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  : مقدمة

المؤسسات   يعد    لبناء  المهمة  العلمية  األسس  أحد  اإلستراتيجي  خالل   ،التخطيط  من 
فيها  كافة  استثمار والمعنوية  والمادية  البشرية  وأهداف   ، الموارد  رؤى  تحقيق  باتجاه  وتوظيفها 

ومحدد  مبرمج  زمني  برنامج  وفق  مع    ؛المؤسسة  الحقيقية  الشراكة  خالل  من  يتم   كافة وهذا 

ام بها  لتزهذه الخطة واإل  ومن ثم إقرار  واضحة،والجهات ذات العالقة، وبآليات شراكة    منتسبيها
ً   لها سواًء بوجود اإلدارة التي وضعت هذه الخطة أو بإدارات الحقة.  المحددةخالل الفترة     وتماشيا

توجهات   لتوجيهات    رئاسة مع  واستجابة  التطويرية،  الجامعةالجامعة  رئيس  الدكتور    ، االستاذ 
كلية   المعلومات   األميرتطلَّعت  لتكنولوجيا  غازي  بن  المستق  عبدهللا  استشراف  خالل   بلإلى    من 

بالكلية واألكاديمي  اإلداري  العمل  سير  نجاحاً و  ،تطوير  تضمن  مدروسة  علمية  أسس  في   فق 
التقدم  تحقيق   الشاملة  في    المدرجةمساعي  االستراتيجية  التطبيقيةلجامعة  خطة  بهدف    البلقاء 

واألكاديمية،  الوصول   اإلدارية  المشكالت  من  للكثير  فاعلة  معالجة  بالمساإلوإلى  توى رتقاء 
 إلى المستويات المنشودة. على حد سواء ني ألعضاء هيئة التدريس والطالب األكاديمي والمه

     

  : منهجية إعداد الخطة اإلستراتيجية للكلية

إرساء  نحو  التطبيقية  البلقاء  جامعة  توجه  سياق  في  للكلية  اإلستراتيجية  الخطة  وضع  يأتي 
تالءم وتطلعات الجامعة، وإحداث تغيير شامل  قواعد األسلوب العلمي للتخطيط المستقبلي الذي ي

يرتقي بالتعليم العالي والبحث العلمي إلى مستويات عالمية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة 
 والمستقبلية. وتنفيذاً لهذه التوجهات، فقد تَم اعتماد اآلليات التالية: 

الكلية - داخل  من  عمل  فريق  االسترات  يسمى  تشكيل  التخطيط  من "فريق  يتكون  يجي" 

 أعضاء يمثلون األقسام االكاديمية للكلية تتوفر فيهم الخبرة والرغبة في اإلنجاز.

دورية - لقاءات  التدريسية  تنظيم  الهيئة  الخطة   لتقديم  ألعضاء  إلعداد  أولي  تصور 
  االستراتيجية  

والتهديدات   تشخيص الوضع الحالي للكلية من خالل تحليل نقاط القوة والضعف والفرص  -
 لتحليل البيئي). (ا

البيئة   إعادة صياغة - أبعاد  ويمثل  الرؤية  هذه  عن  التعبير  يضمن  بما  الكلية  ورسالة  رؤية 
 المالئمة واآلليات الكفيلة والمناسبة لالنتقال من الوضع الحالي إلى الوضع المستهدف.

للجامع - باألهداف اإلستراتيجية  للكلية وربطها  الغايات واألهداف االستراتيجية  من تحديد  ة 
 متكررة للجنة التخطيط االستراتيجي.  ورشات عملخالل 

العلمية  - الكلية (على مستوى االقسام  داخل  واألهداف االستراتيجية  الرؤية والرسالة  تعميم 
الراجعة   التغذية  من  لالستفادة  الخارجيين)  (للمستفيدين  وخارجها  بهدف واإلدارية) 

 ∙التصحيح والتطوير

 الة واألهداف االستراتيجية من مجلس الكلية. اعتماد كل من الرؤية والرس  -
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 تحديد اإلستراتيجيات المناسبة التي ستساهم في تحقيق األهداف. -

 واعتمادها فى مجلس الكلية.   بالكليةتحديد السياسات والخطط التنفيذية الخاصة   -

الزمنية   - مراحلها  وتحديد  االستراتيجية  الخطة  إطار  في  تنفيذها  سيتم  التي  البرامج  إعداد 
 والجهة المسئولة عن التنفيذ. 

 التنفيذية للخطة االستراتيجية. إعداد الخطوات  -

 .مجالس الحاكمية في الجامعةاعتماد الخطة اإلستراتيجية من قبل  -
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  :نبذة عن الكلية

  البلقاء   جامعة   تأسيس   مع   المعلومات   لتكنولوجيا  غازي   بن   هللا   عبد   األمير  كلية   تأسست 

كلية    أول  لتكون   ، "التطبيقية   العلوم   كلية : "اسم   تحت   آنذاك  نت وكا  ،1997  العام  في   التطبيقية 
معلومات  معلومات   وثاني   الهاشمية،   األردنية   المملكة  في   تكنولوجيا  تكنولوجيا    على   كلية 

  هللا   عبد   األمير كلية  تفرعت  2011/2012 الجامعي  العام مطلع وفي . العربي الوطن مستوى
كلية    و  العلوم،  كلية:  هما  متخصصتين،   كليتين   إلى   المعلومات   وتكنولوجيا  للعلوم    غازي  بن 

المعلومات،    بن   هللا  عبد   األمير   الملكي   السمو   صاحب   اسم   بحمل   تشرفت   التي   تكنولوجيا 

 .  المعلومات  لتكنولوجيا غازي  بن  هللا  عبد   األمير كلية   لتصبح غازي، 

التأسيسبدأت      مرحلة  ومنذ  المعلومات،  ،  الكلية  تكنولوجيا  برنامج  للتقدم  بطرح  ونظراً 
لهذه   االستخدام  مجاالت  في  الواسع  واالنتشار  المعلومات،  تكنولوجيا  علوم  في  المضطرد 

العام   في  الكلية  بدأت  إلى  2002العلوم،  التخصص  هذا  بتقسيم  رئيسة،   عدةم،  مجاالت 
 باإلضافة إلى طرح برنامج الماجستير في تخصص علم الحاسوب .

