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 املقدمة

 نبذه مختصرة عن الكلية :

 من كلية الشريعة والحقوق لتصبح كلية مستقلة عام  1993تأسست كلية الحقوق عام 
ً
 1997وكان قسما

وواكبت الكلية نشأة الجامعة وتطورها لتساهم في تقديم تعليم قانوني عالي الجودة يركز على النوعية واملوائمة بين 

رنامجي البكالوريوس األصالة واملعاصرة ويعطي للبعد العملي في تطبيق العلم القانوني أهمية خاصة وتطرح الكلية ب

واملاجستير في القانون وتضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس تخرجوا من جامعات أجنبية وعربية وتتنوع لديهم 

 في الخبرات لدى الطلبة الذين تخرجوا في 
ً
 أثرى العملية التدريسية وتنوعا

ً
الخبرات العلمية والعملية مما أضفى تنوعا

 اكز مرموقة في األجهزة القضائية والعمل القانوني واملحاماة بشكل خاص.الكلية ويشغلون اآلن مناصب ومر 

وتحرص الكلية على مراجعة خططها وتحديثها بما يواكب أحدث التوجهات ومعايير الجودة واالعتماد 

ملؤسسات التعليم العالي ،وتحرص على تحديث املراجع القانونية باستمرار وتنويع وسائل الحصول عل املعرفة 

القانونية ومنها الوسائل االلكترونية من خالل االشتراك في البرامج املتخصصة )برنامج عدالة القانوني( واالشتراك في 

قواعد البيانات املتخصصة والدوريات القانونية باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية وتضم الكلية قاعات تدريس 

لواح الذكية وأجهزة العرض االلكترونية وتضم الكلية  قاعة مرافعات مزودة بوسائل تسهل العملية التعليمية كاأل

مزودة بوسائل العرض للصوت والصورة وتستخدم للتطبيقات العملية ومناقشة الرسائل الجامعية ،كما تحرص 

الذي تعقده الكلية على التواصل مع املجتمع املحلي من خالل تقديم الخبرة واملشورة والتدريب ،ويعتبر املؤتمر العلمي 

كلية الحقوق أهم األنشطة التي من خاللها يتم التواصل مع الكليات األخرى خارج األردن وداخله ويخصص ملوضوع 

ذو اهتمام عاملي ويأخذ املؤتمر صفته الدولية من خالل االشتراك الواسع لباحثين من داخل األردن ومن خارجه في 

 للخبرات
ً
 وتبادال

ً
واإلسهام في طرح الحلول للقضايا املثيرة للرأي العام وذات االهتمام  مناسبة علمية تشهد نشاطا

 العاملي واملحلي.
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  الرؤية:

 
ً
الريادة والتميز في مجال الدراسات القانونية وفقا

 ملعايير الجودة املحلية واإلقليمية والدولية.

Vision: 

Leadership  and excellence in the field of legal  

studies in accordance with local, regional and 

international quality standards. 

 :الرسالة

تتطلع كلية الحقوق إلى تعزيز املعرفة القانونية 

باملهارات النظرية والعملية لخريجي الكلية وبما يلبي 

التطبيقي احتياجات سوق العمل والبحث العلمي 

 والتنمية املستدامة للمجتمع.

 

The faculty of law aspires to enhance the legal 

knowledge of the theoretical knowledge and 

practical skills for its students in accordance with the 

needs of the labor market, applied scientific research 

and sustainable development  of socity. 

 :القيم الجوهرية

تقوم أهداف كلية الحقوق على جملة من املعايير 

والقيم األخالقية املستمدة من قيم املجتمع العربي 

 املسلم السامية وتعمل على االلتزام بها، ومنها: 

 الشفافية والنزاهة واملساءلة. -1

 العدل واملساواة. -2

 التميز واإلبداع. -3

 والوالء.االنتماء  -4

 الجودة والتحسين املستمر. -5

 

Values: 

The objectives of the faculty of law are based on a 

number of ethical standards and values derived from 

the values of the Arab-Muslim society and are 

committed to them, including: 

1) transparency, integrity and accountability. 

2) Justice and equality.  

3) Excellence and creativity. 

4) Sense of belonging and loyalty. 

5) Quality and continuous improvement.  
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 الخطة االستراتيجية

 من األهداف تطمح املؤسسة إلى تحقيقها وحشد كل  االستراتيجيةتشكل الخطة 
ً
 وجملة

ً
ألي مؤسسة  طريقا

الطاقات من أجل هذا الهدف الكبير،وملا كانت الخطة اإلستراتيجية هي تصور مستقبلي للمؤسسة فقد قامت كلية الحقوق 

 في جامعة جرش بإعداد خطة استراتيجية لتعكس واقع الكلية وطموحاتها املستقبلية.

الخطة االستراتيجية لكلية الحقوق إلى االرتقاء بجودة العلمية والتعليمية وأعضاء هيئة التدريس وإعداد  وتهدف

 ملواكبة متطلبات واحتياجات السوق وتعزيز البحث العلمي 
ً
 ومؤهلين مهنيا

ً
خريجين ذو جودة عالية متميزين علميا

 والدراسات العليا.

 

 عليها إلعداد الخطة االستراتيجية للكلية وهي:املصادر الرئيسية التي تم االعتماد 

 . 2025-2016االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية  -1

(ar.pdf-http://www.mohe.gov.jo/ar/Documents/National%20HRD%20Strategy) 

 الورقة النقاشية السابعة لحضرة صاحب الجاللة امللك عبدهللا الثاني. -2

 .2021-2017الخطة االستراتيجية لوزارة العدل -3

(http://www.moj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=127) 

 2022-2018االردني  خطة تحفيز النمو اإلقتصادي -4

(http://www.ncare.gov.jo/OurNCAREPages/TOPMENU/001.pdf) 

 .2017-2013الخطة االستراتيجية للجامعة  -5

 .2017-2012الخطة االستراتيجية للكلية السابقة -6

ات )كلية التربية جامعة جرش، كلية الحقوق جامعة مؤته، كلية الشريعة الخطط االستراتيجية لبعض الكلي -7

 والقانون جامعة حائل(

 .2016معايير ضمان الجودة  -8

 2015دليل معايير ضمان الجودة لبرامج الحقوق )القانون(  -9

 

 مراحل إعداد الخطة االستراتيجية

 لكلية الحقوق وفقا ملجموعة من املرجعيات األساسية وهي : االستراتيجيةتم إعداد الخطة 

 رؤية الكلية ورسالتها وقيمها وأهدافها . -1

وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي حالت دون تحقيق  2017-2012مراجعة الخطة السابقة  -2

 األهداف.

 ستراتيجي وأهدافه.االشتراك في دورة تدريبية للتعرف على مراحل وأساليب التخطيط اال  -3

 االطالع على بعض الخطط اإلستراتيجية لبعض املؤسسات املشابهة واالستفادة من األفكار فيها.  -4

 عقد االجتماعات ومناقشة بنود الخطة ومن ثم صياغتها وعرضها للنقاش واإلقرار في الكلية.  -5

 املؤسسات التعليم العالي في األردن .اتباع تعليمات معايير االعتماد وضمان الجودة الصادرة عن هيئة اعتماد  -6

 .(SWOT analysis إجراء التحليل الرباعي نقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر ) -7

http://www.mohe.gov.jo/ar/Documents/National%20HRD%20Strategy-ar.pdf
http://www.moj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=127
http://www.ncare.gov.jo/OurNCAREPages/TOPMENU/001.pdf
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 (SOWT analysisالتحليل الرباعي للبيئة الداخلية والخارجية )

البيئة يهدف التحليل الرباعيإلى تحليل الوضع العام للكلية على أساس تحديدعناصر القوة والضعف في 

وأثرها في قدرة الكلية على تنفيذ الخطة اإلستراتيجية والوصول الى الداخلية،والفرص واملخاطر في البيئة الخارجية

األهداف املوضوعة من خالل تحديد عوامل القوة والعمل على تنميتها وتطويرها والحفاظ عليها وتعزيز الفرص 

االستراتيجية باإلضافة إلى معالجة عوامل الضعف وتحويلها إلى املتاحة ودراسة إمكانية استثمارها لنجاح الخطة 

 نقاط قوة ومعالجة التهديدات والعمل على تقليل من آثارها السلبية.

: تحليل البيئة الداخلية للكلية 
ً
 أوال

لدى كلية الحقوق مجموعة من نقاط القوة التي من املمكن استثمارها وتطويرها والحفاظ عليها من أجل تحقيق رؤية 

 على الكلية مما 
ً
ورسالة وأهداف الكلية كما ان هناك مجموعة من نقاط الضعف التي يمكن تجاوزهاوالتي تؤثر سلبا

 يستدعي توخيها.

 

 

 متميزة وذات خبرات عالية في أعمال القانون وتنوع مصادر الشهادات لديهم.هيئة تدريسية  -1

 هيئة إدارية متميزة ومدربة وذات خبرات عالية في األعمال اإلدارية.  -2

 إمكانية تطوير الخطط الدراسية بما يلبي احتياجات خريجي الكلية والسوق. -3

 برنامج ماجستي-4
ً
 ر حقوق وبرنامج ماجستير التحكيم الدولي.وجود برنامج دراسات عليا وتحديدا

يعمل أعضاء هيئة التدريس على تعريف الطلبة بقيم وأخالقيات العمل في املهن القانونية كالقضاء واملحاماة  -5

 والنيابة العامة.

6- .
ً
 دعم البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس ماليا

 عملي والبحث العلمي في الكلية.اعتماد ساعات دراسة ضمن الخطة املخصصة للتدريب ال -7

التعاون واالنفتاح واملشاركة في االنشطة املحلية واإلقليمية والدولية وتبادل الخبرات مع الكليات املناظرة وتوفير  -8

 بيئة خاصة للمؤتمرات والندوات العلمية.

التدريس والطالب بما يضمن نسبة الطالب إلى أعضاء هيئة التدريس في الكلية تتيح التفاعل بين أعضاء هيئة  -9

 نقاط القوة
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 للطلبة تلقي املعلومات بشكل جيد.

