
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتلكلية 

 2021لسنة 

 
 

 

 في مجال تكنلوجيا  لخدمة المجتمع المحلي واإلقليمي والدولي الرقمي لالبتكار واإلبداع مركزا   :الرؤية

 .المعلومات واالتصاالت

 

 
 

 

 



 ريجي الكلية أكاديميا  ومهنيا  وسلوكيا ، والمساهمة في تطوير السياسات : االرتقاء النوعي بمستوى خالرسالة

 .في مجال تكنولوجيا المعلومات التعليمية، وتقديم الخدمات واالستشارات الفنية المتخصصة

 الشفافية، والجودة، وااللتزام االجتماعي واألخالقي، الشمولية والتعلم المستمر، الريادة والتميز.القيم : 

 العالمية بما يتوافق مع رؤية ورسالة المحلية وإعداد وتحديث البرامج والخطط الدراسية وفق المعايير  ات:الغاي

 وجامعة الطفيلة التقنية. تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتكل من كلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التدريس والطلبة الهدف االستراتيجي األول: توفير بيئة جامعية جاذبة تستبقي وتستقطب األفضل من أعضاء هيئة

 اإلجراءات التنفيذية
وسائل التنفيذ )أدوات التنفيذ 

 ومصادره(
 مؤشرات التنفيذ جهات التنفيذ

 مالحظات

 )المنجز(

تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس 

في الكلية والكادر المساند للعملية 

 األكاديمية

وضع برنامج تنفيذي تدريبي 

 سنوي مدروس.

البشرية مكتب تنمية الموارد  -  

 والتعليم االلكتروني

 األقسام األكاديمية -  

عدد المحاضرات والدورات  -

 التدريبية

عدد المشاركين في حضور  -

 المحاضرات والدورات

تم عقد دورات من قبل مكتب 

 تنمية الموارد البشرية

البكالوريوس استحداث برنامج 

 في االمن السيبراني

مقترحاَ علم الحاسوب يقدم قسم 

 .لذلك

تكنولوجيا المعلومات  -

 واالتصاالت

 مركز االعتماد وضمان الجودة

الموافقة على البرنامج من جميع 

 المجالس

صدرت الموافقة على 

استحداث برنامج البكالوريوس 

 في االمن السيبراني

عقد مؤتمر علمي وتحفيز أعضاء 

 هيئة التدريس على المشاركة فيه

يتم تخصيص مبلغ محدد من 

امعة لحضور موازنة الج

المؤتمرات العلمية وتقوم األقسام 

والكليات بالنظر فيها وفقا  

لتعليمات دعم حضور 

 المؤتمرات.

 األقسام األكاديمية -
عمل تصور وأخذ الموافقة عليه 

 من عطوفة رئيس الجامعة.

 

 

------- 

إدماج التقنيات الحديثة في 

تكنولوجيا التعليم وتطبيق أساليب 

في التعليم مثل التعليم الحديثة 

التعليم اإللكتروني والتعليم 

 المدمج.

التحول التدريجي الى التعليم 

المدمج والتعليم اإللكتروني وبما 

يتفق مع ورقة السياسات التي 

أقرها مجلس التعليم العالي 

 وتعليمات هيئة االعتماد.

 األقسام األكاديمية -

 مركز الحاسوب -

مركز تنمية الموارد البشرية  -

 تعليم اإللكترونيوال

 لجنة التعليم اإللكتروني. -

 مجالس الكليات. -

 لجنة التخطيط االستراتيجي. -

 عدد المساقات -

عدد المساقات بأسلوب التعليم  -

 المدمج

جميع مواد الكلية حاليا عن  -

 بعد

تم تعديل خطط البرامج -

 لتشمل: 

 مواد تعليم الكتروني-

 مواد تعليم مدمج-

 اهي مواد تعليم وج -

تعيين كفاءات اكاديمية وفق 

 الحاجة الكلية
 اعالنات ذات اسس واضحة

تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

 دائرة الموارد البشرية 

 لجنة التعيين والترقية

 تقارير عن: احتياجات التعيين.

 وجود إعالنات توظيف. -

تقارير عن اجراءات المفاضلة  -

 للتعيين .

 

 

 

 

-------------- 

 م الطلبة المتفوقين دع
لوحة الشرف، حفل تكريم، 

 جوائز

تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت
 وجود لوحات شرف الكلية

---------------------- 

 

 

 

 



 الهدف االستراتيجي الثاني: تحفيز اإلبداع والريادة والتجديد والبحث العلمي وتطوير األداء المؤسسي.

