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مقدمة ()Introduction
تم انشاء كلية األمير الحسين بن عبد هللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات عام  .2001تمنح كلية تكنولوجيا
المعلومات في الجامعة الهاشمية درجة البكالوريوس في التخصصات التالية -:هندسة البرمجيات وعلمم
الحاسوب وتطبيقاته ونظم المعلومات الحاسوبية و تكنولوجيا معلومات األعمال .كما تمنح الكلية درجة
الماجستير في تخصصات -:هندسة البرمجيات و األمن السيبراني.
تسعى كلية األمير الحسين بن عبد هللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات في رسالتها إلمى تموفير بيئمة تعليميمة
متميزة في مجاالت البحث والتدريس ,لمساعدة أعضماء الهيئمة التدريسمية ومسماعدب البحمث والتمدريس
ومشرفي المختبرات والطلبة على تقديم أفضل ما لديهم ,وتعزيز التعاون وعمل شمراكة مم مؤسسمات
المجتم المحلي لرفعة العملية التعليميمة ,وتشمجي البحمث العلممي ,وتزويمد الطلبمة بالمهمارات األساسمية
مثل تحليل وتصميم األنظمة الحاسوبية وصناعة البرمجيات.
كما تسعى الى تعزيز القيم الجوهرية مثمل اتتمرام وتجم ير ميم العممل الجمماعي وتعزيمز روا االنتمماء
والمموالء واتتممرام التعدديممة وكلم مممن م ل :الشممفافية والوحمموا فممي األنظمممة والتعليمممات والقممرارات
واإلجممراءاتا التحسممين المسممتمر واإلبممدا وتقافممة التميممزا واتتممرام التعدديممة ومراعمماة التنممو الثقممافي
واالجتماعيا والشراكة م مؤسسات المجتم المحلي واإل ليميا والمرونة والتكيف م معطيات البيئة
الخارجية.
و د تددت الكلية ست غايات أساسية وهي كالتالي-:
 -1تطوير البحث العلمي والدراسات العليا.
 -2تطبيممم معممايير االعتممماد وحممب الجممودة والنوعيممة والحصممول علممى األعتمممادات المحليممة و
الدولية.
 -3تعزيز وتطوير التدريب الميداني و مشاري التخرج.
 -4تهيئة بيئة جامعية لنجاح الطالب.
 -5تقوية الع ة بين الكلية و ريجيها و متابعتهم بعد التخرج.
 -6الوصول الى العالمية.

الرؤية ()Vision
أن تكممون الكليممة راةممدة فممي مجمماالت تكنولوجيمما المعلومممات المختلفممة و الحديثممة و مواكبممة سممول العمممل
بحيث تقدم تعلي ًما عالي الجودة وبحثًا مبتكرًا وفرصًا لإلبمدا وريمادة األعممال والشمراكة المهنيمة محليًما
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وعالميًا.

الرسالـــة ()Mission
تتمثل رسالة الكلية في تزويد الط ب ببمرام تعليميمة تديثمةا وتسمليحهم بالمعرفمة والمهمارات ال ممة
ليصبحوا مادة ومبتكمرين فمي مجماالت تخصصمات الحوسمبة وتكنولوجيما المعلوممات المختلفمةا ولتقمديم
الخريجين ال ين سيكونون محترفين ناجحينا يسعون إلى التعلم مدى الحياة وملتزمين بخدمة مجتمعهم.

القيـم الجوهريـة ()Core Values
 .1الشفافية والوحوا في األنظمة والتعليمات والقرارات واإلجراءات.
 .2التحسين المستمر واإلبدا وتقافة التميز.
 .3التركيز على رحى المتعاملين م الكلية .
 .4اتترام التعددية ومراعاة التنو الثقافي واالجتماعي.
 .5الشراكة م مؤسسات المجتم المحلي و الدولي.
 .6المرونة والتكيف م معطيات البيئة الخارجية.
 .7تمكين العاملين وإشراكهم في القرار في كل مايتعلم بتطوير و مأسسة عمل الكلية.
 .8المسؤولية االجتماعية وتعزيز دور الكلية في دمة المجتم .
 .9تعزيز روا الوالء واالنتماء للكلية وللجامعة والوطن.
 .10العمل الجماعي وتنمية روا الفريم الواتد.
 .11التبادل بين برات كليات تكنولوجيا المعلومات في المملكة من تيث تحكيم البحوثا منا شة
رساةل الماجستيرا وتدريس بعض المواد.