 تعقد إدارة الكلية لقاءات مستمرة مع الطلبة املستجدين واملنتظمين ملتابعة احتياجاتهم. -10

تقوم الكلية بتقديم االستشارات القانونية املجانية ملؤسسات املجتمع املدني ولألفراد في حال طلب هذه  -11

 لألفراد الذين ال تسمح ظروفهم املادية بتغطية االستشارات ك
ً
ما يمكن تقديم بعض الخدمات القانونية األخرى مجانا

 تكاليفها وذلك من خالل توفير أيميل خاص على موقع الكلية يتم اإلجابة علية من الكادر التدريس ي للكلية.

 صصاتهم.اإليفاد واإلبتعاث للطلبة املتفوقين الذين تحتاج الكلية إلى تخ -12

الرسوم الدراسية املعقولة واملناسبة ملعظم األسر األردنية والوافدين، والخصومات واملكافآت للمتميزين من  -13

 الطلبة.

 

 

 التركيز على الجوانب النظرية في الخطة التدريسية. -1

 ضعفإستقرار نسبي ألعضاء هيئة التدريس.-2

 باألمن الوظيفي نتيجة إقتصار العقود على التجديد ملدة سنة واحدة لكادر الكلية.  ضعف األحساس -3

 ضعف توفير أدوات التعليم االلكتروني كمختبرات تعليمية حديثة.-4

ضعف وجود نظام تقييم فعال ألداء أعضاء الهيئة التدريس لبعضهم البعض ومن جانب آخر تقييم الطالب -5

 ألعضاء هيئة التدريس.

عف وجود نظام واضح للتواصل مع الخريجين وقلة وجود دراسات عن الواقع العملي للخريجين واحتياجات ض-6

 السوق.

 قلة التدريب على العمل القانوني من خالل التواصل واملشاهدات في امليدان )املحاكم(. -7

 ضعف في النشاطات التي تربط بين الكلية واملجتمع املحلي وذلك من خالل عدم وجود تخطيط مسبق. يوجد -8

: تحليل البيئة الخارجية للكلية
ً
 .ثانيا

لدى كلية الحقوق مجموعة من الفرص التي يمكن استغاللها بحيث قد تساهم في تحقيق رؤية ورسالة وأهداف 

 على إنجاح خطة الكلية مما يستدعي  تجنبها أووباملقابل ثمة مجموعة من  الكلية،
ً
العمل  املخاطر التي قد تؤثر سلبا

 نقاط الضعف
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 على  معالجتها.

 

 

املوقع املتوسط للجامعة بحيث تقع على نفس املسافة بين خمس محافظات من محافظات اململكة  -1

 )إربد,املفرق,عجلون,البلقاء,عمان )العاصمة(.

 للجامعة والظروف املناخية املالئمة واملعتدلة في كل فصول العام.الطبيعة الجغرافية املميزة  -2

منحتسهيالت كبيرة للطلبةاألردنيين بصفة عامة والطلبة الوافدين بصفة خاصة وتسهيل معامالتهم لجذبهم  -3

 للدراسة في الكلية.

 تعريف املجتمع بأهمية العمل القانوني من خالل النشرات واإلعالنات. -4

 س ونشر الثقافة القانونية لدى الطلبة وتعريفهم بالتخصص ومزايا التخصص وتوجيههم اليه.التوجه نحو املدار  -5

 السعي نحو التعاون املشترك مع الجامعات العربية والعاملية في تبادل ونقل املعرفة القانونية. -6

 امكانية حصول الكلية على برامج ماجستير جديدة متميزة يتطلبها سوق العمل. -7

 الحتياجات املجتمع.امكانية إضافة أ -8
ً
 قسام جديدة في املستقبل ووفقا

 طلب متزايد على دراسة القانون بمختلف درجاته العلمية. -9

 عدم وجود برنامج ماجستير حقوق في معظم املناطق املجاورة. -10

 قرب الجامعة من محكمة بداية جرش. -11
 

 

 

 الطلبة. رفع معدل القبول في الكليات الحقوق مما يؤدي إلى نقص عدد -1

 القبول املوحد في الجامعات الرسمية )الحكومية(في كلية الحقوق البرنامج املوازي. -2

 كثرة عدد كليات الحقوق في اململكة في الجامعات الحكومية والخاصة. -3

 تدني أسعار الساعات لدراسة القانون في الجامعات الحكومية والخاصة واملنافسة بين الجامعات. -4

 ة القانون بسبب بعض التعقيدات التي تفرض على املنتسبين لنقابة املحامين والقضاة.عدم اإلقبال على دراس -5

املتغيرات السياسية السلبية في املنطقة وتأثيراتها على االقتصاد العاملي والوطني, مما يحد من اإلقبال على  -6

 دراسة الحقوق.

 عن الراتب األعلى. -7
ً
 هجرة الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس بحثا

افسة الجامعات الخارجية بالدراسة عن طريق الوسائل اإللكترونية "االنتساب" ومنحهم درجات علمية في من -8

 الحقوق معترف بها.

 إنشاء جامعة حكومية في محافظة جرش. -9

 عزوف بعض أعضاء هيئة التدريس على كتابة أبحاث تطبيقية تخدم املجتمع املحلي. -10
 

 

 

 الفرص 

 المخاطر
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املسائل االستراتيجية بعد تحليل البيئة الداخلية والخارجية للكلية يبين مصفوفة تحديد  (1)رقم شكل و 

 وتصنيفها إلى نقاط القوة والضعف ) الداخلية (، والفرص واملخاطر) الخارجية(.

 

 مواطن القوة الداخلية
هيئة تدريسية متميزة وذات خبرات عالية في أعمال القانون وتنوع  -1

 مصادر الشهادات لديهم.

 إدارية متميزة ومدربة وذات خبرات عالية في األعمال اإلدارية.  هيئة -2

إمكانية تطوير الخطط الدراسية بما يلبي احتياجات خريجي الكلية  -3

 والسوق.

 برنامج ماجستير حقوق  -4
ً
وجود برنامج دراسات عليا وتحديدا

 وبرنامج ماجستير التحكيم الدولي.

الطلبة بقيم وأخالقيات  يعمل أعضاء هيئة التدريس على تعريف -5

 العمل في املهن القانونية كالقضاء واملحاماة والنيابة العامة.

6- .
ً
 دعم البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس ماليا

اعتماد ساعات دراسة ضمن الخطة املخصصة للتدريب العملي  -7

 والبحث العلمي في الكلية.

حلية واإلقليمية التعاون واالنفتاح واملشاركة في األنشطة امل -8

والدولية وتبادل الخبرات مع الكليات املناظرة وتوفير بيئة خاصة 

 للمؤتمرات والندوات العلمية.

نسبة الطالب إلى أعضاء هيئة التدريس في الكلية تتيح التفاعل بين  -9

أعضاء هيئة التدريس والطالب بما يضمن للطلبة تلقي املعلومات 

 بشكل جيد.

لية لقاءات مستمرة مع الطلبة املستجدين تعقد إدارة الك -10

 واملنتظمين ملتابعة احتياجاتهم.

تقوم الكلية بتقديم االستشارات القانونية املجانية ملؤسسات  -11 

املجتمع املدني ولألفراد في حال طلب هذه االستشارات كما يمكن 

 لألفراد الذين ال تسمح 
ً
تقديم بعض الخدمات القانونية األخرى مجانا

وفهم املادية بتغطية تكاليفها وذلك من خالل توفير أيميل خاص ظر 

 على موقع الكلية يتم اإلجابة علية من الكادر التدريس ي للكلية.

اإليفاد واإلبتعاث للطلبة املتفوقين الذين تحتاج الكلية إلى  -12

 مواطن الضعف الداخلية

 التركيز على الجوانب النظرية في الخطة التدريسية. -1

 

 ضعف إستقرار نسبي ألعضاء هيئة التدريس. -2

 

العقود على  ضعف األحساس باألمن الوظيفي نتيجة إقتصار  -3

 التجديد ملدة سنة واحدة لكادر الكلية. 

 

ضعف توفير أدوات التعليم االلكتروني كمختبرات تعليمية  -4

 حديثة.

 

ضعف وجود نظام تقييم فعال ألداء أعضاء الهيئة التدريس  -5

لبعضهم البعض ومن جانب آخر تقييم الطالب ألعضاء هيئة 

 التدريس.

 

اصل مع الخريجين وقلة وجود ضعف وجود نظام واضح للتو  -6

اقع العملي للخريجين واحتياجات السوق.  دراسات عن الو

 

قلة التدريب على العمل القانوني من خالل التواصل  -7

 واملشاهدات في امليدان )املحاكم(.

 

يوجد ضعف في النشاطات التي تربط بين الكلية واملجتمع  -8

 املحلي وذلك من خالل عدم وجود تخطيط مسبق.
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 تخصصاتهم.

الرسوم الدراسية املعقولة واملناسبة ملعظم األسر األردنية  -13

افدين، والخصومات  واملكافآت للمتميزين من الطلبة. والو

 الفرص الخارجية

 

املوقع املتوسط للجامعة بحيث تقع على نفس  -1

املسافة بين خمس محافظات من محافظات اململكة 

 )إربد,املفرق,عجلون,البلقاء,عمان )العاصمة(.

افية املميزة للجامعة والظروف  -2 الطبيعة الجغر

 املناخية املالئمة واملعتدلة في كل فصول العام.

منح تسهيالت كبيرة للطلبة األردنيين بصفة عامة  -3

افدين بصفة خاصة وتسهيل معامالتهم  والطلبة الو

 لجذبهم للدراسة في الكلية.

تعريف املجتمع بأهمية العمل القانوني من خالل  -4

 النشرات واإلعالنات.

التوجه نحو املدارس ونشر الثقافة القانونية لدى  -5

التخصص الطلبة وتعريفهم بالتخصص ومزايا 

 وتوجيههم اليه.

السعي نحو التعاون املشترك مع الجامعات العربية  -6

 والعاملية في تبادل ونقل املعرفة القانونية.

امكانية حصول الكلية على برامج ماجستير جديدة  -7

 متميزة يتطلبها سوق العمل.

8-  
ً
امكانية إضافة أقسام جديدة في املستقبل ووفقا

 الحتياجات املجتمع.

على دراسة القانون بمختلف درجاته طلب متزايد  -9

 العلمية.

عدم وجود برنامج ماجستير حقوق في معظم املناطق  -10

 املجاورة.