 

 اإلجراءات التنفيذية
ذ )أدوات التنفيذ وسائل التنفي

 ومصادره(
 مؤشرات التنفيذ جهات التنفيذ

 مالحظات

 )المنجز(

تحفيز أعضاء هيئة التدريس على 

االنخراط في حل مشاكل 

 المجتمع.

من  المحلياالنفتاح على المجتمع 

 خالل البحوث والمحاضرات
 األقسام األكاديمية -  

 والندوات عدد المحاضرات -

 ي.التي تخدم المجتمع المحل

عدد الدراسات والبحوث التي  -

 تخدم المجتمع المحلي واألردني.

يوجد بحوث حاليا قيد التنفيذ  -

تأخذ بعين االعتبار المجتمع 

 المحلي

دعم األبحاث التي تخدم القضايا 

 المستوى الوطني والمحلي.
 * طلبات الباحثين لدعم األبحاث

 عمادة البحث العلمي.  -

 

إنجازها/ قائمة األبحاث التي تم 

 المدعومة ماليا .

 

--------------- 

عقد المؤتمرات المحلية والدولية 

ذات األبعاد التقنية في مجال 

 تكنولوجيا المعلومات.

 

 *المؤتمرات
تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

تقارير المؤتمرات المحلية 

 والدولية والمشاركين بها.

 

 

------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االستراتيجي الثالث: احداث تأثير إيجابي فاعل وملموس في المجتمع المحلي.الهدف 

 
وسائل التنفيذ )أدوات التنفيذ  اإلجراءات التنفيذية

 ومصادره(

 مالحظات مؤشرات التنفيذ جهات التنفيذ

 )المنجز(

التفاعل مع مؤسسات المجتمع 

المحلي الرسمية واألهلية على 

جال والتقني في مالصعيد الثقافي 

 تكنولوجيا المعلومات

من خالل خطط مدروسة 

مع المجتمع المحلي باالشتراك 

 مديرية التربية والتعليم.و

عدد األنشطة المشتركة مع  - األقسام األكاديمية -  

 المجتمع المحلي.

 

 

 

------------------ 

تسخير إذاعة الجامعة لتوعية 

التقنية  المجتمع في األمور

 اتوتكنولوجيا المعلوم

تقوم اللجنة االستشارية إلذاعة 

الجامعة بتوجيه اإلذاعة بااللتزام 

برسالة الجامعة اتجاه المجتمع 

 المحلي.

الهادفة التي تبث  اللقاءاتعدد  األقسام األكاديمية -  

 من خالل اإلذاعة.

 

------------------- 

طة تخدم المجتمع القيام بأنش

المحلي، مثل عقد الورشات 

التدريبية للمعلمين والطلبة في 

 مدارس المحافظة.

 

* مديريات التربية 

والتعليم في محافظة 

 الطفيلة.

 

تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت 

ركز االستشارات والدراسات م

 والتدريب

تقرير عن الورش التطوعية  -

واألنشطة التربوية في مدارس 

 محافظة.ال

 

 

-------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الهدف االستراتيجي الرابع: اإلدارة الحكيمة لموارد الجامعة الحالية والعمل على استكشاف مصادر تمويل جديدة.

 

 اإلجراءات التنفيذية
وسائل التنفيذ )أدوات التنفيذ 

 ومصادره(
 مؤشرات التنفيذ جهات التنفيذ

 مالحظات

 )المنجز(

على زيادة اإليرادات من  العمل

 خالل زيادة عدد الطلبة

تعميق مفهوم الكلية الجاذبة من 

حيث البرامج عددا  وكما وتسويق 

 الكلية بكل الوسائل.

 عمادة الكلية

أعداد المقبولين في برامج الكلية 

 وتخصصاتها.

 

ترويج الكلية من خالل وسائل 

التواصل االجتماعي وتحفيز 

 الطلبة وتشجيعهم 

برامج جديدة )االمن  فتح

 السيبراني(

مقترحاَ  علم الحاسوبيقدم قسم 

 لذلك.

تكنولوجيا المعلومات  -

 واالتصاالت

 مركز االعتماد وضمان الجودة

الموافقة على البرنامج من جميع 

 المجالس

صدرت الموافقة على 

استحداث برنامج البكالوريوس 

 في االمن السيبراني

 اتيجي الخامس: التوجه بالجامعة نحو جامعة تقنية بحثية عالمية.الهدف االستر

 

 اإلجراءات التنفيذية
وسائل التنفيذ )أدوات التنفيذ 

 ومصادره(
 مؤشرات التنفيذ جهات التنفيذ

 مالحظات

 )المنجز(

التوسع في التخصصات التقنية 

الحديثة غير المكررة في 

الجامعات األردنية األخرى 

 .لسيبرانياالمن اباستخدام 

خطة  علم الحاسوبيقترح قسم 

 متكاملة
 األقسام األكاديمية -  

 عدد التخصصات التقنية المقرة.

