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اآلداب المعلومات في جامعة الزرقاء للفترة   ستراتيجية لكليةإعداد الخطة االفريق 
2015-2020 : 

 
 رئيسا           الدكتور عالء الدين صادق  

 عضوا       األستاذ الدكتور حنان حمودة 

 عضوا    الدكتور محمد البدوي        

 عضوا    المدرس مروان القريوتي        
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 قائمة المحتويات:
 الملخص التنفيذي .1
 نبذة عن الكلية  .2

 SWOTالتحليل الرباعي  .3

 الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية .4

 ستراتيجية والتنفيذيةاالاألهداف  .5

 ستراتيجيةاالالمخطط التفصيلي لتحقيق األهداف  .6
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 أوال : مقدمة 
في إطار تنفيذ التوجهات الرامية لالهتمام بنوعية التعليم العالي وتحسين مخرجاته تلبية 

واإلقليمية والعالمية، فقد حرصت جامعة الزرقاء  ،ووفقا  للمتطلبات الوطنية ،تحتياجالال
لتطوير التعليم الجامعي إلى إعطاء أولوية استثنائية ستراتيجية االفي إطار التوجيهات 

والتحديث والتغيير بشكل ديناميكي الستيعاب التطورات المتسارعة التي  ،لعمليات التجديد
 تسود العالم  في المجال التكنولوجي خاصة وفي المناحي األكاديمية عامة.

 
إعادة النظر بالطروحات ة تقتضي لي في الفترة الحالية تطورات عديشهد التعليم العا

القائمة، وتكريس المزيد من الجهود لمعرفة التحديات الراهنة، والتجاوب مع متطلبات 
مة البرامج ءطور األكاديمي والتكنولوجي، ومواالمرحلة على مستويين: مسايرة الت

األكاديمية مع مقتضيات سوق العمل المتغيرة للوصول إلى نظام تعليم عاٍل ذي جودةٍ 
، قادٍر على إعداد أُطر بشرية تتمتع بشخصية مصقولة متكاملة تتميز بالحس عاليةٍ 

بمسؤولية المواطنة، وباالنتماء األصيل ألمتها، قادرةٍ على مواكبة تطورات المعرفة في 
حقول التخصص، بما يلبي احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وبما يتواءم مع تحقيق 

 وطنية قادرة على المنافسة على المستويين اإلقليمي والدولي. تنمية اقتصادية واجتماعية
 

ولية ؤمس -آلداب ومنها كليات ا -على مؤسسات التعليم العالي  التحديات هذهفرضت 
ما دعا إلى االهتمام بالتخطيط  وهو؛ بتطوير جودتها وتحقيقهاوذلك ، التصدي لها

ي التعليم العالي أصبح سمة من سمات فاستخدامه ف، النتائجل تراتيجي بغية تحقيق أفضـسالا
داف ـوفي الوقت نفسه وسيلة لتحقيق أه، صر وضرورة من ضروريات الحياةـذا العـه

كلية لإلفادة منه في وضع الخطط المستقبلية ل؛ واقعه الكمي والكيفيل وتحلي، اليـيم العـالتعل
سياسة ستراتيجي الإالّ ويضع التخطيط ال، أفضل ستقبوما من مجتمع يسعى إلى ماآلداب، 

 .كافة ه يسير عليه ويستفيد منه في كافة المستويات التربويةـل
 
 نبذه عن الكلية: 

إيمانا  من الجامعة بأهمية كلية اآلداب و تحقيقا لرؤية التعليم العالي األردني فقد أنشئت 
م، وأخذت تنمو وتترعرع حتى أصبحت إحدى كبريات كليات 1994كلية اآلداب عام 

وتضم الكلية ثالثة  .من حيث عدد الطالب واألساتذة والتخصصات األكاديمية الجامعة
  - :أقسام هي

 اللغة العربية وآدابها.  

 اللغة اإلنجليزية وآدابها.  

  ةتنسيق المساقات الخدميوحدة . 