 قرب الجامعة من محكمة بداية جرش. -11

 املخاطر الخارجية
 

رفع معدل القبول في الكليات الحقوق مما يؤدي إلى  -1

 نقص عدد الطلبة.

)الحكومية(في  القبول املوحد في الجامعات الرسمية -2

 كلية الحقوق البرنامج املوازي. 

 

كثرة عدد كليات الحقوق في اململكة في الجامعات  -3

 الحكومية والخاصة.

تدني أسعار الساعات لدراسة القانون في الجامعات  -4

 الحكومية والخاصة واملنافسة بين الجامعات. 

 

عدم اإلقبال على دراسة القانون بسبب بعض  -5

على املنتسبين لنقابة املحامين  التعقيدات التي تفرض

 والقضاة.

املتغيرات السياسية السلبية في املنطقة وتأثيراتها على  -6

االقتصاد العاملي والوطني, مما يحد من اإلقبال على 

 دراسة الحقوق.

 

 عن  -7
ً
هجرة الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس بحثا

 الراتب األعلى. 

ريق منافسة الجامعات الخارجية بالدراسة عن ط -8

الوسائل اإللكترونية "االنتساب" ومنحهم درجات علمية 

 في الحقوق معترف بها.

 

 إنشاء جامعة حكومية في محافظة جرش. -9

عزوف بعض أعضاء هيئة التدريس على كتابة أبحاث  -10

 .تطبيقية تخدم املجتمع املحلي
 

 ( مصفوفة نقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر1)رقم شكل 

 

ام
عو

ال

ل 

ج ر
خا

ال

 ية

 العوامل الداخلية

 مواطن الضعف مواطن القوة 
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 مواطن القوة الداخلية التي تتالءم مع الفرص الخارجية:

التعاون واالنفتاح واملشاركة في األنشطة املحلية واإلقليمية والدولية وتبادل .إستغالل نقطة1

العلمية ونقطة اإليفاد الخبرات مع الكليات املناظرة وتوفير بيئة خاصة للمؤتمرات والندوات 

واإلبتعاث للطلبة املتفوقين الذين تحتاج الكلية إلى تخصصاتهم لألستفادة ِمْن فرصةالتعاون 

 املشترك مع الجامعات العربية والعاملية في تبادل ونقل املعرفة القانونية.

 

والخصومات ومكافأة الرسوم الدراسية املعقولة واملناسبة ملعظم األسر األردنية .إستغالل نقطة2

املتميزين من الطلبة لإلستفادة ِمْن الفرص الخارجية كاملوقع املتوسط للجامعة بحيث تقع على 

نفس املسافة بين خمس محافظات من محافظات اململكة )إربد,املفرق,عجلون,البلقاء,عمان 

افية املميزة للجامعة والظروف املناخية املالئمة  واملعتدلة في كل )العاصمة(، والطبيعة الجغر

افدين بصفة  فصول العام، وفرصة التسهيالت الكبيرة للطلبة األردنيين بصفة عامة والطلبة الو

 خاصة وتسهيل معامالتهم لجذبهم للدراسة في الكلية.

 برنامج ماجستير حقوق وبرنامج .إستغالل نقطة القوة وهي 3
ً
وجود برنامج دراسات عليا وتحديدا

  لإلستفادة من  يماجستير التحكيم الدول
ً
امكانية إضافة أقسام جديدة في املستقبل ووفقا

 الحتياجات املجتمع وفرصة عدم وجود برنامج ماجستير حقوق في معظم املناطق املجاورة.

إستغالل نقاط القوة مثل وجود هيئة تدريسية متميزة وذات خبرات عالية في أعمال القانون .4

إدارية متميزة ومدربة وذات خبرات عالية في األعمال اإلدارية  وتنوع مصادر الشهادات لديهم وهيئة

وإمكانية تطوير الخطط الدراسية بما يلبي احتياجات خريجي الكلية والسوق لإلستفادة من فرصة 

طلب متزايد على دراسة القانون بمختلف درجاته العلمية إلضافة أقسام جديدة في املستقبل 

 الحتياجات املجتمع.
ً
 ووفقا

ستغالل نقطة مساعدة أعضاء هيئة التدريس تعريف الطلبة بقيم وأخالقيات العمل في املهن .إ5

القانونية كالقضاء واملحاماة والنيابة العامة وإستغالل تقطة قوة الكلية بأنها تقوم على تقديم 

االستشارات القانونية ملؤسسات املجتمع املدني واألفراد لإلستفادة من فرص تعريف املجتمع 

 أهمبة العمل القانوني والتوجه نحو املدارس ونشر الثقافة القانونية لدى الطلبة .ب

 

دراسة ضمن الخطة املخصصة للتدريب العملي والبحث  .إستغالل نقطة اعتماد ساعات 6

 لإلستفادة من قرب الجامعة من محكمة بداية جرش. العلمي في الكلية

 

عقد لقاءات مستمرة مع الطلبة املستجدين ملتابعة  .إستغالل نقطة القوة لدى إدارة الكلية في7

احتياجاتهم ونسبة الطالب إلى أعضاء هيئة التدريس تتيح التفاعل بينهم مما يضمن للطلبة تلقي 

 املعلومات بشكل جيد لألستفادة من فرصة الطلب املتزايد على دراسة القانون.

 

ضاء هيئة التدريس ماليأ تمكن الكلية من . إستغالل نقطة قوة الكلية في دعم البحث العلمي ألع8

 من امكانية حصول الكلية على برامج ماجستير جديدة. 
ً
 استفادة إضافة أقسام جديدة وأيضا

 

 

 

 

 مواطن الضعف الداخلية التي تتالءم مع الفرص الخارجية:

. التغلب على ضعف االستقرار النسبي ألعضاء هيئة 1

في نتيجة إقتصار األحساس باألمن الوظيالتدريس وضعف 

العقود على التجديد ملدة سنة واحدة لكادر الكلية وذلك من 

خالل اإلستفادة من إمكانية  حصول الكلية على برامج 

ماجستير جديدة متميزة يتطلبها سوق العمل وإمكانية إضافة 

 الحتياجات املجتمع 
ً
أقسام جديدة في املستقبل ووفقا

ون بمختلف درجاته وفرصةالطلب متزايد على دراسة القان

 العلمية. 

. التغلب على ضعف النشاطات التي تربط الكلية واملجتمع 2

املحلي من خالل االستفادة من فرصة تعريف املجتمع بأهمية 

العمل القانوني والتوجه نحو املدارس ونشر الثقافة القانونية 

 لدى الطلبة.

 .التغلب على ضعف توفير أدوات التعليم اإللكتروني وعدم3

وجود أنظمة للتقييم الفعال وضعف وجود نظام واضح 

 على التركيز على الجوانب 
ً
للتواصل مع الخريجين  وتغلب أيضا

النظرية في الخطة التدريسية لإلستفادة من فرصة الطلب 

 املتزايد على دراسة القانون بمختلف درجاته العلمية.

ن التغلب على مشكلة قلة التدريب على العمل القانوني م.4

خالل التواصل واملشاهدات في امليدان)املحاكم( من خالل 

 االستفادة من فرصة قرب الجامعة من محكمة بداية جرش.

 

. التغلب نقطة الضعف وهي التركيز على الجوانب النظرية في 5

الخطة التدريسية ِمْن خالل االستفاده ِمْن فرصة الطلب 

ون.
ُ
ان
َ
ق
ْ
 املتزايد على دراسة ال
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 لتي تتالءم مع املخاطر الخارجية:مواطن القوة الداخلية ا

املعقولة واملناسبة ملعظم  .استخدام نقطة القوة املوجودة لدى الكليةوهي الرسوم الدراسية 1

افدين، والخصومات واملكافآت للمتميزين من الطلبة لتجنب خطر تدني أسعار  األسر األردنية والو

الساعات لدراسة القانون في الجامعات الحكوميةوالخاصة واملنافسة بين الجامعات وخطر 

 سة الحقوق .املتغيرات السياسية السلبية في املنطقة مما يحد من االقبال على درا

.استخدام نقطة القوة وهي اإليفاد واالبتعاث للطلبة املتفوقين لتجنب خطر كثرة عدد الكليات 2

 الحقوق في اململكة.

.استخدام نقطة القوة إمكانية تطوير الخطط الدراسية بما يلبي احتياجات خريجي الكلية 3

 برنامج ماجستير ح
ً
قوق وبرنامج ماجستير التحكيم والسوق ووجود برنامج دراسات عليا وتحديدا

الدولي واعتماد ساعات دراسة ضمن الخطة املخصصة للتدريب العملي والبحث العلمي  لتجنب 

خطر  القبول املوحد في الجامعات الرسمية )الحكومية(في كلية الحقوق البرنامج املوازي وخطر 

وخطر إنشاء جامعة  كثرة عدد كليات الحقوق في اململكة في الجامعات الحكومية والخاصة

 حكومية في محافظة جرش .

 لتجنب خطر هجرة 4
ً
.استخدام نقطة القوة وهي دعم البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس ماليا

الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس وخطر عزوف بعض أعضاء هيئة التدريس على كتابة أبحاث 

 تطبيقية تخدم املجتمع املحلي.

هي نسبة الطالب إلى أعضاء هيئة التدريس تتيح التفاعل بين أعضاء .استخدام نقطة القوة و 5

هيئة التدريس والطالب مما يضمن للطلبة تلقي املعلومات بشكل جيد لتجنب خطر ثرة عدد 

 كليات الحقوق في اململكة في الجامعات الحكومية والخاصة.

عمال القانون وتنوع مصادر .استخدام نقطة قوة الهيئة تدريسية متميزة وذات خبرات عالية في أ6

شهاداتهم وإمكانية تطوير الخطط الدراسية بما يلبي احتياجات الخريجين والسوق، والتعاون 

ظرة  واالنفتاح واملشاركة في األنشطة املحلية واإلقليمية والدولية وتبادل الخبرات مع الكليات املنا

سة الجامعات الخارجية بالدراسة لتجنب خطر رفع معدل القبول في الكليات الحقوق وخطر مناف

 عن طريق الوسائل اإللكترونية " االنتساب" ومنحهم درجات علمية في الحقوق معترف بها.