االهداف ()Objectives
تسعى الكلية لتحقيم األهداف التالية:
 .1رفد السول األردنية والعربية بالكفماءات العلميمة المؤهلمة والقمادرة علمى إتمداث التيييمر التقنمي
المطلوب.
 .2إعممداد ممريجين ممادرين علممى تحليممل وتصممميم األنظمممة الحاسمموبية وطممرل تنفي م ها وإدارته ما
وصناعة البرمجيات.
 .3تقممديم ممدمات استشممارية للمجتم م المحلممي فممي مجممال تكنولوجيمما المعلومممات والمسمماهمة فممي
المبادرات التي تدعم ا تصاد المعرفة في األردن.
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التحليل الرباعي للبيئة الداخلية والخارجية
)SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
نقـاط القــوة Strengths
نقاط القوة ()Strengths
(ترتب حسب درجة التأثير)
توفر دعم كبير من االدارة العليا للجامعة للكلية
التأهيل األكاديمي العالي العضاء هيئة التدريس
توفر تقنيات التعليم اإللكتروني مما يساعد على إعداد المواد إلكترونيا ً
إعداد الخط الدراسية تسب مواصفات ومعايير الجودة المعتمده محليا و عالميا و
تسب متطلبات سول العمل
نقــاط الضعــف Weaknesses
نقاط الضعف ((Weaknesses
(ترتب حسب درجة التأثير)

المنافسه العالية في السول المحلي و األ ليمي لوجود عدد كبير من كليات
تكنولوجيا المعاومات محليا و ا ليميا
حعف اال بال على البرنام الدولي من بل الطلبة العرب
الفــرص Opportunities
(الفرص) Opportunities
(ترتب حسب درجة التأثير)

اال بال على برنام التعليم اإللكتروني على المستوى المحلي واإل ليمي
يادة اال بال على اد ال تكنولوجيا المعلومات في جمي المجاالت
طرا برام بكالوريوس و دراسات عليا في الكلية
عقد شراكات م المؤسسات الوطنية و الهيئات البحثية الدولية
التهـديـدات Threats
(التهديدات( Threats

(ترتب حسب درجة التأثير)

عدم ا بال الط ب على ا تيار الجامعة الهاشمية كخيار أول في الدراسة
الجامعية بسبب مو الجامعة
توفر نفس التخصص في جامعات أ رى مما يؤدب إلى انتقال الطلبة من
الجامعة
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الغايات اإلستراتيجية
الياية اإلستراتيجية  :1البحث العلمي والتطوير والدراسات العليا
الياية االستراتيجية  :2تطبيم معايير االعتماد وحمب الجمودة والنوعيمة والحصمول علمى األعتممادات
المحلية و الدولية
الياية االستراتيجية  :3تعزيز وتطوير التدريب الميداني و مشاري التخرج
الياية االستراتيجية  :4البيئة الجامعية الط بية
الياية االستراتيجية  :5تعزيز وتنمية ع ة الكلية م

