

 ية  ي ضوء عملية التحليلالكل
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تعـــــديل الخطـــــط الدراســـــية بمـــــا يلبـــــي الحاجـــــات التـــــي تطشـــــت عنهـــــا عمليـــــة 

 املعش

 ي الفصل الثاني من 

العام الدراس ي 

2016/2017 

عميد الكلية ورؤساء األقسام 

 ولجنة الخطة

 

 ــــــ

 

 ــــــ

 وجود  خطط معدلة  ي ضوء  تائج التحليل

 معها للهيئات واملراكز واملؤسسات ذات العالقة بعمل الكلية وحتديد جماالت التعاون إجراء مسح :5/2/1اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

تشــــــطيل لجنــــــة  ــــــي الكليــــــة لتنســــــيق التعــــــاون بــــــين الكليــــــة وبــــــين مؤسســــــات 

 لي ذات العالقةاملجتمع املح

الفصل الثاني للعام 

الدراس ي 

2016/2017 

 عميد الكلية ورؤساء األقسام

 

 ــــــ

 

 ــــــ

 اللجنة تم تشطيلها  -

إعــــداد أدوات معــــحية لتحديــــد مؤسســــات املجتمــــع املحلــــي ذات العالقــــة 

 بعمل الكلية ومجاعت التعاون بينها وبين الكلية 

الفصل األوش للعام 

الدراس ي 

2016/2017 

 لجنة خدمة املجتمع  ي الكلية

 

 ــــــ

 

 ــــــ

 تم إعداد األدوات وتقنينها حسب األصوش  -

الفصل  األوش للعام  عقد لقاءات مع هذ  الجهات لبحث سبل التعاون بينها وبين الكلية

الدراس ي 

2016/2017 

 لجنة خدمة املجتمع  ي الكلية

 

 ــــــ

      

 ــــــ

 ائمة بمجاعت التعاون تم عقد اللقاءات والخروج بق  -

 إعداد برامج لتعزيز التعاون بني الكلية ومؤسسات اجملتمع احمللي وتنفيذها :5/2/2اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

جتمــــع املحلــــي العاملــــة  ــــي وضــــع خطــــة للتعــــاون بــــين الكليــــة ومؤسســــات امل

 مجاش التربية

الفصل األوش للعام 

الدراس ي 

2016/2017 

 لجنة خدمة املجتمع  ي الكلية

 

 ــــــ

 

 ــــــ

 الخطة جاهزة للتنفيذ -

تنفيــــــذ هــــــذ  الخطــــــة بحيــــــث  شــــــعر املجتمــــــع املحلــــــي ب ثارهــــــا علــــــى تطــــــوير 

 الخدمات التربوية في  

 

ابتداء من الفصل 

 2017/2018الثاني 

 0ى نهاية الخطةوحت

لجنة خدمة املجتمع وأعضاء 

 هيئة التدريس  ي الكلية

 

 ــــــ

 

 ــــــ

 هناك مشاريع منفذة  ي املجتمع املحلي تتعلق بالتربية -
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 االتصال ابلوزارات واملنظمات ذات العالقة بتخصصات الكلية داخل األردن وخارجه :5/2/3اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول طار الزمنياإل  (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

 عمل مطوية للتعريت بالكلية وتوزيعها على الجهات ذات العالقة

 2016/ 2017 

العميد و ائب  ومساعدو  

ورؤساء األقسام والعالقات 

 العامة

 ــــــ -
ش  وجــــود مطويــــة وموزعــــة علــــى الجهــــات املعنيــــة ثــــم اعتصــــا -

 بامللحقين 

 تم اعتصاش بامللحقين الثقافيين وتعريفهم بالكلية - ــــــ - العميد و ائب  2017 /2016 اعتصاش بامللحقين الثقافيين العرب واألجا ب  ي األردن وتعريفهم بالكلية

 إبراز نشاطات الكلية عرب وسائل اإلعالم وحشد تغطية إعالمية كافية هلا :5/2/4اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

املشــــــاركة  ــــــي  ــــــدوات ولقــــــاءات تعقــــــدها وســــــائل اإلعــــــالم إلبــــــراز نشــــــاطات 