. استخدام نقطة القوة وهي عمل أعضاء هيئة التدريس على تعريف الطلبة بقيم وأخالقيات 7

خطر عدم االقبال الطلبة  العمل في املهن القانونية كالقضاء و املحاماة والنيابة العامة لتجنب

 على دراسة القانون بسبب بعض التعقيدات التي تفرض على املنتسبين لنقابة املحامين والقضاة.

 

 مواطن الضعف الداخلية التي تتالءم مع املخاطر الخارجية:

.تقليل جوانب الضعف مثل ضعف االستقرار النسبي 1

ي ألعضاء هيئة التدريس وضعف األحساس باألمن الوظيف

نتيجة إقتصار العقود على التجديد ملدة سنة واحدة لكادر 

الكلية لتجنب خطر هجرة الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس 

 عن الراتب األعلى.
ً
 بحثا

.تقليل جوانب الضعف مثل ضعف توفير أدوات التعليم 2

االلكتروني كمختبرات تعليمية حديثة وضعف وجود نظام 

ئة التدريس لبعضهم البعض تقييم فعال ألداء أعضاء الهي

ومن جانب آخر تقييم الطالب ألعضاء هيئة التدريس و ضعف 

وجود نظام واضح للتواصل مع الخريجين وقلة وجود دراسات 

اقع العملي للخريجين واحتياجات السوق و قلة  عن الو

التدريب على العمل القانوني من خالل التواصل واملشاهدات 

خطر القبول املوحد في الجامعات  في امليدان )املحاكم( لتجنب

الرسمية )الحكومية(في كلية الحقوق البرنامج املوازي وكثرة 

عدد كليات الحقوق في اململكة في الجامعات الحكومية 

 والخاصة.

.تقليل جوانب الضعف مثل التركيز على الجوانب النظرية 3

في الخطة التدريسية و قلة التدريب على العمل القانوني 

خاطر رفع معدل القبول في الكليات الحقوق مما لتجنب م

يؤدي إلى نقص عدد الطلبة وخطر القبول املوحد في 

الجامعات الرسمية )الحكومية(في كلية الحقوق البرنامج 

 املوازي وخطر تدني أسعار الساعات لدراسة القانون.

.العمل على تقليل جوانب ضعف النشاطات التي تربط بين 4

ملحلي لتجنب خطر عدم اإلقبال على دراسة الكلية واملجتمع ا

 القانون بسبب بعض التعقيدات.

.العمل على تقليل جوانب ضعف مثل التركيز على الجوانب 5

النظرية في الخطة التدريسية وقلة التدريب على العمل 

القانوني و ضعف استقرار نسبي ألعضاء هيئة التدريسية 

دراسة عن طريق لتجنب خطر منافسة الجامعات الخارجية بال

الوسائل اإللكترونية "االنتساب" ومنحهم درجات علمية في 

الحقوق معترف بها وخطر إنشاء جامعة حكومية في محافظة 

جرش وخطر عزوف بعض أعضاء هيئة التدريس على كتابة 

 أبحاث تطبيقية تخدم املجتمع املحلي.
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 ( استراتيجيات تحسين العالقات بين العوامل2شكل )

( مصفوفة تحسين العالقات بين عوامل التحليل الرباعي حيث يتم ربط مواطن القوة مع 2شكل ) يبين

 الفرص،ومواطن الضعف مع الفرص،ومواطن القوة  مع املخاطر، ومواطن الضعف مع املخاطر.
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 5 4 3 2 1 مواطن القوة الداخلية

      وتنوع مصادر الشهادات لديهم..هيئة تدريسية متميزة وذات خبرات عالية في أعمال القانون 1

      يئة إدارية متميزة ومدربة وذات خبرات عالية في األعمال اإلدارية. ه -2

      مكانية تطوير الخطط الدراسية بما يلبي احتياجات خريجي الكلية والسوق.إ -3

 برنامج ماجستير حقوق وبرنامج و  -4
ً
ماجستير التحكيم جود برنامج دراسات عليا وتحديدا

 الدولي.

     

يئة التدريس على تعريف الطلبة بقيم وأخالقيات العمل في املهن القانونية هيعمل أعضاء  -5

 كالقضاء واملحاماة والنيابة العامة.

     

.د -6
ً
      عم البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس ماليا

      للتدريب العملي والبحث العلمي في الكلية.اعات دراسة ضمن الخطة املخصصة ساعتماد  -7

نفتاح واملشاركة في االنشطة املحلية واإلقليمية والدولية وتبادل الخبرات مع التعاون واال  -8

 الكليات املناظرة وتوفير بيئة خاصة للمؤتمرات والندوات العلمية.

     

التفاعل بين أعضاء هيئة التدريس  سبة الطالب إلى أعضاء هيئة التدريس في الكلية تتيحن -9

 والطالب بما يضمن للطلبة تلقي املعلومات بشكل جيد.

     

      عقد إدارة الكلية لقاءات مستمرة مع الطلبة املستجدين واملنتظمين ملتابعة احتياجاتهم.ت -10

بتقديم االستشارات القانونية املجانية ملؤسسات املجتمع املدني ولألفراد في  تقوم الكلية -11

 لألفراد 
ً
حال طلب هذه االستشارات كما يمكن تقديم بعض الخدمات القانونية األخرى مجانا

الذين ال تسمح ظروفهم املادية بتغطية تكاليفها وذلك من خالل توفير أيميل خاص على موقع 

 لية يتم اإلجابة علية من الكادر التدريس ي للكلية.الك

     

      إليفاد واإلبتعاث للطلبة املتفوقين الذين تحتاج الكلية إلى تخصصاتهم.ا -12

افدين، والخصومات الرسوم الدر  -13 اسية املعقولة واملناسبة ملعظم األسر األردنية والو

 واملكافآت للمتميزين من الطلبة.
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 5 4 3 2 1 مواطن الضعف الداخلية

      لتركيز على الجوانب النظرية في الخطة التدريسية. ا -1

      قرار نسبي ألعضاء هيئة التدريس.ضعف إست -2

باألمن الوظيفي نتيجة إقتصار العقود على التجديد ملدة سنة واحدة  ضعف األحساس -3

 لكادر الكلية. 

     

      مية حديثة.التعليم االلكتروني كمختبرات تعلي ضعف توفير أدوات -4

ام تقييم فعال ألداء أعضاء الهيئة التدريس لبعضهم البعض ومن جانب ضعف وجود نظ -5

 آخر تقييم الطالب ألعضاء هيئة التدريس.

     

اقع العملي ض -6 عف وجود نظام واضح للتواصل مع الخريجين وقلة وجود دراسات عن الو

 للخريجين واحتياجات السوق.

     

      لة التدريب على العمل القانوني من خالل التواصل واملشاهدات في امليدان )املحاكم(.ق -7

النشاطات التي تربط بين الكلية واملجتمع املحلي وذلك من خالل عدم وجود  يوجد ضعف في -8

 تخطيط مسبق.

     

 5 4 3 2 1 الفرص املتاحة الخارجية

وسط للجامعة بحيث تقع على نفس املسافة بين خمس محافظات من محافظات املوقع املت -1

 اململكة )إربد,املفرق,عجلون,البلقاء,عمان )العاصمة(.

     

افية املميزة للجامعة والظروف املناخية املالئمة واملعتدلة في كل فصول الطبيعة الج -2 غر

 العام.

     

افدين بصفة خاصة وتسهيل كبيرة للطلبة األردنيين بصفة عامة والطلبة امنح تسهيالت  -3 لو

 معامالتهم لجذبهم للدراسة في الكلية.

     

      عريف املجتمع بأهمية العمل القانوني من خالل النشرات واإلعالنات.ت -4

ومزايا  لتوجه نحو املدارس ونشر الثقافة القانونية لدى الطلبة وتعريفهم بالتخصصا -5

 التخصص وتوجيههم اليه.
     

لتعاون املشترك مع الجامعات العربية والعاملية في تبادل ونقل املعرفة السعي نحو ا -6

 القانونية
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 التحليل الرباعي حسب أهميتها ر ( تصنيف عناص3شكل )

( مصفوفة نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص واملخاطر مرتبة حسب درجة أهميتها 3يبين شكل )

 لألهمية والحجم.ووفق تدرج خماس ي وفقا 

اذ تعطى النقطة التي حجمها كبير أو أهميتها كبيرة خمس درجات فاألقل أقل وهكذا الى ان نصل الى 

 درجة واحدة.

 

 

 

      امكانية حصول الكلية على برامج ماجستير جديدة متميزة يتطلبها سوق العمل. -7

 الحتياجات املجتمع.امكانية إضافة أقسام جديدة في املستقبل  -8
ً
 ووفقا

 طلب متزايد على دراسة القانون بمختلف درجاته العلمية. -9

     

 

 

      عدم وجود برنامج ماجستير حقوق في معظم املناطق املجاورة. -10

      قرب الجامعة من محكمة بداية جرش. -11

 5 4 3 2 1 املخاطر الخارجية

      الكليات الحقوق مما يؤدي إلى نقص عدد الطلبة.رفع معدل القبول في  -1

      القبول املوحد في الجامعات الرسمية )الحكومية(في كلية الحقوق البرنامج املوازي.  -2

      كثرة عدد كليات الحقوق في اململكة في الجامعات الحكومية والخاصة. -3

الجامعات الحكومية والخاصة واملنافسة بين تدني أسعار الساعات لدراسة القانون في  -4

 الجامعات.

     

عدم اإلقبال على دراسة القانون بسبب بعض التعقيدات التي تفرض على املنتسبين لنقابة  -5

 املحامين والقضاة.

     

املتغيرات السياسية السلبية في املنطقة وتأثيراتها على االقتصاد العاملي والوطني, مما يحد  -6

 من اإلقبال على دراسة الحقوق.

     

 عن الراتب األعلى. -7
ً
      هجرة الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس بحثا

منافسة الجامعات الخارجية بالدراسة عن طريق الوسائل اإللكترونية "االنتساب" ومنحهم  -8

 درجات علمية في الحقوق معترف بها.