  رؤية الكلية: 

عبد هللا بن غازي لتكنولوجيا المعلومات رؤيتها واهدافها من    األميرتستمد كلية  
واالرتقاء بالبحث ، رائدة في بناء مجتمع المعرفة الكليةبأن تكون  ؛رؤية واهداف الجامعة

  .وتقديم خدمات مجتمعية متميزة وصوالً إلى مصاف الجامعات المتقدمة ،العلمي

  رسالة الكلية:

رسالة    رسالتها  الكليةتستمد   الجودةمن  عالية  أكاديمية  برامج  بتقديم   ،الجامعة 
بشرية مؤهلة معرفياً تفي باالحتياجات المستقبلية لسوق العمل ، وتقديم بحث  طاقةإلعداد  

لتكنولوجيا  العالمي  التطور  يساهم في  المحلي والدولي  المجتمع  بمشكالت  علمي مرتبط 
  .المعلومات 

  أهداف الكلية:

من   أهدافها،  الكلية  التطبيقية،    هدافاألتستمد  البلقاء  لجامعة  تسعى العامة  التي 
الدرجات  لمنح  أكاديمية،  برامج  والتكنولوجي، من خالل طرح  العلمي  التطور  لمواكبة 

 العلمية في مختلف مجاالت تكنولوجيا المعلومات، وأهم هذه األهداف : 

تلب .1 عالية  عملية  وخبرات  علمية،  بمؤهالت  متميزين  بخريجين  العمل  سوق  ي  رفد 
 حاجة سوق العمل األردني، واإلقليمي. 

مساهمة وإشراك المملكة األردنية الهاشمية بثورة تكنولوجيا واالتصاالت، من خالل   .2
 طرح برامج أكاديمية في تخصصات تكنولوجيا المعلومات وعلم الحاسوب .

لدى  .3 كافية  عملية  خبرات  وتوفير  التدريس،  في  التطبيقي  الجانب  على  التركيز 
 هله للمنافسة في سوق العمل .الخريج، تؤ
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بناء   .4 على  والتركيز  التدريب،  في  والتوسع  العمل،  سوق  نحو  التخصصات  توجيه 
  .القدرات الفردية

  رعاية الطالب وتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية.  .5

  تطوير نظام إداري داعم.  .6

  استقطاب أعضاء هيئة التدريس المتميزين والمحافظة عليهم.  .7

  جاذبة.  يميةر بيئة تعلتطوير التعليم وتوفي .8

  خدمة الخريجين والتفاعل مع سوق العمل. .9

  البحث العلمي.مشاريع الدراسات العليا وصلبة لطلبة تأسيس بنية  .10

  تعزيز تطبيقات الجودة الشاملة. .11

  بناء شراكات فاعلة محلية وعالمية.  .12

العمل المستمر على متابعة الطالب بعد تخرجهم والتركيز على قصص النجاح   .13
 . الخريجينلهؤالء 

  

  يات مراجعة الرؤية والرسالة واألهداف: ال

 امعة،وكذلك رؤية ورسالة الج  ، إلنجازات الكلية مع رؤية ورسالة الكلية  تقييم سنوي  -أ

وهيئات   والخريجين  والطالب  المختلفة  العلمية  األقسام  مع  واجتماعات  استبيانات  خالل  من 
 رجاتها.المجتمع المدنى المحيط بالكلية والمستفيد من مخ

  تقييم شامل للخطة كل خمس سنوات وذلك لمعرفة ما تم تحقيقه من رؤية الكلية.  -ب 
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  ) (SWOT ANALYSISللكلية   يالتحليل البيئ 

أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب والموظفين والجهات المستفيدة :  مصادر جمع البيانات 
  في المجتمع. 

  . ذهنيعصف  ،مبرمجة لقاءات غير  ،ورش عمل  ،رسمية ماعات اجت: عناصر جمع البيانات

  

  الداخلية: تحليل البيئة 

الكلية والتى يمكن استثمارها على النحو  ه       ناك العديد من نقاط القوة التى تتميز بها 
رسالة   يحقق  كفاءة  الكلية،الذى  على  تؤثر  قد  التى  الضعف  نقاط  هناك بعض  أنه   كما 

  ا وفي ما يلي ابرزها: سالتهوفاعلية الكلية فى تحقيق ر

  نقاط القوة:

 .كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتنوع مدارسهم العلمية وتخصصاتهم الدقيقة -

 .التى يتم تدريسها للمواد مالئمة التخصص العلمى ألعضاء هيئة التدريس   -

 .العمل الجماعي، والعدالة واألمانة والحيادية فى االدارة -

 االجهزة مربوطة على الشبكة  ث د توفر مختبرات علمية مجهزة بأح -

والهيئة  اإل - التدريس  هيئة  ألعضاء  الوظيفية  بالواجبات   بين والتفاعل    االداريةتزام 

 .العمادة االقسام و

 .االنترنت  على شبكةوألعضاء هيئة التدريس للكلية والجامعة  الكتروني وجود موقع -

 ي نترنت ، وتحتو مجهزة بأجهزة حاسوب مرتبطة باال  بقدراتها،وجود مكتبة معقولة   -
على الكتب الحديثة  وبعض المجالت العلمية متاحة للطالب وأعضاء هيئة التدريس 

العمل   .والباحثين ورش  من  كثير  أجريت  وقد  الرقمية،  بالمكتبة  اشتراك  يوجد  كما 
 حول كيفية التعامل معها.