ريحيها و متابعتهم بعد التخرج

الياية االستراتيجية  :6الوصول الى العالمية

الغايات واالهداف واالستراتيجيات
الغاية اإلستراتيجية  :1البحث العلمي والتطوير والدراسات العليا
الهدف االستراتيجي  :1/1تطوير المختبرات البحثية
 إستراتيجية :1/1/1انشاء مختبرات بحثية
الهدف االستراتيجي  :2/1تطوير القدرة البحثية العضاء هيئة التدريس
 إستراتيجية  :1/2/1يادة الحضور في المؤتمرات العالمية وورشات العمل والندوات واستضافة
أعضاء هيئة التدريس المتميزين في الجامعات العالمية بهدف التعاون في البحث العلمي
 إستراتيجية  :2/2/1إستضافة مؤتمرات علمية وورش عمل
 إستراتيجية  :3/2/1إستحداث برام دراسات عليا جديدة
الهدف االستراتيجي  :3/1تطوير المناه و الخط الدراسية لمرتلة الماجستير و بما يتواةم م متطلبات
السول المحلي و األ ليمي و الدولي
 إستراتيجية  :1/3/1تطوير ط برام الدراسات العليا
 إستراتيجية  :2/3/1االتصال م أعضاء هيئة التدريس المتميزين في الجامعات العالمية بهدف
التعاون في تطوير برام الدراسات العليا
الغايةةة االسةةتراتيجية  :2تطبيةةم معةةايير االعتمةةاد وجةةب الجةةودة والنوعيةةة والحصةةوع علةةع ااعتمةةادات
المحلية و الدولية
الهدف االستراتيجي  :1/2وح ط دراسية متطورة
 إستراتيجية  :1/1/2مراجعة وتطوير الخط الدراسية بشكل دورب وتحديث المواد الدراسية بما
يتناسب م إتتياجات سول العمل
 إستراتيجية  :2/1/2تطوير المحتوى االلكتروني للمواد
الهدف االستراتيجي  :2/2فتح أ سام جديدة على مستوى درجة البكالوريوس لمواكبة ا ر التطورات
العلمية
 إستراتيجية  :1/2/2اعداد الخط الدراسية له ة التخصصات وبما يتناسب م معاييراالعتماد
الخاص.
 إستراتيجية  :2/2/2استقطاب اعضاء هيئة تدريسية متميزون
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الهدف االستراتيجي  :3/2توفير أجهزة تدريسية متقدمة و يادة عدد المختبرات
 إستراتيجية  :1/3/2توفير أجهزة تدريسية متطورة
الهدف االستراتيجي  :4/2تحديث وتطوير القاعات التدريسية
 إستراتيجية  :1/4/2تجهيز القاعات المتوفرة بأتدث االجهزة التعليمية وبأتدث التكنولوجيا
 إستراتيجية  :2/4/2صيانة ومعايرة الوساةل التعليمية و يادة كفاءة المسؤولين عن صيانتها
الهدف االستراتيجي  :5/2تأهيل وتطوير مهارات التعليم
 إستراتيجية  :1/5/2تضور دورات تدريبية للتعلم على وساةل التعليم االلكتروني و تطويرها
 إستراتيجية  :2/5/2المشاركة في ورشات العمل ألتدث طرل التعليم
الهدف االستراتيجي  :6/2الحصول على االعتمادات الدولية
 إستراتيجية  :1/6/2مراجعة وتطوير الخط الدراسية و تحديث المواد الدراسية بما يتناسب م
شروط األعتماد الدولي
الغاية االستراتيجية  :3تعزيز وتطوير التدريب الميداني و مشاريع التخرج
الهدف االستراتيجي  :1/3ايجاد فرص لتدريب الطلبة
 إستراتيجية  :1/1/3اعتماد مؤسسات محلية للتعاون معها لتدريب الطلبة
 إستراتيجية  :2/1/3عقد اتفا يات م فرو الشركات العالمية في األردن لتدريب الطلبة.
الهدف االستراتيجي  :2/3تشجي ودعم صناعة البرمجيات
 إستراتيجية  :1/2/3التركيز على الجانب التطبيقي لصناعة البرمجيات.
الغاية االستراتيجية  :4البيئة الجامعية الطالبية
الهدف االستراتيجي  :1/4ترسيخ الممارسات الديمقراطية للطلبة وصقل شخصيتهم
 إستراتيجية  :1/1/4عقد ندوات ومحاحرات لتوعية الطلبة
 إستراتيجية  :2/1/4تأهيل القيادات الط بية وتعليمهم الصول الممارسات الديمو راطية
الهدف االستراتيجي  :2/4يادة األنشطة الط بية غير المنهجية
 إستراتيجية  :1/2/4التوس في االنشطة الثقافية والفنية
 إستراتيجية  :2/2/4تنوي االنشطة الرياحية
الهدف االستراتيجي  :3/4تنمية ع ة الطلبة إيجابيا ً م أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية
 إستراتيجية  :1/3/4عقد لقاءات دورية بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية
 إستراتيجية  :2/3/4تفعيل دور الطلبة في المجالس االكاديمية واالدارية
الهدف االستراتيجي  :4/4تحسين التفاعل بين طلبة الجامعة والمجتم
 إستراتيجية  :1/4/4إشراك الطلبة في نشاطات المجتم االكاديمية والخدمية
 إستراتيجية  :2/4/4يادة دور الطلبة في مؤسسات المجتم المحلي
 إستراتيجية  :3/4/4تشجي الطلبة على تنفي مشاري تساعد في تل مشك ت المجتم المحلي
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الهدف االستراتيجي  :5/4رعاية الطلبة الوافدين وتوفير البيئة الجاكبة لهم
 إستراتيجية  :1/5/4إد ال الطلبة الوافدين حمن النشاطات الط بية اال رى
 إستراتيجية  :2/5/4عقد لقاءات مشتركة بين الطلبة االردنيين والوافدين
الغاية االستراتيجية  :5تقوية العالقة بين الكلية وخريجيها و متابعتهم بعد التخرج
الهدف االستراتيجي  :1/5تطوير برنام تواصل متكامل م ريجي الكلية
 إستراتيجية  :1/1/5بناء شبكة ع ات بين الخريجين بعضهم ببعض وبينهم وبين الطلبة ال ين
على مقاعد الدراسة.
 إستراتيجية  :2/1/5عقد نشاطات يشارك بها أعضاء هيئة التدريس الكلية م الشركات التي
يعمل بها الخريجون
الهدف االستراتيجي  :2/5يادة كفاية الخريجين
 إستراتيجية  :1/2/5تشجي المتو تخرجهم على الحصول على الشهادات الدولية
الغاية االستراتيجية  :6الوصوع الع العالمية
الهدف االستراتيجي  :1/6ترسيخ تقافة العالمية العضاء هيئة التدريس
 إستراتيجية  :1/1/6النشر في المؤتمرات العالمية
 إستراتيجية  :2/1/6النشر في المج ت المرمو ة والمصنفة عالميا
 إستراتيجية :3/1/6العمل م المعنيين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس لتلبية متطلبات التصنيف
العالمي
الهدف االستراتيجي  :2/6تنمية القدرة على إجراء البحوث المدعومة من جهات عالمية
 إستراتيجية  :1/2/6الحصول على مشاري بحثية مدعومة وبالشراكة م الجامعات والمراكز البحثية
العالمية
 إستراتيجية  :2/2/6تشبي اعضاء هيئة التدريس م باتثين من جامعات عالمية
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