     

      محافظة جرش.إنشاء جامعة حكومية في  -9

      عزوف بعض أعضاء هيئة التدريس على كتابة أبحاث تطبيقية تخدم املجتمع املحلي. -10
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 التنفيذي  امللخص

، وتتوزع على خمسة محاور 2022 -2018تتضمن الخطة برنامج عمل للكلية على مدى خمس سنوات من 

 للمعايير العاملية،تحديث البرامج عامة هي 
ً
)أعضاء الهيئة التدريسية وتطوير األداء لديهم وفقا

افق الكلية وتطويرها وتحديثا  والخطط،العاملين في الكلية ورفع كفاءتهم ، الطلبة ورفع سويتهم،مر

تعزيز ا، والحفاظ على أدائها، تطويرإجراءات ضمان الجودة في الكلية بهدف التحسين املستمر لعملياته

( البحث العلمي وتكوين وتطوير املعرفة، تشجيع املبادرات الفردية والعمل االجتماعي وخدمة املجتمع

واشتملت الخطة على تحليل رباعي لنقاط القوة والضعف واملعيقات والتهديدات والفرص وتمت صياغة 
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 أو 
ً
 إما يوميا

ً
. ويتم تشكيل لجنة األهداف بطريق عملية وقابلة للقياس يتم تنفيذها دوريا

ً
 أو سنويا

ً
فصليا

متابع للخطة اإلستراتيجية للكلية ومراعاة االنسجام بينها وبين خطة الجامعة اإلستراتيجية وسيتم وضع 

برنامج متابعة وتحقق من األداء وتزويد لجنة الخطة والعمادة بمالحظات األداء واتخاذ ما يلزم لعالج 

ومواجهة املستجدات في صياغة األهداف والتركيز على نوعية التعليم املشكالت،كما راعت  الخطة املرونة 

 والجانب العملي ومراعاة حاجات العمل في املخرجات.

 

 غايات الكلية

 تتوزع غايات الكلية على محاور العمل وأطراف العمل في كلية الحقوق:

 للمعايير العاملية. -1
ً
 تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس وفقا

 وتنويعها وتجديد الخطط. تحديث البرامج -2

 رفع كفاءة العاملين في الكلية. -3

 رفع سوية الطلبة وزيادة درجة التنافسية لهم. -4

افق الكلية وتحديثها وزيادة كفاءتها. -5  تطوير مر

 تطوير إجراءات ضمان الجودة في الكلية بهدف التحسين املستمر لعملياتها.  -6

 .املجتمع تشجيع املبادرات الفردية والعمل االجتماعي وخدمة -7

 .تعزيز البحث العلمي وتطوير املعرفة -8

 

 الغايات واألهداف االستراتيجة للكلية:

 الغاية اإلستراتيجية األولى:

 للمعايير العاملية. 
ً
 تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس وفقا
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 األهداف اإلستراتيجية 

 الفعال.زيادة برامج التدريب على الوسائل الحديثة وااللكترونية في التدريس  -1

 عقد دورات في موضوعات التعليم االلكتروني.1.1

 حضور ندوات ودورات في أساليب إدارة الوسائل االلكترونية.1.2               

 زيادة عدد األجهزة املستعملة في القاعات.1.3

 وضع أسس انتقاء واختيار أعضاء هيئة التدريس. -2

 لالنتقاء. إعداد أسس اختيار املدرسين ومراعاة وضع نقاط2.1

 تكليف العضو بتقديم ندوة أمام الزمالء في موضوع التخصص.2.2

 وضع حوافز للمدرسين ذوي الخبرات الخاصة . 2.3

 مراعاة اختيار أعضاء هيئة التدريس من جامعات متنوعة. 2.4

 تطوير أسس الترقية والترفيع ألعضاء هيئة التدريس وتقييم ألداء أعضاء هيئة التدريس بشكل دوري.  -3

 اعتماد أسس ترقية واضحة ألعضاء هيئة التدريس.3.1

 التركيز على الجدة والتنوع في البحث.3.2

 التركيز على عاملية النشر وبلغات أجنبية.3.3

.وضع أسس تقييم األداء للمدرسين دو  3.4
ً
 ريا

 تزويد املدرسين بتغذية راجعة عن نتائج برامج التقويم. 3.5

 زيادة فرص التدريب والتواصل الخارجي واملشاركة في األنشطة الخارجية. -4

 تشجيع املشاركات الخارجية والداخلية.4.1



19 
 

 وضع برنامج تبادل الزيارات واملشاركة في األنشطة الخارجية. 4.2

 يسية على تقديم أوراق العمل في املؤتمرات الدولية.تشجيع أعضاء الهيئة التدر  4.3

 تخصيص دعم مالي للمشاركات الخارجية. 4.4

 تدريب أعضاء هيئة التدريس على أساليب التدريس الفعال. -5

 وضع برنامج تدريبي في أساسيات التدريس الفعال. 5.1

 وضع خطة تدريب بالتعاون مع كلية العلوم التربوية. 5.2

 رات بين املدرسين وعقد جلسات حوار حول نتائج الزيارات.تبادل الزيا 5.3

 وضع برنامج تدريبي مكثف للمدرسين الجدد. 5.4

 

 تدريب أعضاء هيئة التدريس على أساليب التقويم وإعداد أدوات التقويم.  -6

 عقد دورات دورية إلعداد األسئلة وأدوات التقويم الخاصة بالطلبة. 6.1

 وتقديم املالحظات من قبل خبراء في القياس والتقويم حولها.مراجعة أسئلة املدرسين  6.2

 متابعة أنماط األسئلة ومراعاة تنوع االختبارات وأشكالها. 6.3

 بتحليل نتائج االختبارات. 6.4
ً
 لألسئلة وملفا

ً
 تكليف كل عضو هيئة تدريس بتكوين بنكا

.تبادل املعلومات بين املدرسين حول األسئلة والنتائج وعقد  6.5
ً
 جلسات نقاش فصليا

 الغاية اإلستراتيجية الثانية: 

 تحديث البرامج وتنويعها وتجديد الخطط.

 األهداف اإلستراتيجية

 تحديث خطط كلية الحقوق وفقا للحاجات املستجدة وفي ضوء معايير االعتماد الخاص.  -1

 وإبداء املالحظات حولها. 1.1
ً
 مراجعة الخطة الدراسية سنويا

 معات األخرى وطريقة إعدادها.االطالع على خطط الجا 1.2
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 مراجعة الخطط وفقا للمعايير املستجدة من هيئة االعتماد ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 1.3

 طرح برامج جديدة ملرحلتي البكالوريوس واملاجستير وتنويع البرامج.  -2

 قانون الخاص.تحديث البرامج ملستوى املاجستير وطرح برنامج خاص بالقانون العام وأخر بال 2.1

 دراسة إمكانية تأسيس برنامج في القانون الدولي اإلنساني وآخر في القانون املالي والضريبي. 2.2

تنويع برنامج البكالوريوس ليشمل تخصصات جديدة كقانون املعامالت اإللكترونية وامللكية الفكرية  2.3

 والقضاء الدولي.

 إجراء مراجعة دورية للخطط والبرامج والتعليمات النافذة في الكلية.  -3

 عقد جلسات حوارية ملراجع تعليمات برنامج البكالوريوس واملاجستير. 3.1

 تكوين لجان الخطط الدراسية والتعليمات في بداية كل عام دراس ي . 3.2

 متابعة قرارات اللجان والتوصيات وتنفيذ املمكن منها  . 3.3

 غاية اإلستراتيجية الثالثة:ال

 رفع كفاءة العاملين اإلداريين في الكلية 

 األهداف اإلستراتيجية  

 وضع أسس اختيار العاملين في الكلية ومراعاة الكفاءة والقدرة. -1

 مراعاة الكفاءة والتخصص في العمل عند تعيين اإلداريين. 1.1

 إخضاع اإلداريين لفحوص مستوى قبل التعيين . 1.2

 واضحة ومعلنه عند التعيين واالنتقاء للعاملين.وضع أسس  1.3

 وضع برنامج تدريبي للعاملين في الكلية. -2

 تدريب العاملين على أعمال السكرتارية وحفظ امللفات . 2.1

 زيادة ساعات التدريب على برامج الحاسوب الالزمة للعمل في الكلية . 2.2

 يم الوقت .تزويد العاملين باملهارات اإلدارية الالزمة وتنظ 2.3

 . زيادة فرص الترقية والتقدم للعاملين في الكلية -3
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 تخصيص مكافآت للعاملين املتميزين. 3.1

 تطبيق أسس الترقية بعدالة وشفافية. 3.2

 تحديث أسس الترفيع والترقية للعاملين. 3.3

افز للعاملين.  -4  وضع أنظمة واضحة للمساءلة والثواب والعقاب والحو

 العاملين في الجامعة وتحديد إجراءات املساءلة.تطبيق تعليمات  4.1

العمل على وضع نظام للحوافز والعالوات وتحسين الوضع املالي للعاملين في الكلية بالتوازي مع تحديث  4.2

 األنظمة املالية في الجامعة.

 الغاية اإلستراتيجية الرابعة:

 ل رفع سوية الطلبة وزيادة درجة التنافسية للكلية في سوق العم

 األهداف اإلستراتيجية

 تحديث مصادر املعرفة للطلبة وتنويعها.  -1

 بالتعاون مع مكتبة الجامعة. 1.1
ً
 زيادة أعداد املراجع وتحديثها سنويا

 االشتراك في البرامج القانونية املتخصصة وقواعد البيانات العاملية. 1.2

 زيادة أعداد األجهزة االلكترونية )الحواسب(. 1.3

 اإللكتروني داخل الجامعة للوصول إلى موقع املعلومة بسهولة. رفع كفاءة قنوات اإلتصال 1.4

 من تلقيها مباشرة . 1.5
ً
 تشجيع الطلبة على البحث وتكوين املعرفة العلمية بدال

 زيادة التركيز على الجانب التطبيقي املنهي للعمل القانوني.  -2

2.1 .
ً
 زيادة عدد ساعات املواد العملية في الخطة تدريجيا

 ملشاركة في املشاهدات العملية في املحاكم.زيادة فرص ا 2.2

 زيادة الوقت املخصص للتطبيق العملي وإعطاء الطالب فرصة املشاركة االيجابية في تحضير املادة. 2.3

 تشجيع البحث العلمي والتوسع األفقي والرأس ي في التخصص.  -3

 زيادة حجم العالمة املخصصة للبحث العلمي. 3.1
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 سيات البحث العلمي.تدريب الطالب على أسا 3.2

 زيادة عدد ساعات املواد التي تخصص للبحث العلمي. 3.3

 تشكيل لجان متخصصة لدعم البحث العلمي وتخصيص جوائز للمتميز منها . 3.4

 نشر البحوث املميزة واإلعالن عنها بشكل كاف. 3.5

 تشجيع املبادرات والعمل الجماعي وضمن الفريق.  -4

 املجتمع وتشكيل الفرق الخاصة بحاالت املساعدة اإلنسانية.وضع برنامج لخدمة  4.1

4.2 .
ً
 وضع خطة عمل للمساعدة اإلنسانية في املجتمع املحلي فصليا

إعداد دراسة خاصة بالحاالت التي تحتاج املساعدة اإلنسانية بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في  4.3

 جامعة .ال

 الستماع إليهم وتوجيههم وإرشادهم. تقبل الطلبة ومشاركتهم وبحث مشاكلهم وا -5

تشكيل لجنة لدراسة شكاوى الطلبة وإقتراحاتهم ودراستها ورفع التوصيات إلى املختصين في الكلية  5.1

 والجامعة.