 كما تضم الكلية التخصص التالي لمرحلة الماجستير: 
 

  وآدابها. نجليزيةاإلاللغة 
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في ))جمعية كليات اآلداب في الوطن العرب(( المنبثقة عن  مؤسسوكلية اآلداب عضو 
إتحاد الجامعات العربية، وكان من إنجازاتها األكاديمية حصول طلبة قسم اللغة العربية 
وآدابها على المركز األول في امتحان الكفاءة الجامعية ألكثر من مرة على صعيد 

 الجامعات الحكومية والخاصة في األردن 

الكلية على نشر اللغة العربية والمحافظة عليها، وعلى إعداد جيل من وعملت 
المتخصصين للعمل على خدمة الوطن والمساهمة فيما تحتاجه الدولة والمجتمع من 
دراسات وأبحاث، ودأبت على عقد مؤتمر علمي كل عامين، وعلى تنظيم يوم علمي 

من مختبرات حديثة وأجهزة  للكلية كل عام، ووفرت بنية أكاديمية متكاملة لطلبتها
ت ة اإلنجليزية، واستطاعت أن تستقطعصرية، ال سيما مختبرات )الديجيتيل( في قسم اللغ

اثنين وخمسين عضو هيئة تدريسية ذوي كفاءة أكاديمية عالية، من داخل األردن 
وخارجه، وقامت بابتعاث تسعة مدرسين فيها إلى بعض الجامعات األوروبية المرموقة و 

معات األردنية للحصول على شهادتي الدكتوراه و الماجستير في تخصصات اللغة الجا
اإلنجليزية والترجمة، وذلك ضمن خطة الكلية الهادفة إلى تطوير الجودة، ورفع مستوى 

  .( طالبا  وطالبة2142األداء العلمي والعملي والتطبيقي حتى بلغ عدد خريجيها )

 ثانيا : رؤية الكلية.
تقديم خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية وإعداد طلبة قادرين على تلبية التميز في 

 .احتياجات سوق العمل األردني والعربي
 

 ثالثا : رسالة الكلية.
أقسام كلية اآلداب المختلفة، )اللغة العربية،  الدراسات االولية والعليا تخريج طالب في

واللغة اإلنجليزية، والترجمة( قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل األردني والعربي 
 .وإثبات كفاءتهم

 
 رابعا : القيم الجوهرية.

 
 حرية واستقاللية التفكير والرأي أساس التطور العلمي واالجتماعي. .1

 ير الطاقات وتطوير المواهب وامتالك مهنة.التعليم الجامعي منطلق لتفج .2

 اإلبداع ال حدود له عندما  تجد من يرعاه. .3

 البحث العلمي وسيلة لتحسين الحياة. .4

 الجودة في كل الخدمات المقدمة.  .5

 
 خامسا : أهداف الكلية.

بها فإن كلية  والتزاما، ورؤيتها من رسالة ورؤية األهداف العامة لجامعة الزرقاء انطالقا
  :اآلداب تهدف إلى
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أن تعد جيال  قوي الشخصية، قوي الخلق، راسخ العقيدة اإلسالمية، مؤمنا  .1
 .ألمته العربية ذات الثقافة اإلسالمية النتمائهبوحدته الوطنية، مدركا 

 .أن تعمل على نشر اللغة العربية لغة القرآن المجيد .2

وسيلة من وسائل التعليم والتعلم، لنقل أن تقوم بتدريس اللغات األجنبية، لتكون  .3
ونقل ما عندنا من أثر أصيل إلى لغات  ،ما عند العالم من فكر وثقافة إلى لغتنا

مجيد مشرق وحاضر نرجو أن يكون  م األخرى للتعريف بما لنا من ماضاألم
 .كذلك

القدرة على تحمل المسؤولية حمل قيم العمل و اإليمان، ويتوفير الكوادر التي  .4
 .وإخالص ةمانبأ