 الكلية

 

على مدار سنوات 

 الخطة

رئاسة الجامعة والعميد و ائب  

ومساعدي  ورؤساء األقسام 

ات العامة واللجان والعالق

 املختصة  ي الكلية

 ــــــ ــــــ

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس  ي الندوات واللقاءات -

 عقد مؤتمرات محلية او إقليمية او دولية ودعوة وسائل اإلعالم لتغطيتها

 
على مدار سنوات 

 الخطة

اللجنة الثقافية  ي الكلية 

بالتعاون مع عميد الكلية 

 ورؤساء األقسام

 ــــــ ــــــ

 تم عقد مؤتمرات وغطيا إعالميا -

 إنشاء صالت وثيقة بني الكلية واجلهات األكادميية ذات العالقة  :5/3اهلدف االسرتاتيجي

 شراكات معها التواصل مع جامعات عاملية وعربية تضم ختصصات مشاهبة للتخصصات املوجودة يف الكلية وعقد :5/3/1اإلسرتاتيجَية 

 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 
 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

إجـــــراء معـــــش الطترونـــــي لتحديـــــد الجامعـــــات العامليـــــة والعربيـــــة التـــــي تضـــــم 

 لليات تربية

الفصل األوش للعام 

الدراس ي 

عميـــد الكليـــة ورؤســـاء األقســـام  

 وأعضاء هيئة التدريس

 

 ــــــ

 

 ــــــ

وجـــود قائمـــة بأســـماء الجامعـــات العامليـــة والعربيـــة ذات  -

 العالقة
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2016/2017 

تحديــــد الجامعــــات التــــي يمطــــن التعــــاون معهــــا واعســــتفادة مــــن خيراتهــــا  ــــي 

 املجاعت التربوية

الفصل األوش للعام 

الدراس ي 

2016/2017 

عميـــد الكليـــة ورؤســـاء األقســـام  

 وأعضاء هيئة التدريس

 

 ــــــ

 

 ــــــ

 معات التي يمطن التعاون معها تم تحديدهاقائمة الجا -

 اعتصاش  هذ  الجامعات وعمل ررالات مع من يرغب منها

 

الفصل الثاني للعام 

الدراس ي 

2016/2017 

رئاســة الجامعــة وعميــد الكليــة  

ورؤســـــــــــــاء األقســـــــــــــام  وأعضـــــــــــــاء 

 هيئة التدريس

 

 ــــــ

 

 ــــــ

تــــــــم اعتصــــــــاش  هــــــــذ  الجامعــــــــات وتكــــــــوين رــــــــرالات مــــــــع  -

 بعضها

 تطوير عالقات متبادلة مع املؤسسات واهليئات الوطنية املكملة لدور الكلية :5/3/2اإلسرتاتيجَية 
 املواد الالزمة املســؤول اإلطار الزمني (Tasks  Action)املهـــام 

 املوازنة

 ) املخصص(
 KPI sمؤشرات األداء 

الفصل األوش للعام  إجراء معش لتحديد الجهات الوطنية التي تعمل  ي مجاش التربية

الدراس ي 

2016/2017 

عميد الكلية ورؤساء األقسام  

 وأعضاء هيئة التدريس فيها

 

 ــــــ

 

 ــــــ

وجود قائمة بأسماء الجهات الوطنية التي تعمل  ي  -

 مجاش التربية

اعتصـــــاش  هـــــذ  الجهـــــات والتنســـــيق معهـــــا  ـــــي مجـــــالي التخطـــــيط والتنفيـــــذ 

 لليرامج املتعلقة بالتربية

الثاني للعام  الفصل

الدراس ي 

وعلى   2016/2017

 مدار الخطة

رئاسة الجامعة وعميد الكلية 

ورؤساء األقسام  وأعضاء 

 هيئة التدريس فيها

 

 ــــــ

 

 ــــــ

تم اعتصاش  هذ  الجهات والتنسيق معها وهناك  -

 عناصر تعاون تم البدء بتنفيذها

 

 

 

 

 
 

 

 