ميزانية  الر  فتو - من  العلمية  للبحوث  العلميدعم  هيئة   يحفز بما    البحث  أعضاء 
 لتدريس ويطور من قدراتهم العلمية.ا

 سوق العمل بصورة مرضية.  ات توافق البرامج الدراسية واحتياج -

التعليم فى  إ - تكنولوجيا  الدراسية  من  العديد ستخدام  التعليم   ،المقررات  والتركيز على 
 االلكتروني 

ومحاضرات  - ندوات  في  التدريس  هيئة  أعضاء  وبعض  العمادة  من  فعالة  مشاركة 
 .الكلية وخارجها داخل علمية 
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  :الضعفنقاط 

في  - الحالي  المبنى  قصور  الى  يؤدي  مما  العلوم  كلية  مع   ومرافقها  الكلية  مبنى  تشارك 
التدريس،  هيئة  مناسبة، ومكاتب ألعضاء  دراسية  قاعات  من  الكلية  احتياجات  استيعاب 

 وصاالت أنشطة طالبية، ومرافق عامة داعمة.  

وت  فيالقصور   - الدراسية  القاعات  اعالهعدد  للسبب  قاعات و  جهيزاتها  مالئمة  عدم 
 .التدريس بالكلية من حيث التجهيزات والمساحة بالنسبة لعدد الطالب

 .والمعدات والمعاملعدم وجود نظام متكامل لتشغيل وصيانة األجهزة   -

 والنظافة.   عدم كفاية عمال الخدمات والصيانة -

برامج - وجود  تح  متنوعة   عدم  يعيق  مما  العليا  وأهدافها للدراسات  الكلية  رسالة  قيق 
 .بالصورة المثلى

الت - المشاريع  فى  المشاركة  البحث  يغياب  التعاون  و  يتتيح  الكلية  العام  قطاع  البين 
 والخاص 

 .الكلية يمختلفة فى توفير فرص العمل لخريجعدم مساهمة األطراف المجتمعية ال -

المعلومات   - بالجامعة مع عدم استكمال  لربطعدم كفاية نظم  بيانات خاصة   الكلية  قواعد 
 .الطالب والخريجين و بأعضاء هيئة التدريس

 . عدم وجود هيكل تنظيمي محدث للكلية -

 .عدم وجود سياسة محددة واضحة لربط الخريجين بالكلية بعد التخرج -

المجموعات بحاث  أل  ونقص عند بعض العاملين بالكلية،    االفتقار لمفهوم العمل الجماعي -
 .ةالكليفي قسام البحثية لأل

  

  جية: تحليل البيئة الخار

نتائج   ل  البيئي الرأي  استطالع  أوضحت  التى يمكن اإلاألولي  ستفادة منها  لفرص المتاحة 
ن لتهديدات التى يتحتم على الكلية أ ظهرت مجموعة من اكما أ  تحقيق غايات وأهداف الكلية.فى  

 .تتعامل معها فى سبيل تحقيق رسالتها وغاياتها

  الفرص المتاحة:

 .طورهمت يعزز من قدرات العاملين و الجامعي ممامبدأ الجودة في األداء  اعتماد  -



8 

 

مستوى   - على  نوعها  من  فريدة  حديثة  تخصصات  و   الجامعات استحداث    الحكومية 

 .الخاصة

النمو المتزايد فى أعداد الطالب الوافدين من الداخل ومن الدول العربية مما يعطي تنوعاً   -
 .جتماعيةوثقافته العلمية واإل ب وغنى للطال

 .عليم المتميز ولو كان بمقابل ماديعلى الت جتماعياإلالزيادة فى الطلب  -

 .الطلب المتزايد على صفات معينة للخريج تساعد رفع كفاء التعليم الجامعي -

 .الطلب المتزايد من الجهات المجتمعية والصناعية لتطوير كفاءة األداء للخريجين -

  

  التهديدات المحتملة: 

من   ئ لكلية وهذا يمثل عبطالب الملتحقين بالية في عملية القبول الموحد للالك  إشراكعدم   -
 .ناحية جودة المدخالت 

ورياضية   - ثقافية  أنشطة  التعليمية من  للعملية  المصاحبة  الخدمات  تنامي  ضعف 
 واجتماعية. 