 .تزويد الطلبة بالمعارف العلمية الالزمة إلعداد البحوث العلمية .5

توفير الكوادر العلمية المتخصصة والقادرة على تربية جيل يساعد في نهضة  .6
 .في المجاالت النظرية والعلمية وتأهيلهم األمة وذلك من خالل إعداد الطلبة

 .المحاضرات والندوات العلميةالمساهمة في تنمية المجتمع من خالل إقامة  .7

 .متابعة التطورات العلمية في شتى أصناف العلوم اإلنسانية .8

  .حث الطلبة وتشجيعهم على التوسع في التحصيل العلمي .9

رعاية الطلبة المتفوقين أكاديميا ومساعدتهم إلتمام دراساتهم الجامعية  .10
 .العليا

ص للعمل، متابعة شؤون الخريجين لمساعدتهم، في الحصول على فر .11
 .واستمرار التواصل معهم بعد ذلك

التنسيق مع مكتبة الجامعة القتناء الكتب العلمية الحديثة الالزمة،  .12
 .في الدوريات وقواعد البيانات ذات العالقة واالشتراك

 .2015/2016سادسا : نموذج خطة عمل الكلية السنوية المستندة إلى الخطة االستراتيجية لعام 
 
  اآلداب . اسم الكلية: 1
  1994. تاريخ إنشائها: 2
 . البرامج التي تقدمها: 2
 

 

تاريخ اعتماد  اسم البرنامج
 البرنامج

الطاقة 
 االستيعابية

 الشواغر في البرنامج عدد الطلبة المسجلين
 3ف 2ف 1ف 3ف 2ف 1ف

   61   173 234 1994/1995 اللغة العربية
   115   468 583 1994/1995 اللغة اإلنجليزية

   31   169 200 2007/2008 الترجمة
تنسيق المساقات وحدة 
 الخدمية  الخدمية

 الفصل االول
2013/2014 NA NA   NA   

   207   810 1017 مجموع الطلبة
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 عدد أعضاء هيئة التدريس في الكلية ورتبهم وجنسياتهم: . 4

 المجموع والنسبة محاضرمدرس/  أستاذ مساعد مشارك أستاذ أستاذ اسم البرنامج

 %(85.1) 23 5 14 3 1 أردني
 %(14.9)  4 0 1 1 2 غير أردني
 %(100) 27 5 15 4 3 المجموع

 
 

 
 ( SWOTسابعا : تحليل البيئة الداخلية والخارجية للكلية )التحليل الرباعي 

 
 :Strengthsنقاط القوة: 

 APETAUالجامعات العربية)اإلشراف على جمعية أساتذة اللغة االنجليزية في  .1
 الذي يعقد بشكل دوري.

 .سنويا   APETAUالتي تصدرها جمعية  IJAESالمجلة  إصدار رعاية .2

و العربي  نجليزياإلاللغويات و األدب توفر أعضاء هيئة التدريس أكفاء في مجال  .3
 و الترجمة.

 3لمدة استقرار أعضاء هيئة التدريس في الكلية بحيث تسعى الكلية لتوفير عقود  .4
سنوات. األمر الذي وفر لهم فرص االندماج والمشاركة بفاعلية في أنشطة الكلية 

 والسعي لتحقيق أهدافها.

برنامج االبتعاث الذي تعتمده لتوفير أعضاء هيئة التدريس للتخصصات ذات  .5
 الندرة حاليا .

 20مدرس : 1) كافة نسبة قانونية ألعضاء هيئة التدريس والطلبة في أقسام الكلية .6
 طالبا (.

 توفر طاقة استيعابية جيدة في الكلية. .7

من الجامعات  عددتوفر الدراسات المسائية الجاذبة للطلبة والتي ال تتوفر في  .8
 األخرى ليستفيد منها فئة مجتمعية من الموظفين والعاملين في مؤسسات.