عقد لقاءات دورية بمعدل لقاء في كل فصل كحد أدنى وحسب الحاجة ملناقشة قضايا الطلبة مع إدارة  5.2

 الكلية.

 تأسيس مكتب لإلرشاد الطالبي ضمن الكلية وبالتعاون مع إدارة الجامعة.العمل على  5.3

 

 تهيئة الطلبة الختبارات التنافس الوظيفي والكفاءة والعمل القانوني.  -6

 وضع خطة شاملة وخطة تنفيذية لتهيئة الطلبة المتحان الكفاءة وقياس كفاءة مخرجات الكلية. 6.1

6.2  
ً
  ووضع الحلول املناسبة .متابعة وقياس نتائج الطلبة فصليا

 االحتفاظ بسجالت أكاديمية عن أداء الكلية والطلبة. 6.3

 تدريب الطلبة على امتحان النقابة الالزم ملمارسة املهنة القانونية املحاماة أو القضاء. 6.4

 تدريب الطلبة على تقديم أنفسهم وإعداد السيرة الذاتية له والتعاون مع مختصين في ذلك. 6.5

التواصل مع الجهات ذات العالقة والبحث عن فرص عمل ممكنة للخريجين من خالل فتح قناة خاصة  6.6

 باإلعالنات عن فرص العمل على صفحة الكلية على موقع الجامعة االلكتروني.
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متابعة الخريجين والعمل على تأسيس مكتب في الكلية ملتابعة الخريجين والتواصل معهم من خالل  6.6

 من خالل موقع الجامعة واالحتفاظ بمعلومات مهنية عنهم.النشرات أو 

 رفع درجة التنافسية للكلية وزيادة إعداد الطلبة املقبولين في الكلية  -7

 وضع أسس انتقاء للطلبة بما ينسجم وشروط القبول العامة والتركيز على نوعية الطلبة                                 7.1            

 اللذين تقبلهم الكلية.                

 وضع شروط لتسهيل عملية التسجيل واإلعالن عن برامج الكلية بشكل كاف من 7.2              

 خالل وسائل األعالم املختلفة.                 

 وضع تسهيالت في استيفاء الرسوم ومنح الطلبة املميزين خصومات تشجيعية 7.3                 

 وإعفاء املتميزين ِمْن جزء ِمْن تكاليف الدراسة.                    

 زيادة فرص التدريب العملي للطلبة وتنويع برامج التدريب بما يعطي مزايا للكلية في7.4             

 مقابل الكليات االخرى.                  

 عدالت القبول في كليات الحقوق بما العمل مع الجهات املختصة لتعديل أسس وم7.5               

 يمنح الطالب فرصة أوسع إلختيار التخصص وزيادة إعداد ِمْن تنطبق عليهم شروط القبول.                  

 الغاية اإلستراتيجية الخامسة: 

افق الكلية وتحديثها وزيادة كفاءتها   تطوير مر

 األهداف اإلستراتيجية

 بالتعاون مع القسم الهندس ي والدائرة املالية في الجامعة.إعداد خطة تطوير املبنى  -1

 مع القسم الهندس ي. 1.1
ً
 متابعة صيانة املبنى سنويا
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 صيانة األبواب واأللواح والنوافذ واإلنارة واملقاعد. 1.2

 متابعة نظافة املبنى ووضع نظام غرامات ملس يء استخدام املبنى واملرافق. 1.3

 واألدوات واملواد التي تساعد في العملية التدريسية.   إعادة تأهيل القاعات وتزويدها بالوسائل -2

 تزويد القاعات باأللواح املناسبة وصيانتها في كل فصل. 2.1

صيانة املراوح والحفاظ عل تهوية املبنى قبل فصل الصيف بشكل جيد وصيانة وسائل التدفئة قبل  2.2

 الشتاء ومتابعتها والحفاظ على كفاءة هذه الوسائل.

 الستائر وتجديد التالف منها وإختيار ستائر مقاومة للحريق. صيانة 2.3

 تزويد املبنى بوسائل الراحة والسالمة العامة وتجميل املبنى والحفاظ على نظافته. -3

 زيادة عدد املقاعد املخصصة لجلوس الطلبة. 3.1

 وتفقد وسائل السال  3.2
ً
 مة.متابعة وصيانة وسائل وأنظمة إطفاء الحريق في املبنى دوريا

 تزويد الكلية ببرنامج متكامل لإلسعاف األولي لحاالت الطوارئ. 3.3

 وضع خطة طوارئ وإخالء للمبنى في حاالت الطوارئ وتدريب املتواجدين فيه على اإلخالء. 3.4

 وضع لوحات إرشادية للمخارج وبرنامج اإلخالء في أماكن واضحة في أجزاء املبنى. 3.5

 بالتعاون مع كلية الزراعة وتزويد املبنى بالغراس املالئمة.وضع خطة تجميلية للمبنى  3.6

 املتابعة الحثيثة واليومية لنظافة املبنى ومرافقه وتجميل مداخل الكلية. 3.7

 الغاية اإلستراتيجية السادسة:

 تطوير إجراءات ضمان الجودة في الكلية بهدف التحسين املستمر لعملياتها. 

 الهدف االستراتيجي

 املستمر لتحقيق متطلبات املعايير الجودة األردنية والعربية والعاملية.السعي  -1

 اإلعداد لدخول التصنيفات املحلية والعاملية. 1.1

 تطوير املوقع اإللكتروني للكلية. 1.2

 توثيق وأرشفة الوثائق املتعلقة باالعتماد والجودة في الكلية من خالل ملفات الخاصة. 1.3

 لكلية.متابعة أعمال الجودة من قبل مجلس ا 1.4
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 نشر ثقافة الجودة. 1.5

 اإللتزام بالتحسين املستمر. 1.6

 تطبيق ومتابعة إدارة ضمان الجودة في الكلية. 1.7

 تطوير أليات مراقبة الجودة وتحسنها ونشر النتائج املتعلقة بها. 1.8

 

 الغاية اإلستراتيجية السابعة:

 .تشجيع املبادرات الفردية والعمل االجتماعي وخدمة املجتمع

 االستراتيجيةاألهداف 

 تحسين أداء مركز االستشارات وخدمة املجتمع في الكلية.-1

 تفعيل دور الكلية في خدمة املجتمع. 1.1

 تحسين مشاركة الكلية في النشاطات املجتمعية. 1.2

 بناء شركات حقيقية مع املؤسسات الدولية واإلقليمية والوطنية.-2

 املدني واملحلي.بناء شراكات حقيقية مع املؤسسات املجتمع  2.1

 الغاية اإلستراتيجية الثامنة:

 .تعزيز البحث العلمي وتطوير املعرفة

 األهداف االستراتيجية

 سد حاجات املجتمع املحلي في مجاالت التنمية املستدامة.-1

 تطويربرنامج املاجستير وتطوير األبحاث بما يتالءم مع السوق وخدمة املجتمع. 1.1

 تعزيز التشاركية املحلية والدولية في مجال البحث العلمي واإليفاد. -2

2.1 .
ً
 وعامليا

ً
 التعاون مع الجامعات املرموقة إقليميا

 املشاركة في املؤتمرات العلمية واملحلية والدولية والندوات واللقاءات العلمية. 2.2

 تعزيز التشاركية داخل الكلية. -3

 اء هيئة التدريس وعمادة الدراسات العليا في الجامعة.تعزيز التشاركية بين أعض 3.1
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 التوسع في دعم البحث العلمي من خالل مخصصات البحث العلمي في موازنة الجامعة. -4

تشجيع ودعم أعضاء هيئة التدريس على النشر في مجالت علمية وعاملية وإطالق جائزة أفضل بحث   4.1

 ألعضاء هيئة التدريس.
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 جامعة جرش

 كلية الحقوق 

 تنفيذية الخطة ال

2018- 2022 
 

 

 لكلية الحقوق )التنفيذية( الخطة اإلجرائية 

 الغاية اإلستراتيجية األولى: تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس 

الهدف االستراتيجي األول: زيادة برامج التدريب على الوسائل الحديثة واإللكترونية في التدريس 

 الفعال

اإلجراءات  األستراتيجيات

والنشاطات 

 التنفيذية

املسؤول عن  الزمن الالزم 

 التنفيذ 

املواد الالزمة 

 للتنفيذ 

مؤشرات األداء 

 )التقييم( 

عقد دورات في -1

التعليم 

 االلكتروني.

دورة وورش عمل 

 وندوات.

على مدار سنوات 

 الخطة.

إدارة الكلية 

 ومكتب الجودة.

قرطاسيه 

 وكمبيوترات.

 

دورة واحدة في 

 السنة.

حضور طرائق -2

التدريس 

دورات برامج 

ندوات وورش 

على مدار سنوات 

 الخطة.

إدارة الكلية 

وقسم الحاسوب 

كمبيوترات 

وأجهزة عرض 

دورة واحدة في 

 السنة.
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واستراتيجيات 

التقويم واإلدارة 

 الصفية.

 ومواد للعرض. في الجامعة. عمل .

 

 والثالثالهدف االستراتيجي الثاني 

 تطوير أسس اختيار وتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس

إعداد أسس 

اختيار وانتقاء 

 املدرسين.