 . ن صحية واجتماعيةالخدمات المقدمة للموظفين وأعضاء هيئة التدريس م  قلة -

 .لتعليم الثانوي لدى العديد من الطلبةمخرجات امستوى  ضعف -

 .هيئة التدريس  الخاصة ألعضاءجذب الجامعات في الدول المجاورة، وكذلك الجامعات  -

 .ضعف العالقة مع القطاع الخاص بدعم االعمال والمشاريع الخاصة بالطلبة المميزين -
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  للكلية  الغايات واألهداف االستراتيجية

  الغايات: 

 .لية كمؤسسة تعليمية فى مجال التعليم التخصصي وبقدرة تنافسيةتطوير دور الك .1

الفعالة والتعاون مع المؤسسات   وتنمية المشاركةلكلية  ل  العلميرفع كفاءة وفاعلية البحث   .2
  البحثية فى المجتمع المحلي واإلقليمي والدولي 

 . ةالمحلي البيئةوتنمية المحلي خدمة المجتمع  يمة فلمساهلزيادة قدرة الكلية  .3

ويسوده العدالة    ،واألخالقية السليمة  االجتماعية  والمبادئملتزم بالقيم    يتوفير مناخ جامع .4
 .والمساواة والتعاون

  تكنولوجيا المعلومات.بتخصصات رتقاء تنمية الموارد البشرية واإل .5

  

 األهداف: 

ً  العتماد الستمرارية ا  تهيئة الكلية .1  . األكاديمي من الهيئات المختصة داخلياً وخارجيا

  تحسين البيئة التعليمية والتكنولوجية للكلية والبنية التحتية. .2

والمقررات  ب  النظرإعادة   .3 وتحقيق    والتأكد المناهج  العلمية،  المعايير  مع  تتوافق  انها  من 
 .السمة المميزة للكلية وتلبية احتياجات المستفيدين

 بالكلية. تطوير وتنمية الكوادر البشرية  .4

 الكلية. ية لخدمة رؤية ورسالة تطوير الخطة البحثية للكل .5

 والتطبيقية. للتخصصات النظرية   العلميتوجيه البحث  .6

وذلك بالتعاون   الكلية وخاصة المتفوقين منهم  يبالدراسات العليا لخريج  االلتحاقتشجيع   .7
 مع كلية الدراسات العليا.

 . المحلي المجتمع الثقافي بقضايا الوعينشر  .8

  .وأخالقيات المهنة آداب  مبادئنشر  .9

العمل وتوزيعه   .10 لمراجعة األداء وقواعد وإجراءات  لجنة  العدالة    بما يضمن إنشاء  تحقيق 
 والمساواة واالستقرار الوظيفي لجميع العاملين بالكلية. 

بالقيم    يتوفير مناخ جامع .11 العدالة    االجتماعية  والمبادئملتزم  السليمة ويسوده  واألخالقية 
 .والمساواة والتعاون
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 البحث العلمي

  :البحثية للكلية  الخطة

  : عن طريق  المجتمع واحتياجات التطوير الدائم لخطة البحث العلمي بالكلية وربطها برؤية الكلية 

  توجيه أعضاء هيئة التدريس لعمل دراسات بحثية تخدم الكلية والمجتمع المحلي.  -

  .الكلية ورسالة الداخلية والخارجية لخدمة رؤية  (المبتعثين) البعثات  توجيه -

   .الباحثين للمشاركة الفعالة في المشروعات البحثية الطالب تحفيز  -

   االبحاث التطبيقية. توجيه نقاط البحث بالكلية إلى -

عقد مؤتمر علمي للكلية في نهاية العام الدراسي لعرض ماتم انجازه وتنفيذه  العمل على   -
البحثية   الخطة  فيها،في  التدريس  هيئة  وأعضاء  لل  للكلية  عرض لن  باحثيوإعطاء فرص 

 .المشاكل التي تعوق البحث 

ة أو عالمية في ي عميد الكلية عن االبحاث التي تم نشرها في دوريات محل  تقديم تقرير إلى -
 بحاث المنشورة. ، وعمل نشرة بملخصات األقسامنهاية كل عام دراسي من قبل األ

  أهداف الخطة:

ا .1 خطط  على  المباشر  العائد  ذات  وتطبيقاته  العلمى  البحث  مستوى  وخدمة رفع  لتنمية 
  . المحلي المجتمع

 .رفع الكفاءة االكاديمية والبحثية والوظيفية لعضو هيئة التدريس .2

 رفع كفاءة عضو هيئة التدريس للمنافسة العلمية الشريفة بين زمالئه بالكلية.  .3

 األقسام العلمية المختلفة داخل الكلية وخارجها.  بينوالتكامل التعاون  .4

 .في المجالت المرموقةنشر أبحاثه العلمية تشجيع عضو هيئة التدريس على  .5

  التطبيقية.للتخصصات  يتوجيه البحث العلم .6

  السياسات: 

  األبحاث العلمية.  فيوالتجديد واإلبداع  بتكاراإل .1

 عالي   تأثير  ذات معامل نشر األبحاث العلمية فى دوريات ومجالت علمية محكمة دولية   .2

)Impact Factor(    ا  العلميالتقييم  و هيئة  العلملعضو  نشاطه  مجمل  عن   يلتدريس 
 .علمية أعلىمن قبل اللجان العلمية الدائمة للترقية لشغل وظائف  يوالبحث 
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 المجتمع منها.  وإفادةالدائم بين الخطط البحثية لجميع األقسام  االرتباط .3

  : مؤشرات النجاح

 . التدريس ألعضاء هيئةمناقشة وتحكيم الرسائل العلمية  .1

منسفر   .2 هيئة  العديد  العلميةالتدريس    أعضاء  المؤتمرات  في  مجال   للمشاركة  في 
 . اختصاصهم

 . يعالالتأثير الاألجنبية ذات معامل و  العربية بحاث بالمجالت األنشر  .3

تعقد    العلميةجلسات  ال .4 الكليةالتى  األقسام  ل  في  في لمتابعة    االكاديميةجميع  المستجدات 
 . التخصصات العلمية
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  خدمة المجتمع

  

  : للكلية  مجتمعيةالخطة ال

يحتاج الوضع الحالي لنشاط خدمة المجتمع في الكلية إلى إعادة نظر حتى يصبح متمشياً  
المأمولة التطلعات  اإلمكانات  الجامعة  ورئاسةللعمادة    مع  وفق  والعالمية  المحلية  والمتطلبات   ،

  المتاحة. 