ا ساهم في الحرص على جودة الناتج التعليمي من خالل تميز نوعية الخريجين مم .9
 كثير من أرباب العمل بكفاءة خريجي الكلية.  والثقة عند ،تزايد الرضا

تنامي السمعة العلمية للكلية في ظل النتائج التي حققتها في بعض المجاالت  .10
التنافسية العلمية منها تحقيق الخريجين لنتائج متميزة في امتحانات الكفاءة 

و آدابها المركز األول على مستوى  حيث حقق طلبة قسم اللغة العربية 2006عام
 الجامعات الحكومية والخاصة.

 

 :Weaknessesنقاط الضعف
 صعوبة توفير أعضاء هيئة تدريسية أكفاء في بعض التخصصات العلمية الدقيقة. .1

تدني مستوى التحصيل العلمي لخريجي الدراسة الثانوية الذين يمثلون معظم  .2
نفسه في مختلف الجامعات الخاصة في مدخالت الكلية من الطلبة، وهو األمر 

 المملكة األردنية الهاشمية.
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 عدم توفر سياسة محددة لربط المتخرجين بالكلية بعد التخرج. .3

 عدم توفر المختبرات واألجهزة والمعدات التعليمية بصورة مناسبة .4
 

 :Opportunitiesالفرص 
بالقبول  معظم برامج التخصص لمستوى البكالوريوس في الكلية مازالت تحظى .1

 .وخارجه في سوق العمل داخل األردن
تنامي الطلب في المجتمع المحلي )محافظة الزرقاء( وفي األردن عموما ، على  .2

برامج الدراسات العليا في بعض التخصصات التي تتوفر لدى الكلية القدرة للقيام 
 بها من حيث الكادر التدريسي والطاقة االستيعابية للكلية وموارد التعليم.

تنامي الطلب في المجتمع المحلي بوجه خاص، على الدراسة المسائية وعدم  .3
 من الجامعات الخاصة. عددتوفرها في 

عدم وجود جامعات خاصة أخرى في محافظة الزرقاء، إضافة إلى تدني الرسوم  .4
الجامعية التنافسية مقارنة مع الجامعات الخاصة القريبة جغرافيا  والمنافسة 

 للجامعة.

ريع المدن اإلسكانية الضخمة قريبة للجامعة وحولها، باإلضافة إلى وجود مشا .5
 تبعا  لذلك. وتحسينها تطوير البنى التحتية للمنطقة

 قرب الجامعة من تجمعات الالجئيين السوريين. .6

االتفاقية التي عقدتها الجامعة مع المفوضية االوروبية والجامعة االلمانية وكلية  .7
 يين ضمن منح خاصة يقدمها لهم االتحاد األوروبي.القدس لتدريس الطلبة  السور

 تقديم مقترح باستحداث تخصصات جديدة، مثل: ماجستير في اللغة العربية وآدابها .8

 تقديم مقترح باستحداث تخصصات جديدة، مثل: بكالوريوس تاريخ. .9

إعطاء نسبة من العالمة المتعلقة بتعيين المعلمين والمعلمات في مدارس  .10
 لخريجي كلية اآلداب في الجامعة.جامعة الزرقاء 

إعطاء نسبة من العالمة المتعلقة بتعيين مشرفي مختبرات في الجامعة  .11
 لخريجي كلية اآلداب في الجامعة.

 

 :Threatsالتهديدات 
برنامج التعليم الموازي في الجامعات الحكومية الذي أدى إلى استقطاب جزء كبير  .1

الجامعات الخاصة، وأن هناك جامعة حكومية من الطلب على التعليم العالي من 
قريبة استقطبت أعدادا  كبيرة من الطلبة الذين كان يتوقع تسجيلهم في جامعة 

 الزرقاء.
% في برامج التعليم الموازي في بعض 65قبول الطلبة الذين تقل معدالتهن عن  .2

 الجامعات الرسمية.

ة السياسة الجديدة لوزارة تناقص عدد الطلبة الخريجين من الثانوية العامة نتيج .3
 التربية والتعليم في التعامل مع امتحان ونتائج الثانوية العامة.