وضع لوائح 

وتعليمات 

 وشروط.

بداية كل سنة 

 دراسية.

لجنة التعيين 

واالنتقاء في 

 الكلية.

ملفات ومواد 

 قرطاسيه.

إنجاز نماذج 

تعيين أعضاء 

 هيئة التدريس.

برنامج ندوات 

وحلقات 

 نقاش.

برنام دوري 

للندوات 

والحلقات 

 النقاشية.

فصليا في بداية كل 

 فصل دراس ي.

قسم القانون 

 املعني.

عدد البرامج  مواد للكتابة.

والندوات التي تم 

 تنفيذها.

وضع نقاط 

افز   للحو

االحتفاظ بسجل 

 التراكمي لألداء. 
 ويراجع في 

ً
فصليا

 نهاية كل عام

قسم القانون 

 املعني.

سجالت 

 اسيه .وقرط

 إنجاز السجل.

 

 والسادس والخامس الرابع االستراتيجي الهدف

وضع شروط 

تعيين وانتقاء 

تنسجم والشروط 

العامة للتعيين في 

 الجامعة.

وضع الئحة 

شروط خاصة 

 بالكلية.

سنويا ويراجع في 

بداية كل عام 

 دراس ي.

عمادة الكلية 

ولجنة التعيين في 

 الكلية.

ملفات 

 وقرطاسيه.

نماذج إنجاز 

تعيين أعضاء 

التدريس وجداول 

 املفاضلة.

عقد اتفاقيات مع 

الجهات ذات 

االختصاص لعمل 

برامج زيارات 

 وتبادل خبرات.

برنامج زيارات 

داخلي وبرنامج 

 خارجي.

في بداية كل عام 

 دراس ي.

مجلس القسم 

ومجلس الكلية 

 وعمادة الكلية.

ملفات لحفظ 

 البرامج.

اتفاقية سنوية 

ى على األقل ومد

االستفادة من 

 االتفاقيات.

نموذج تقييم 

 األداء متنوعة.

وضع نموذج 

معتمد لتقييم 

أداء عضو هيئة 

 التدريس.

.
ً
مجلس الكلية  فصليا

بالتعاون مع كلية 

 العلوم التربوية.

ملفات لحفظ 

 النتائج والتحليل.

تقييم الطالب 

 للمدرس

وتقييم املدرسين 

 لبعض

وتقييم رئيس 

 القسم.

 

 

 اإلستراتيجية الثانيةالغاية 

 تحديث البرامج وتنويعها وتجديد الخطط والتعليمات

 األهداف األول والثاني والثالث 
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مراجعة الخطط 

الدراسية 

 وتحديث الخطط.

عمل لجان 

مراجعة لخطط 

البكالوريوس 

واملاجستير زيادة 

ساعات املواد 

العملية 

 والتدريب.

 
ً
 ووفقا

ً
سنويا

ملتطلبات 

 االعتماد الخاص.

جان الخطط ل

 واملناهج.

توفير خطط 

وبرامج من كليات 

اخرى ومعايير 

 االعتماد.

مرات التعديل 

ومراجعة عدد 

 الخطط.

 

استحداث برامج 

 جديدة.

 

 

 

مسح احتياجات 

املشغلين من 

البرامج 

واستحداث برامج 

تنسجم مع 

احتياجات 

 املستخدمين.

مخاطبة جهات 

االعتماد والجهات 

املختصة في 

املواعيد 

ة. وِنيَّ
ُ
ان
َ
ق
ْ
 ال

مجلس الكلية 

ومكتب الجودة 

 واالعتماد.

استكمال طلبات 

االعتماد على 

النماذج 

 املعتمدة.

عدد البرامج التي 

 تم استحداثها.

 

 الغاية اإلستراتيجية الثالثة

 رفع كفاءة العاملين اإلداريين في الكلية

 األهداف األول والثاني والثالث والرابع

تطوير أسس 

العاملين اختيار 

 .في الكلية

وضع تعليمات 

خاصة للعاملين في 

الكلية باالنسجام 

مع األنظمة 

والتعليمات 

النافذة في 

 الجامعة.

توضع في بداية 

الخطة وتراجع 

.
ً
 سنويا

لجنة خاصة 

باألنظمة 

والتعليمات  في 

 الكلية.

تعليمات العمل 

في جامعة جرش 

ملفات لحفظ 

القرارات وأعمال 

 اللجان.

 التعليمات.انجاز 

تدريب العاملين 

على العمل 

املكتبي 

 والسكرتاريا 

 وحفظ امللفات.

عمل جدول 

للدورات بالتعاون 

مع مركز 

االستشارات في 

 الجامعة .

سنويا وفي بداية 

 كل عام دراس ي.

مركز االستشارات 

 في الجامعة .

مواد للتدريب 

نماذج للعمل 

املكتبي 

والسكرتاريا 

 وحفظ امللفات.

الدورات التي عدد 

استهدفت 

العاملين 

وانعكاس 

الدورات على أداء 

 العاملين.

دورات في مجال 

الحاسوب 

والبرامج الخاصة 

 بعمل الكلية.

عمل برنامج 

تدريب للعاملين 

في الكلية في 

مجالت الحاسوب 

وبرامج خاصة 

 بعمل الكلية.

بالتعاون مع قسم  برنامج سنوي.

الحاسوب وكلية 

تكنولوجيا 

 ت .املعلوما

تجهيز حواسيب 

الكلية بالبرامج 

الخاصة وصيانة 

 الحواسيب.

عدد الدورات التي 

استهدفت 

العاملين 

وانعكاس 

الدورات على أداء 

 العاملين.

جائزة ألفضل 

 موظف.

وضع تعليمات 

خاص بتشجيع 

املبدعين في 

العمل ووضع 

سنويا ويراجع 

دوريا في بداية كل 

 سنة.

لعليمات لجنة ا

واألنظمة في 

 الجامعة.

ملفات ونشرات 

خاصة بالتوعية 

 الوظيفية.

 انجاز التعليمات.
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أسس املساءلة 

 للعاملين.

 

 الغاية اإلستراتيجية الرابعة

 رفع سوية الطالب وزيادة درجة التنافسية للكلية في سوق العمل

 األهداف من األول إلى السابع

 

زيادة إعداد كتب 

 املكتبة وتنويعها.

 

تكليف لجنة 

بمراجعة املكتبة 

نشرات دور النشر 

واالختيار للمراجع 

الحديثة في مجال 

 التخصص.

 

 سنويا.

 

لجنة املكتبة في 

 الكلية .

 

 قوائم دور النشر.

 

تزويد املكتبة 

بمعدل سنوي 

 عشر كتب.

االشتراك في 

البرامج 

االلكترونية 

املتخصصة 

وقواعد البيانات 

 العلمية .

عمل اشتراكات في 

دوريات وبرامج 

وقواعد معلومات 

متخصصة في 

ون.
ُ
ان
َ
ق
ْ
 ال

مخاطبة الجهات 

 املختصة سنويا.

لجنة املكتبة 

ومكتبة الجامعة 

 املركزية.

عناوين البرامج 

اقواعد البيانات  و

 والدوريات.

اشتراك في 

قاعدتين على 

 5األقل على مدار 

 سنوات.

االستماع للطلبة 

 وحل مشكالتهم.

جدول باللقاءات 

الدورية مع 

الجدد  الطلبة

 والقدامى.

برنامج سنوي 

وينفذ كل فصل 

ويحدد يوم معلن 

 للطلبة.

عمادة الكلية 

أقسام  و

 التخصص.

ملف لحفظ 

الشكاوى 

 واملقترحات 

صندوق مقترحات 

 مفتوح للطلبة.

صندوق الشكاوي 

واالقتراحات 

واإلحالة إلى 

 اللجنة الخاصة.

ترويج الكلية 

 الستقطاب 
ً
إعالميا

 الطلبة املميزين.

التواصل مع 

الجهات اإلعالمية 

لنشر املعلومات 

عن الكلية 

 وأنشطتها.

 وفي بداية 
ً
سنويا

 كل فصل.

عمادة الكلية مع 

قسم العالقات 

 العامة.

نشرات وإعالنات 

تتضمن معلومات 

عن الكلية 

 .ونشاطاتها

اقع  االعالنات على مو

التواصل االجتماعي و 

اللقات التلفزيونية 

 واأليام العلمية.

أسس وضع 

خاصة بإنتقاء 

الطلبة لبرنامج 

 املاجستير.

مراجعة أوراق 

الطلبة املقبولين 

في لكلية قبل قرار 

القبول للتحقق 

من شروط 

 خاصة.

في بداية كل فصل 

دراس ي  لجنة 

خاصة بقبول 

الطلبة تؤيد قرار 

القبول في 

 الجامعة.

لجنة للقبول 

وانتقاء الطلبة 

وبالتعاون مع 

قسم القبول 

والتسجيل 

 لجامعة.با

شروط القبول 

العامة والشروط 

 الخاصة.

جدول مفاضلة 

 ُمعد في الكلية.

 

 الغاية اإلستراتيجية الخامسة

افق الكلية وتحديثها وزيادة كفاءتها  تطوير مر

 األهداف من األول إلى الثالث

.لجنة من وضع خطة عمل صيانة وتحديث 
ً
عدد املشاريع القسم الهندس ي  سنويا
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 املبنى.

 

 

سنوية لصيانة 

افقه.  املبنى ومر

الكلية العاملين في 

 لغايات املتابعة.

 الصيانة املنجزة. ولجنة الكلية.

تأهياللقاعات 

والسالمة العامة 

 في املبنى.

وضع خطة سالمة 

عامة تتضمن 

إخالء املبنى في 

حالة الطوارئ 

وزيادة وسائل 

الراحة وصيانة 

 أجهزة اإلطفاء.

تشكيل لجنة 

سالمة عامة في 

 ية.الكل

 وتراجع 
ً
سنويا

.
ً
 شهريا

عمادة الكلية 

والقسم الهندس ي 

ولجنة السالمة 

 العامة.

تزويد القاعات 

باملصادر اإللكترونية 

ووضع تعليمات 

السالمة العامة في 

مكان بارز والتأكد 

بداية كل فصل من 

تحقق شروط 

 السالمة العامة.

تجميل املبنى 

 وتزيين املداخل.