  

  لالرتقاء بخدمة المجتمع وتنمية البيئة:  اإلستراتيجية للكليةالخطة  أهداف

مجتمعية    .1 مشاركة  خالل  من  وذلك  بالكلية  المحيطة  البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة 
 ومشروعات بحثية لخدمة المنطقة المحيطة. 

للحكم  .2 للكلية  الجغرافي  اإلطار  في  والمهنية  التعليمية  المؤسسات  مع  المستمر  التواصل 
 على المخرجات. 

تعمل   .3 متميزة  علمية  وندوات  مؤتمرات  الج  علىتنظيم  المتطورة إظهار  العلمية  وانب 
  كلية مما يساعد علي تحقيق العالمية.لل

 بتكار لطالب الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واإلداريين. تشجيع اإل .4

  لتحقيق التواصل بين أجيال خريجي الكلية.  الكليةإنشاء رابطة لخريجي العمل على  .5
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  للكلية الخطة التنفيذية 

 : منها  ة على عدة مهامالخطة التنفيذية للكلي تشمل 

   

   )حصيلة تعلم الطالب في الكلية تحسين( األولىالمهمة 

لتحسين    :المهمةوصف   - الموجهة  الممارسات  بحيث لل  يةم يتعلالحصيلة  ال تحسين  طالب 
تكون متوافقة مع المعايير المقبولة في المجال األكاديمي والمهني ومعايير الهيئة الوطنية  

  . األكاديميلالعتماد 

  التنفيذ: اتيجيات استر -

لألقسا -1 الملزمة  السياسات  المرغوبةوضع  المواصفات  لتحديد  كل ل  م  من  لخريجين 
التي   للمهنة  الجيدة  الممارسة  ومتطلبات  يتوافق  بما  أكاديمي،  قسم  أو  تخصص 

بهذه   قوائم  وإعداد  التخرج،  بعد  فيها  البرامج   المواصفات،سيعمل  في  تضمينها  ثم 
وتمريرها   خذ في االعتبار المشورة األكاديمية والمهنيةوالمقررات الدراسية، بعد األ

  . عبر اللجان المختصة

تق  -2 سياسة  األكاديمية    يميوضع  البرامج  وفاء  درجة  خالل  ومراجعة  إكساب من 
المت المهارات  للمهنةالطالب  الجيدة  الممارسة  مع  بعد   وافقة  فيها  سيعملون  التي 

، العمل ات التوظيف، آراء أصحاب  التخرج لتشمل استطالعات آراء الخريجين، بيان
  يم. ياد التقارير الدورية لنتائج التق أداء الخريجين الالحق، وكذلك طرق إعد 

يتبين    وضع -3 التي  الحاالت  مع  التعامل  طريقة  توضح  التي  واإلجراءات  السياسات 
مثل   ىفيها قصور انجاز الطالب أو تناقض في تقييم إنجازاتهم، واألسباب المؤدية إل

  ور وكيفية معالجتها.هذا القص

خريجي   تصميم -4 ومهارات  لقدرات  األعمال  أصحاب  بتقييم  الخاصة  االستمارات 
  القسم الذين يعملون لديهم وتحديد آلية تطبيق هذا التقييم. 

مهارات   تصميم -5 لتقييم  خاصة  دراستهم   استمارات  من  اكتسبوها  التي  الخريجين 
  بالقسم أو الكلية وتحديد آلية التطبيق. 

حدة لمتابعة الخريجين من الكلية وتحديد آلية التواصل معهم، واالستفادة من  و  إنشاء -6
  آرائهم في تحسين جودة برامج الكلية. 

     

  ) عدة الطالب من الناحية التعليمية ممارسة مسا  تحسين( الثانيةالمهمة 

المشورة    المهمة:وصف   - خالل  من  التعلم  في  الطالب  لمساعدة  فعالة  أنظمة  توفير 
وتوفير المساعدة   ،والمرافق المتعلقة بالدراسة، ومتابعة تقدم الطالب الدراسياألكاديمية  

ً عند الحاجة    . األكاديمي لمواصفات الهيئة الوطنية لالعتماد  لألفراد وفقا

  

  التنفيذ: استراتيجيات  -

الفعال -1 على    العمل  األكاديمي  اإلرشاد  فبنظام  فاعليته  يضمن  بما  األقسام  ي مستوى 
خالل فترة   بء الدراسي لكل طالب، وتواجد أعضاء هيئة التدريسمتابعة وتنسيق الع

  للطالب. األكاديمي لتقديم النصح واإلرشاد  محددةأوقات  الدوام، وتحديد 
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لمتابعةوإجراءات    إعداد سياسات  -2 التقدم الدراسي لكل طالب وتقديم المساعدة   ملزمة 
اعدهم على فهم ألولئك الذين يواجهون صعوبات ويحتاجون إلى مساعدة، خاصة مس

    العلمية.وتطبيق المادة 

سنة   فصل، ومنفصل إلى    من  العلمي  ب متابعة األقسام لمعدل تقدم الطال  إعداد آلية -3
سنة،   برامجـهمإلى  دراسة  االنتهاء من  على لحين  للتعرف  المعـدالت  هذه  ، وتحليل 

  الطالب الذين يواجهون صعوبات في دراساتهم. 