 قلة فرص العمل في السوق المحلي  .4

 عدم تفاعل جهات العمل مع التدريب .5
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 ستراتيجية والتنفيذية:ثامنا : المحاور واألهداف اال

 

 المحور األول: الحاكمية واإلدارة الجامعية
بما يتوافق مع المستجدات العالمية  وتحسينها ستراتيجي: تطوير البيئة التعليميةالهدف اال
 والمحلية.

 في الكلية. اإلداريةواضحة في جميع العمليات  إجراءاتالهدف التنفيذي: اتباع 
القاعات تزويد و وتحديثها مناسبة لتطوير المواد إجراءاتالهدف التنفيذي: اتباع 
 سوب بمعدات حديثة تواكب العصر.التدريسية ومختبرات الحا
الهيئة التدريسية وخاصة الجدد على أساليب تدريس  أعضاءالهدف التنفيذي: تدريب 

 حديثة، تستخدم تقنيات حديثة، كاللوح التفاعلي.
الهدف التنفيذي: المحافظة على ديمومة عمل المعدات واألجهزة من خالل توفير بيئة 

 ة والمختبرات.مناسبة للعمل في القاعات الدراسي
للعناصر الكفوءة  واالختيار االستقطابالهدف التنفيذي: وضع ضوابط منهجية تؤمن 

 والمميزة للعمل في المختبرات.
 

 المحور الثاني: التعليم الجامعي:
متميزين  بالمستوى العلمي لخريجي كلية اآلداب بما يجعلهم االرتقاءستراتيجي: الهدف اال

 :وذلك من خالل وعالميا ،ومؤهلين محليا ، عربيا  

الهدف التنفيذي: التحسين والتطوير المستمر للتخصصات والبرامج والخطط الدراسية بما 
 يجعلها متميزة دائما .

 الهدف التنفيذي: التطوير المستمر للعملية التدريسية وأساليب التدريس وأساليب التقويم.

لتشخيص جوانب القوة  ومهاراتهم الهدف التنفيذي: التقويم المستمر لمعارف الخريجين
 والضعف فيها.

الهدف التنفيذي: مواكبة عملية استحداث تخصصات جديدة على مستوى البكالوريوس 
 والماجستير في الكلية
ابتعاث طلبة متميزين من قسم اللغة االنجليزية الستكمال درجة الهدف التنفيذي: 

 داخل الجامعة. في اللغويات و األدب الماجستير
 

 المحور الثالث: البحث العلمي

بمستوى البحث العلمي وزيادة فعاليته وإنتاجيته وبوجه  االرتقاءستراتيجي: االالهدف 
 العلمي التطبيقي، وذلك من خالل خاص البحث
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الهدف التنفيذي: توفير متطلبات البحث العلمي المادية وغير المادية وتشجيع البحث 
 كلية اآلداب. في وتحفيزه العلمي

على البحث العلمي الفعال ودعم  وتشجيعهم الهدف التنفيذي: دعم األكاديميين في الجامعة
 المؤسسات البحثية المحلية والعالمية. التواصل مع

في التخصصات المختلفة  اإليفاددراسة لتحديد احتياجات  إجراءالهدف التنفيذي: 
 بالجامعة.

البحث العلمي و  ىمن شأنها رفع مستو مجموعات بحثية في الكلية إنشاءالهدف التنفيذي: 
 مستوى الكلية داخل األردن و خارجه . ىزيادة تفاعل الباحثين عل

 

 المحور الرابع: االعتماد وضمان الجودة.

 بما يتناسب مع متطلبات االعتماد األكاديمي. األداءستراتيجي: رفع مستوى الهدف اال
دريسية للحفاظ على بيئة محفزة للعملية الهدف التنفيذي: الصيانة المستمرة للقاعات الت

 التعليمية.
الهدف التنفيذي: الصيانة المستمرة للمختبرات في الكلية للحفاظ على بيئة محفزة للعملية 

 التعليمية.

 الهدف التنفيذي: التفاعل مع مكتب االعتماد وضمان الجودة.
 الهدف التنفيذي: متابعة دورية لتوفير متطلبات االعتماد العام والخاص بالكلية. 