عدد المبتعثين للحصول على 

 درجة الدكتوراه

 

صدرت الموافقة على 

استحداث برنامج 

البكالوريوس في االمن 

 السيبراني

تحفيز تشكيل الفرق البحثية من 

تكنولوجيا تخصصات 

 تالمعلوما

القيام بتشكيل فرق بحثية داخل 

 الكلية
 األقسام األكاديمية -  

 عدد الفرق البحثية المشكلة -

 عدد البحوث المنشورة. -

 

---------------- 

دعم األبحاث التقنية التي تخدم 

 المستوى الوطني والمحلي.

 

طلبات الباحثين لدعم 

 األبحاث.

 

 

 عمادة البحث العلمي -
م إنجازها/ قائمة األبحاث التي ت

 المدعومة ماليا .

 

 

----------------- 

تحفيز أعضاء الهيئة التدريسية 

على النشر في المجالت 

 العالمية.

 قائمة ابحاث بمجالت عالمية  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عقد ورشات 

 تم نشر العديد من االبحاث

 

 

 

 

 



 اعة التشبيك مع الصن: السادسالهدف االستراتيجي 

 

 اإلجراءات التنفيذية
وسائل التنفيذ )أدوات التنفيذ 

 ومصادره(
 مؤشرات التنفيذ جهات التنفيذ

 مالحظات

 )المنجز(

 التواصل مع المشاريع الدولية
 التواصل مع المشاريع الدولية

 لتقديم المشاريع

كلية تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

 مكتب المشاريع الدولية

دعومة عدد المشاريع الم -

 في الكلية

2 

زيارات علمية ترفيهية للشركات 

والمؤسسات ذات العالقة 

بتكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

اجراء زيارات علمية ترفيهية 

للشركات والمؤسسات ذات 

العالقة بتكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

كلية تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

 

 عدد الزيارات العلمية  -

 

------------ 

التواصل مع المسابقات المحلية 

 والدولية

المشاركة في المسابقات المحلية 

 والدولية لعرض مشاريع التخرج

كلية تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت
 عدد المشاركات -

        ------------ 

التشبيك مع الشركات ذات العالقة 

 لتطوير تطبيقات مشتركة

 عقد اتفاقيات مع الشركات في

 مجال تكنولوجيا المعلومات

كلية تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

 مركز الحاسوب

ركز االستشارات والدراسات م

 والتدريب

 عدد االتفاقيات -

 

------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دعم نشاط االعتماد وضمان الجودة بما يسهم في ارتقاء الجامعة: السابعالهدف االستراتيجي 

 
وسائل التنفيذ )أدوات التنفيذ  اإلجراءات التنفيذية

 ومصادره(

 مالحظات مؤشرات التنفيذ جهات التنفيذ

 )المنجز(

 مركز االعتماد وضمان الجودة -   ورش العمل والندوات نشر ثقافة الجودة بالكلية

تكنولوجيا المعلومات  -

 واالتصاالت

 تشكيل لجان الجودة -

تعيين مساعد للعميد لضمان  -

 الجودة

 لندوات وورش العملتقارير ا -

تم تعيين مساعد للعميد -

 لضمان الجودة

تفعيل ملف المادة وفق متطلبات 

 االعتماد

اعداد ملف لكل مادة من مواد 

 الكلية

تم تفعيل ملف لكل مادة في  توفر ملف المادة في االقسام االقسام االكاديمية -

كل قسم يحتوي خطة المادة 

 ونسخة عن االمتحانات

الخطة متابعة تطبيق 

 االستراتيجية للكلية.

 

الخطة االستراتيجية  -

 للجامعة

الخطة االستراتيجية  -

 للكلية

 

 

 مركز االعتماد وضمان الجودة -

تكنولوجيا المعلومات  -

 واالتصاالت

 

 تقارير التقدّم في تنفيذ الخطة.

 

 العمل جاري حسب الخطة

استمرارية االعتماد 

للتخصصات في الكلية واعتماد 

 لجديدةالتخصصات ا

 مركز االعتماد وضمان الجودة طلبات االعتماد -

تكنولوجيا المعلومات  -

 واالتصاالت

  طلبات االعتماد للتخصصات 

---------- 
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