لمرا  توفير -4 المناسبة  باالحتياجات األماكن  وتجهيزها  بأنفسهم  لدروسهم  الطلبة  جعة 
  المساعدة. واألنشطة  وأجهزة الطباعة والتصوير  اجهزة الحاسوب الالزمة من 

بدء  -5 قبل  كافية  بكميات  التعليمية  والمواد  الكتب  لتوفير  الملزمة  السياسات  وضع 
المقررات الدراسة، وإعادة النظر فيها بما يضمن اتسام الكتب المستخدمة في تدريس  

  مجالها. حتوائها على أحدث النظريات العلمية والتطبيقات العملية في إ وب  بحداثتها،

  

  ) االرتقاء بجودة التدريس( المهمة الثالثة

مخرجات   المهمة:وصف   - حسب  مالئمة  استراتيجيات  باستخدام  التدريس  جودة  تحسين 
  العتماد. افات ومعايير الجودة المحددة من هيئة التعلم، وذلك وفقاً لمواص 

  

  التنفيذ: استراتيجيات  -

المستخدمة    إعداد  -1 التدريس  أساليب  تعكس  بأن  الملزمة  واإلجراءات  نتاج السياسات 
تنميتها في طالبها، وأن تبين توصيفات المقررات والبرامج  التعلم التي ترغب الكلية

 والبرامج والمعرفة بوضوح أساليب التدريس التي تستخدم في تدريس هذه المقررات  

قبل   من  المكتسبة  وأنواعالتخصصية  الطالب،   الطالب،  بها  يقوم  التي  األنشطة 
والمه المشكالت،  حل  على  والقدرة  اإلبداعي  التفكير  مهارات  ارات  لتطوير 

المرغوب  األخالقي  السلوك  وأنواع  المسؤولية،  وتحمل  ومهارات االجتماعية   ،
  لي. االتصال اللغوي والمهارات الحسابية واستخدام الحاسب اآل

التعلم المرغوبة وتوصيف   نتاجإعداد برامج لتدريب هيئة التدريس على طرق تحديد   -2
لهذه   تبعاً  الطالب  النتاجالمقررات  وتقويم  التدريس  طرق  ربط  وطرق   بالنتائج ، 

التعلم في كل المقررات بحيث ينطلق نتاج  المرغوبة، وطرق تنسيق التخطيط لتنمية  
  المقرر من المتطلب السابق له.  

تحتوي تصميم   -3 بحيث  المقررات،  كل  في  التدريس  لفعاليـة  الشامل  التقويم  نظام 
المادة مدرس  بها  يقوم  التي  والفعاليات  األنشطة  جميع  على  حيث ،  محاورها  من 

التعلم المرغوبة وارتباط طرق التدريس نتاج  تصميم محتويات المقرر واحتوائه على  
المدرس    ،التعلم  بنتاجوالتقويم   يقدمه  إلى وما  يحتاجون  الذين  للطالب  مساعدة  من 

  مساعدة وتواجده في أوقات الساعات المكتبية لتقديم المساعدة.  

الجودة  -4 بمقاييس  يتعلق  فيما  الطالب  إنجاز  معايير  من  للتحقق  مالئمة  آلية  وضع 
وا عملية  (مثل لخارجية.  الداخلية  مقياس  تشمل  عمل ك   أن  من  عشوائية  عينة  تقويم 

أعض قبل  من  مستقلة الطالب  مقارنات  وعمل  أخرى،  جامعات  من  تدريس  هيئة  اء 
  .)للمعايير المنجزة في جامعات مشابهة في المملكة وفي العالم
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الالزمة  -5 واآلليات  التدريس  تحسين  لجهود  الكلية  دعم  تضمن  التي  السياسات  إعداد 
وتقويملرصد   والمعايير   ومتابعة  للمواصفات  وفقاً  المجال  هذا  في  المبذولة   الجهود 

  التي حددتها الهيئة الوطنية لالعتماد. 

برنامج توجيهي وتدريبي يقدم لألساتذة الجدد والمتعاونين جزئياً إلطالعهم على    تنفيذ  -6
المقررات المتاحة   علىالتعلم المطلوبة وأساليب التدريس المستهدفة مع التطبيق  نتاج  

  للطالب. 

هيئ  تقديم -7 أعضاء  جهود  متابعة  في  تستخدم  للسجالت  مجال نماذج  في  التدريس  ة 
في  المتبعة  والسياسات  الجهود  هذه  تقييم  ونتائج  التدريس  طرق  وتطوير  تحسين 

  . العلمية الترقيةالتطوير واتخاذ اإلجراءات النظامية لجعلها أحد متطلبات 

هيئة  -8 استفتاء  نتائج  على  مبنية  التدريس  طرق  في  تدريبية  برامج  وتنفيذ  تصميم 
   فيها.ريبية والمجاالت التي يواجهون صعوبات التدريس حول احتياجاتهم التد 

استراتيج  -9 في  المهني  التطوير  إلى  موجهة  مستمرة  تدريبية  برامج  وتنفيذ  يات إعداد 
، واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لالرتقاء بجودة التعلمنتاج  التدريس وتقويم  

  التدريس.

طرق   -10 في  واالبتكار  اإلبداع  بتشجيع  الخاصة  القواعد  وتقدير وضع  التدريس 
الجودة  تدعم  محددة  لمعايير  وفقاً  ومعلن  رسمي  بشكل  التدريس  في  البارز  األداء 

  والتميز. 