 الهدف التنفيذي: تطبيق األساليب القيادية الحديثة لضمان جودة أداء القيادات اإلدارية.
الهدف التنفيذي: تطبيق األساليب القيادية الحديثة لضمان قدرة اإلدارة في الكلية على 

 التغيير.
المعتمدة للحصول على شهادة  واألعماللتنفيذي: المساهمة في تطبيق النماذج الهدف ا

 في كليات الجامعات العربية لتخصصات اآلداب. األكاديميةضمان جودة البرامج 
 

 المحور الخامس: خدمة المجتمع المحلي.
 ستراتيجي: تحقيق التعاون المشترك بين الكلية والمجتمع المحلي.الهدف اال
التنفيذي: التعامل مع مؤسسات المجتمع المحلي لتوفير فرص التدريب والعمل الهدف 

 للخريجين.
التعرف إلى حاجات سوق العمل من خالل التفاعل مع أرباب العمل  الهدف التنفيذي:

 والجهات المختصة.
الهدف التنفيذي: تحقيق المواءمة بين التخصصات المختلفة في الكلية وحاجات سوق 

 واإلقليمي والدولي. العمل المحلي
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الهدف التنفيذي: التعامل بكفاءة عالية واقتدار مع المؤسسات التي تتعاقد مع إدارة الجامعة 
تدريس الطلبة ل تقديمها لمنحوذلك من خالل لرفدها بطلبة جدد كالمفوضية األوروبية 

 السوريين في الجامعة.
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 الخطة التنفيذية 
 اآلداب كلية  

 التنفيذية األهداف األهداف االستراتيجية المحور
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الموارد ومتطلبات 
 التنفيذ

مؤشرات األداء 
 ونسبة االنجاز

1- 
رة 
الدا
 وا
مية
حاك

ال
عية
جام

ال
 

 تطوير البيئة التعليمية
بما يتوافق مع  وتحسينها

 المستجدات العالمية والمحلية
 

واضحة في جميع العمليات  إجراءاتاتباع  1-1
 في الكلية اإلدارية

 

...... 
 عميد الكلية

ورؤساء  هئبونا
 األقسام

x x x x x x 
والتعليمات  األنظمة

 المعمول بها في الجامعة
 باألنظمةااللتزام 
 والتعليمات

 مناسبة لتطوير المواد إجراءاتاتباع  1-2
القاعات التدريسية تزويد و وتحديثها

ومختبرات الحاسوب بمعدات حديثة تواكب 
 العصر

40000 

عميد الكلية، 
 مجالس االقسام

x x x x x x 

 اتباع آلية اتخاذ القرار القرار التخاذآلية 

الهيئة التدريسية وخاصة  أعضاءتدريب  1-3
الجدد على أساليب تدريس حديثة، تستخدم 

 تقنيات حديثة، كاللوح التفاعلي.
4000 

الشركات المزودة، 
اللجنة العلمية في 

 الكلية
x x x x x x 

برامج تعدها اللجنة 
 العلمية، 

 آلية ألتخاذ القرار

عدد البرامج المنفذة، 
 اتباع آلية اتخاذ القرار

المحافظة على ديمومة عمل المعدات  1-4
واألجهزة من خالل توفير بيئة مناسبة للعمل 

 2000 في القاعات الدرسية والمختبرات

العمادة، ومجالس 
ولجنة  األقسام

 x x x x x x المختبرات

الحصول على تقارير 
فنية باآللية المناسبة 
لبيئة العمل في القاعات 

 والمختبرات

عدد القاعات 
المهيئة  والمختبرات

بالمعدات المناسبة 
 )تبريد، برادي...( 

           

           

 االهداف التنفيذية األهداف االستراتيجية المحور
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الموارد ومتطلبات  
 التنفيذ

 مؤشرات األداء
 نجازاإلونسبة 

2-
 

يم 
تعل
ال

مع
جا
ال  ي

رتقاء بالمستوى العلمي اال
بما  اآلدابلخريجي كلية 

يجعلهم متميزين ومؤهلين 
 محليا ، عربيا  وعالميا .

التحسين والتطوير المستمر للتخصصات  2-1
والبرامج والخطط الدراسية بما يجعلها 

 ...... متميزة دائما . 

لجنة الخطط 
الدراسية في 

 x x x x x x الكلية 

تفعيل عمل لجان 
 الخطط الدراسية

% من  75حصول
الطلبة على تقدير جيد 

 فما فوق 
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لعملية التدريسية وأساليب التطوير المستمر ل 2-2
 التدريس وأساليب التقويم. 

2000 

اللجنة العلمية في 
 الكلية

x x x x x x 

ج مطورة وحديثة هامن
 تعطى للطلبة
 وكتب حديثة

رضى عام من الطلبة 
 ا يقدمه المدرسمّ ع

 التقويم المستمر لمعارف الخريجين 2-3
لتشخيص جوانب القوة  ومهاراتهم

  والضعف فيها

 العمادة
x x x x x x 

 امتحان الكفاءة
 

 خريج متميز 
تحقيق نتائج متميزة 

  المسابقاتفي 

صا في مجال مواكبة التطور التقني وخصو 2-4
الذى يتميز بتسارع تكنولوجيا المعلومات 

 5000 تطوره.

لجنة ا لخطط 
 الدراسية

x x x x x x 

استخدام أجهزة ومعدات 
 وبرامج حديثة 

أجهزة ومختبرات 
 حديثة

مواكبة عملية استحداث تخصصات جديدة  2-5
والماجستير في على مستوى البكالوريوس 

  الكلية

مجلس الكلية 
ولجنة الخطط 

 x x x x x x الدراسية

دراسة حالة السوق 
والمتطلبات المحلية 

 والدولية

عدد من التخصصات 
 الجديدة.

زيادة عدد طلبة  
 الكلية
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 التنفيذية األهداف األهداف االستراتيجية المحور
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الموارد ومتطلبات  
 التنفيذ

 مؤشرات األداء
 نجازاإلونسبة 

3- 
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لعل
ث ا
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ال

بمستوى البحث  االرتقاء 
العلمي وزيادة فعاليته وإنتاجيته 
وبوجه خاص البحث العلمي 

 التطبيقي.

توفير متطلبات البحث العلمي المادية وغير  3-1
في  وتحفيزه المادية وتشجيع البحث العلمي

 30000 .اآلدابكلية 

عمادة الكلية 
واللجنة العلمية 

 x x x x x x في الكلية

نشر بحث على األقل 
سنويا لكل عضو في 
 أوالكلية في مجلة 

 مؤتمر

عدد األبحاث 
المنشورة في 
 المجالت العلمية،

عدد المشاركات في 
 المؤتمرات

           

على  وتشجيعهم دعم األكاديمين في الجامعة 3-3
البحث العلمي الفعال ودعم التواصل مع 

 20000 المؤسسات البحثية المحلية والعالمية.

الرئاسة وعمادة 
 x x x x x x البحث العلمي

وجود جوائز لألبحاث 
 المنشورة

وجود حسابات لمجالت 
 بالمجان 

 المقدمة اثاألبحعدد 
عدد الجوائز لألبحاث 

 المنشورة

في  اإليفاددراسة لتحديد احتياجات  إجراء 3-4
 10000 التخصصات المختلفة بالجامعة

العميد ورؤساء 
 x x x x x x األقسام

البحوث والمشاريع 
والرسائل العلمية 

 للطالب

عدد المبعوثين 
 والملتزمين في الكلية
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الموارد ومتطلبات 
 التنفيذ

مؤشرات األداء 
 نجازاإلونسبة 

4
دة.
جو
ن ال

ضما
 و
ماد
عت
اال
 )

 

رفع مستوى األداء 
بما يتناسب مع 
متطلبات االعتماد 

 األكاديمي

الصيانة المستمرة للقاعات التدريسية للحفاظ  4-1
 على بيئة محفزة للعملية التعليمية.