  

   

  

  ) تحسين وتطوير مؤهالت وخبرات أعضاء هيئة التدريس( همة الرابعةالم

التدريس    المهمة:وصف   - هيئة  وخبرات  مؤهالت  وتطوير    خبرة اللتكوين  تحسين 

التي   المواد  لتدريس  بكل ضرورية  دائم  اطالع  على  وليكونوا  بتدريسها  يكلفون 
  المستجدات في تخصصاتهم. 

  

  التنفيذ: استراتيجيات  -

األنشطة  -1 في  باستمرار  التدريس  هـيئة  أعضاء  كل  مشاركة  تسهل  التي  اآلليات  وضع 
العـلمية التي تضمن أن يكونوا على عـلم بآخر التطـورات في مجـال تخصصهم، بحيث 

  على أن يكونوا هم اآلخرين على علم بهذه التطورات.   يمكنهم مساعدة طالبهم

، والعمل على تالؤم أعضاء هيئة  في األقسام االكاديميةهيئة التدريس    اعضاء  رفع نسبة -2
بيئةالتدريس   واست   مع  بها،  واندماجهم  والعمل  المتميزة  العلمية  الكفاءات  تنمية    قطاب 

  .العلمية قدراتهم
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  )اء البرامج األكاديمية الجديدةبنتطوير و(  الخامسةالمهمة 

وفقأ    المهمة:وصف   - الجديدة  األكاديمية  البرامج  بناء  وآليات  وأسس  سياسات  وضع 
  العتماد. اهيئة محددة من للمواصفات والمعايير ال

  التنفيذ: ستراتيجيات ا -

إعداد األسس العلمية لبناء المقررات والبرامج الجديدة وتوصيفها بما يتوافق مع متطلبات  -1
للمؤهالت  اإل العام  الجودة   العلميةطار  ومعايير  لالعتماد  الوطنية  الهيئة  قبل  من  المعد 

في   المطلوبة  المهارات  أو  والمواصفات  المهنية  البرامج  العتماد  عالمياً  بها  المعمول 
االعتماد  جمعيات  تحددها  التي  المعايير  من  وخالفها  البرامج  هذه  من  المتخرج 

  التخصصي العالمية. 

  

  ) اعتماد البرامج األكاديمية وتحسين جودتها استمرارية( السادسةالمهمة  

ومراجعة البرنامج األكاديمية (وفقاً لمواصفات   وأسس تقويموضع قواعد    المهمة:وصف   -
االعتماد  هيئة  متابعة) بما  مؤسسة  وجودة   يضمن  الدراسية  المقررات  جميع  جودة 

التقييم   آليات  وتحديد  منتظمة،  ككل بصورة  عند  البرنامج  التعديل  وأساليب  المالئمة 
وفقا   البرامج  جودة  والقيام بتحسين  دوري،  مكثفة بشكل  مراجعات  عمل  مع  الحاجة 

  العتماد. اهيئة ير والمواصفات المحددة من للمعاي

  استراتيجيات التنفيذ:  -

البرامج األكاديمية بالكلية بحيث تكون   -1 لكل برنامج من  الجودة  إعداد مؤشرات ومعايير 
للمعايير المعمول بها عالمياً من جهات اعتماد البرامج المهنية أو التخصصية،  مستوفية  

في  الجودة  لجان  قبل  من  البرامج  مراجعة  في  استخدامها بانتظام  تطبيق  آلية  مع وضع 
  األقسام العلمية. 

التقدم   -2 المتعلقة بمعدالت  الجودة  مؤشرات  من  لمجموعة  المقارنة  وأسس  قواعد  إعداد 
واالستم خارجية مالئمة  الدراسي  معايير  إلى  ككل وباإلشارة  األقسام  عبر  الطلبة  رارية 

  مع تحديد آلية االستفادة من نتائج هذه المقارنات في تحسين البرامج األكاديمية.

قواعد مراجعة األقسام لبرامجها األكاديمية من حيث تحديد آليات جمع المعلومات   إعداد  -3
ومن  والخريجين،  الطالب  من  البرنامج  وضع  عن  معاقشة  التدريس   البرنامج  هيئة 

، ومشاركة خبراء من الصناعات لديهماألقسام    اذين يعمل خريجولوأصحاب األعمال ال
والمهن ذات العالقة، وأعـضاء هيئة تدريس من مؤسسات أخـرى من ذوي الخـبرة في 

  المراجعة. 

سنوي  وضع -4 والبرامج بشكل  للمقررات  الدورية  والمراجعة  التقييم  والتقييم    سياسة 
سنوات، وطرق نشر نتائج هذا التقييم، وآلية تعديل هذه البرامج   خمسالجذري مرة كل  

والمقررات عند الحاجة، وتدوين تفـاصيل هذه التغييرات، واألسباب التي دعت إليها في 
  سجالت هذه المقررات والبرامج. 