2000 

 العميد 
 األقسامرؤساء 

 x x x x x x لجنة الجودة

المتابعة مع مديرية 
 الخدمات

 ومديرية اللوازم
 ومركز الحاسوب

قاعات دراسية 
ة بشكل ال أمهي

 يعارضه االعتماد

 ---- التفاعل مع مكتب االعتماد وضمان الجودة. 4-2
لجنة الجودة في 

 الكلية
x x x x x x  متطلبات االعتماد

 الكليةمتوفرة في 

عدم وجود مخالفات 
متابعة دورية لتوفير متطلبات االعتماد العام  3-4 لنظام الجودة

 والخاص بالكلية.
 x x x x x x لجنة الجودة 500

           

تطبيق األساليب القيادية الحديثة لضمان  4-5
 ----- قدرة اإلدارة في الكلية على التغيير.

العميد، اللجنة 
 العلمية
 األقسامرؤساء 

 لجنة الجودة

x x x x x x 

محاضرات في 
المستجدات وأساليب 
األداء، ومتطلبات 

 االعتماد

يعرف  داريإ
متطلبات االعتماد في 

 إدارته ويحققها

 واألعمالالمساهمة في تطبيق النماذج  4-6
المعتمدة للحصول على شهادة ضمان 

في كليات  األكاديميةجودة البرامج 
 الجامعات العربية لتخصصات اآلداب.

10000 
إدارة الكلية، 

، األقسامرؤساء 
 لجنة في كل قسم

x x x x x x 

لجنة مركزية للكلية، 
 ،األقسامتشكيل لجان 

 األقسامفي  األعضاء

الحصول على شهادة 
جودة البرامج 

 في الكلية األكاديمية
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تحقيق التعاون المشترك  
بين الكلية والمجتمع 

 المحلي.

 تعزيز دور الطالب في خدمة المجتمع 5-1
...... 

 اللجنة العلمية
x x x x x x 

تحديد مستلزمات أنشطة 
 خدمة المجتمع.

عدد مؤسسات 
المجتمع التي 

 معهاالكلية  تواصلت
           

التعرف إلى حاجات سوق العمل من خالل  5-3
التفاعل مع أرباب العمل والجهات 

 المختصة.
...... 

 اللجنة العلمية 
x x x x x x 

محاضرات توجيهية 
عن حاجة أصحاب 

 من الخبراتالعمل 

قائمة بالتخصصات 
والمهارات التي 
 يحتاجها سوق العمل 

تحقيق المواءمة بين التخصصات المختلفة  5-4
في الكلية وحاجات سوق العمل المحلي 

 واإلقليمي والدولي.
...... 

 لجنة الخطط 
 اللجنة العلمية

 واألقسامالعمادة 
x x x x x x 

االطالع الدائم على 
طلبات التوظيف 

 للخريجين

معظم الخريجين 
يعملون خالل الستة 

 من تخرجهم أشهر
استحداث تخصصات جديدة على مستوى  5-5

البكالوريوس والدراسات العليا بناء  على 
حاجات سوق العمل، وحذف أخرى غير 

 مطلوبة.

...... 

 مجلس الكلية، 
 لجنة الخطط 
 x   x  x اللجنة العلمية

 اتخاذ قرارات مناسبة،
والتعليمات في  األنظمة

 الجامعة والتعليم العالي

عدة تخصصات في 
 في الكلية، 

وعدد مناسب من 
 الطلبة في التخصص

التعامل بكفاءة عالية واقتدار مع المؤسسات  5-6
التي تتعاقد مع إدارة الجامعة لرفدها 

بتقديمها  األوروبيةبطلبة جدد كالمفوضية 
منح لغايات تدريس الطلبة السوريين في 

 الجامعة

500 

إدارة الكلية، مسجل 
الكلية، رؤساء 

 x x x x x x األقسام

لجان استقبال وتوضيح 
فوائد وحاجات سوق 
العمل للتخصصات في 

 الكلية

قبول عدد كبير من 
الطلبة السوريين في 

 الكلية

 
 

 

 