إعداد الطالب للعمل   آلية لضمان متابعة المتغيرات والمستجدات في المهن التي يتم   وضع  -5
  يواءم فيها وطرق تطبيق التعديالت والتحديث الالزم في البرامج والكتب والمراجع بما  

  المستجدات. هذه

االعتماد    استخدام النماذج المعدة من قبل هيئات إعداد تقارير المقررات وتقارير البرامج ب -6
  . المحلية والدولية
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والمقررا -7 البرامج  جودة  تحسين  عمليات  خالل تطبيق  من  األكاديمية  األقسام  كل  في  ت 
الهيئة   قبل  من  المعد  الوطنية  للمؤهالت  العام  اإلطار  متطلبات  مع  يتوافق  بما  توصيفها 

بها   المعمول  المعايير  استيفاء  ويضمن  لالعتماد  المهنية  الوطنية  البرامج  العتماد  عالماً 
  . من قبل هيئات االعتماد المحلية والدوليةوفقا للنماذج المعدة 

   

  ) التطبيق العملي والخبرة الميدانية( السابعةالمهمة 

للطلبة   المهمة:وصف   - الميدانية  الخبرة  وأنشطة  العملي  التطبيق  ممارسات  تحسين 
  الدراسي.واعتبارها مكون رئيس في البرنامج 

   التنفيذ:استراتيجيات  -

العملي السياسات التي ينبغي على األقسام إتباعها تجاه تكثيف ممارسات التط   وضع -1 بيق 
الميداني   والتدريب  التدريس  المقررات    الخارجي وسبل في عملية  تضمينها في مفردات 

في   وحفظها  تنفيذها  أماكن  واختيار  وتقويمها  وتنسيقها  تخطيطها  وآليات  والبرامج 
لالعتماد  الوطنية  الهيئة  من  المحددة  والمواصفات  للمعايير  وفقاً  بها  الخاصة  السجالت 

  لمشرفين عليهم.لكل من الطالب وا

  دليل إرشادي لنشاطات الخبرة الميدانية التي يجب تنميتها في كل تخصص.  وضع -2

عقد اتفاقيات مع المؤسسات المحلية التي تتفق طبيعتها مع تخصصات الكلية بحيث يرجع  -3
  إليها في خدمات االستشارة مقابل تمكين الطلبة من التدريب الميداني في مرافقها. 

 

  

  ) الخارجية التوأمة والشراكة( الثامنةالمهمة 

توأمة    المهمة:وصف   - لعمل  الالزمة  الترتيبات  الكلية بعمل  شروع األقسام على مستوى 
للمواصفات المحددة  لل شراكة مع كليات أو أقسام أخرى معتمدة ومشهورة بجودتها وفقاً 

  لالعتماد.من الهيئة الوطنية 

  استراتيجيات التنفيذ:  -

وال -1 باألقسام  قائمة  حسب إعداد  وترتيبها  وتصنيفها  معها  توأمة  عمل  يمكن  التي  كليات 
  منها. سمعتها وجودتها واختيار أفضل خمسة 

التعاون،   -2 رأيها وشروطها في  على  والتعرف  بالتوأمة  المستهدفة  الجهات  بمراسلة  القيام 
  ذلك.وبعد دراستها واالختيار من بينها يتم أخذ موافقة الجهة المختصة بالجامعة على 

لية  ؤولتوقيع االتفاقية التي تحدد مس  للتوءمةبزيارة ميدانية للجهة التي تم اختيارها    القيام -3
  إعتماد مؤسسات التعليم العالي.  ات المحددة من هيئةكل طرف فيها وبما يتفق والمواصف
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  خطة الكلية لمراجعة وتحديث السياسات

  الهدف العام لخطة الكلية لمراجعة وتحديث السياسات:

  

 وبرامجها خططها  وتأتى الكلية والجامعة، رسالتى تعكس واضحة سياسات  ليةالك تنتهج

للغايات  الغايا االستراتيجية واألهداف كترجمة  مع  وتمشياً  االستراتيجية  للكلية  واألهداف  ت 
 الكليات  بين مكانة متميزة تحقيق الى القريب  المدى على تطمح نهافإ الكلية  حداثة ورغم ،للجامعة

 تحقيق وضع لىإ الطويل األجل فى تطمح كما ،المحلي واالقليمي المستوى  لىلها ع المناظرة

تلك على العمل على الكلية وتحرص   .العالمى المستوى على لها تنافسى  وتحديث   مراجعة 

الرئيسية (التعليم والطالب  كافة تشمل السياسات بصفة مستمرة حتى العلم  ،المحاور    ،   يالبحث 
  .يلى المستوى العالمية المجتمع)، وتحقق غاية الكلية والوصول إوتنم خدمة ،ياالدراسات العل

  

  اجراءات مراجعة وتحديث السياسات:

  

الكلية   لسياسات  والتحديث  المراجعة  السنة،تتم  في  لجنة    مرة  بمعرفة  عامين  كل  وتكرر 
ية وذلك لمراجعة لوائح وقواعد الكلية بصورة تضمن تمثيل جميع أقسام الكل  ،المراجعة الداخلية

  التالية:  لإلجراءات وفقاً 

  

الى  للوصول  وتحليلها  االحصائيات  وعمل البيانات  لجمع العلمية والوسائل األليات  اتباع .1
 توفير  يكفل بما المتاحة، واالمكانات والقدرات  العلمية، األقسام لكل الراهن الوضع تحليل

 وأهدافها وغاياتها الكلية رؤية لتحقيق والممكنة المرغوبة التصورات والخيارات  من عدد 

 وفق الداخلية والبيئة الخارجية للبيئة متكاملة دراسة إطار في وذلك االستراتيجية،

تحديد  يتم حيث  (SWOT)   البيئي التحليل لمنهجية  والضعف القوة لعناصر اعادة 

  الخاصة بالكلية.  والتهديدات  والفرص 

 اليه من الوصول تم ما على بناءً  الحالية للكلية السياسات  تحديد جهات القصور فى يتم .2

  الراهن. الوضع تحليل نتائج

  كل عامين. الفصل األوليتم تحديث سياسات الكلية واعتمادها من مجلس الكلية خالل  .3

 