وضع خطة 

تخضير املبنى 

 وتزيين املداخل.

لجنة خاصة من 

 العاملين في الكلية 

 وتراجع 
ً
سنويا

 واملتابعة 
ً
فصليا

 اليومية 

لجنة التزيين 

راعة وكلية الز 

والقسم الهندس ي 

 في الجامعة 

وضع لوحات 

 فنية.

الحفاظ على 

املظهر العام 

افق  للمبنى واملر

متابعة املظهر 

 والنظافة العامة.

متابع املظهر 

فة العام والنظا

مع شركة 

النظافة واألمن في 

 الجامعة.

موظف متابع 

تعينه الكلية 

"مشرف املبنى" 

للتنسيق مع 

شركتي األمن 

 والنظافة.

 وتتابع 
ً
سنويا

.
ً
 يوميا

املوظف املعين 

وشركتي األمن 

 والنظافة.

وضع حاويات 

النفايات 

واملتابعة الدورية 

اليومية من خالل 

إعداد نماذج 

واستبانه لقياس 

أعضاء  مدى رضا

هيئة التدريس 

والكادر اإلداري 

والطلبة بشأن 

 النظافة العامة.

 

 الغاية اإلستراتيجية السادسة: تطوير إجراءات ضمان الجودة في الكلية بهدف التحسين املستمر لعملياتها.

 والعاملية.الهدف االستراتيجي األول: السعي املستمر لتحقيق متطلبات معايير الجودة األردنية والعربية 

 

اإلعداد 

لدخول 

التصنيفات 

املحلية 

 والعاملية

التواصل مع 

بعض الجامعات 

الحاصلة على 

تصنيفات املحلية 

 والعاملية.

الحصول على 

آخر إصدارات 

التصنيفات 

 املحلية والعاملية.

 

مستمر خالل 

سنوات الخطة 

 االستراتيجية.

 

 عميد الكلية 

 ورؤساء األقسام.

 

مختبر حاسوب في 

 لية.الك

 

توفير متطلبات 

الحصول لى 

التصنيفات 

 املحلية والعاملية.

تطوير املوقع 

اإللكتروني 

 للكلية 

تغطية األحداث 

واإلعالنات 

وفعاليات الكلية 

مستمر خالل 

سنوات الخطة 

 االستراتيجية.

 عميد الكلية 

ولجنة الجودة 

 واالعتماد.

مختبر حاسوب في 

 الكلية.

زيادة عدد 

متصفحي موقع 

 الكلية.
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على صفحة 

الكلية 

 اإللكترونية.

إدراج النماذج 

والخطط التي 

يحتاجها الطالب 

 على موقع الكلية.

 

توثيق وأرشفة 

الوثائق 

املتعلقة 

باألعتماد 

والجودة في 

الكلية من 

خالل ملفانت 

 خاصة.

السير في االرشفة 

بتعاون مع لجنة 

الجودة 

 واالعتماد. 

مستمر خالل 

ة سنوات الخط

 االستراتيجية.

 عميد الكلية 

 ورؤساء األقسام.

مختبر حاسوب في 

 الكلية.

إنجاز عملية 

 األرشفة في الكلية.

متابعة أعمال 

الجودة من 

قبل مجلس 

 الكلية.

تفعيل عمل 

مكتب الجودة في 

 الكلية.

حضور العميد 

وأعضاء هيئة 

التدريس 

لالحتماعات 

 املتعلقة بالجودة.

مستمر خالل 

 سنوات الخطة

 االستراتيجية.

 عميد الكلية 

 ومجلس الكلية

ولجنة الجودة 

 واالعتماد.

حافظة 

مستندات 

محاضر 

االجتماعات 

 الخاصة بالكلية.

عقد اجتماعات 

ومحاضر 

 االجتماعات .

 

 

 

اإللتزام 

بتحسين 

 املستمر.

 

عرض الخطة 

االستراتيجية 

للكلية على 

املجالس املختلفة 

والحصول على 

مصادقتهنم عليها 

لى اإللتزام وع

بالتحسين 

املستمر كنهج 

 عمل في الكلية. 

 

مستمر خالل 

سنوات الخطة 

 االستراتيجية. 

 

 عميد الكلية 

 ومجلس الكلية

ولجنة الجودة 

 واالعتماد.

 

حافظة 

مستندات 

محاضر 

االجتماعات 

 الخاصة بالكلية

 

إجتماعات الكلية 

ولجنة الجودة 

 واالعتماد 

ومحاضر 

 االجتماعات.

تطبيق 

ومتابعة إدارة 

ضمان الجودة 

 في الكلية.

تطوير الهياكل 

التنظيمية للكلية 

لتضم موظف 

مختص في عمل 

خالل سنوات 

الطة 

االستراتيجية 

.
ً
 ومتابعتها سنويا

 عميد الكلية 

 ومجلس الكلية

ولجنة الجودة 

 واالعتماد.

توفير كوادر ملكتب  مكتب للجودة.

 الجودة بالكلية.
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 الجودة.

تطوير أليات 

اقبة م ر

الجودة 

وتحسنها ونشر 

النتائج 

 املتعلقة بها.

تحديد 

السياسات 

واإلجراءات  

املتعلقة بدراسات 

 التقويم الذاتي.

 عميد الكلية  على مدار العام.

 ومجلس الكلية

ولجنة الجودة 

 واالعتماد.

مختبر الحاسوب 

في الكلية و 

حافظة 

مستندات 

محاضر 

االجتماعات 

الخاصة في لجنة 

 واالعتمادالجودة 

تقارير التقويم 

 الذاتي.

 

 الغاية اإلستراتيجية السابعة:تشجيع املبادرات الفردية والعمل االجتماعي وخدمة املجتمع.

 الهدف االستراتيجي األول:تحسين أداء مركز االستشارات وخدمة املجتمع في الكلية.

تفعيل دور 

الكلية في 

خدمة 

 املجتمع. 

وضع سياسات 

واضحة للعالقة 

بين الكلية 

 واملجتمع. 

برنامج سنوي 

.
ً
 وينفذ فصليا

 عمادة الكلية 

ومركز 

 االستشارات.

مواد ولوازم 

 العمل التطوعي.

رضا املجتمع عن 

الخدمات التي 

 تقدمها الكلية.

تحسين 

مشاركة الكلية 

في النشاطات 

 املجتمعية.

رصد النشاطات  

املجتمعية, تفعيل 

مشاركة الكلية في 

 هذه األنشطة.

برنامج سنوي 

.
ً
 وينفذ فصليا

 عمادة الكلية 

ومركز 

 االستشارات.

 

مواد ولوازم 

 العمل التطوعي.

عدد األنشطة 

املجتمعية  التي 

شاركت فيها 

 الكلية.

تشجيع العمل 

 الجماعي.

عمل لجان عمل 

تطوعي وخدمة 

 املجتمع.

سنوي  برنامج

.
ً
 وينفذ فصليا

مجلس القسم 

ولجنة ِمْن 

 الطلبة.

مواد ولوازم 

 العمل التطوعي.

عدد األنشطة 

 ونوعيتها.

 

 والوطنية. واإلقلييمية الدولية املؤسسات مع حقيقية شراكات بناء الثاني: االستراتيجي الهدف

بناء شراكات 

حقيقية مع 

املؤسسات 

املجتمع املدني 

 واملحلي. 

مع  عقد اتفاقيات

املؤسسات محلية 

بما يكفل قيام 

أعضاء هيئة 

التدريس 

بمحاضرات 

 وندوات.

مستمر خالل 

سنوات الخطة 

 االستراتيجية. 

 عمادة الكلية

 ورؤساء األقسام 

ومركز 

 االستشارات 

عقد االتفاقيات  

 املبرمة.

 

 

 الغاية اإلستراتيجية الثامنة:تعزيز البحث العلمي وتطوير املعرفة.

 االستراتيجي األول:سد حاجات املجتمع املحلي في مجاالت التنمية املستدامة.الهدف 

تطوير برنامج 

املاجستير 

إجراء دراسات 

ملعرفة احتياجات 

مستمر خالل 

سنوات الخطة 

 عمادة الكلية

وعمادة 

زيادة اإلقبال على  

دراسة املاجستير 
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وتطوير 

األبحاث بما 

يتالءم مع 

السوق وخدمة 

 املجتمع.

املجتمع والتنمية 

 املستدامة.

تسويق برنامج 

 
ُ
املاجستير محليا

.
ً
 وعامليا

ً
إقليميا  و

مواضيع  توجيه

الرسائل لتلبية 

احتياجات 

 املجتمع.

الدراسات العليا  االستراتيجية. 

ولجنة الدراسات 

 العليا.

 في الكلية.

 

 واإليفاد. العلمي البحث مجال في والدولية املحلية التشاركية تعزيز الثاني: االستراتيجي الهدف

التعاون مع 

الجامعات 

املرموقة 

 
ً
إقليميا

.
ً
 وعلميا

تشجيع تبادل 

الزيارات بين 

الكلية ومراكز 

 البحث العلمي.

وضع اتفاقيات 

مع املؤسسات 

 لتدريب الطالب.

مستمر خالل 

سنوات الخطة 

 االستراتيجية.

 عمادة الكلية

وعمادة البحث 

 العلمي

عدد اتفاقيات  

 الشراكة.

عدد الزيارات 

 املتبادلة.

 

 

 الكلية. داخل التشاركية تعزيز : الثالث االستراتيجي الهدف

تعزيز 

التشاركية بين 

أعضاء هيئة 

التدريس 

وعمادة 

الدراسات 

العليا في 

 الجامعة.

تعزيز عالقات 

هيئة أعضاء 

هيئة التدريس في 

الكلية مع عمادة 

 الدراسات العليا.

مستمر خالل 

سنوات الخطة 

 االستراتيجية.

 عمادة الكلية 

وعمادة 

الدراسات العليا 

وعمادة البحث 

 العلمي 

تقارير عميد كلية  

الحقوق وتقارير 

عميد البحث 

العلمي وتقارير 

عميد الدراسات 

 العليا.

 

 

 .الجامعة موازنة في العلمي البحث مخصصات خالل من العلمي البحث دعم في الرابع:التوسع االستراتيجي الهدف
تشجيع ودعم 

أعضاء هيئة 

التدريس على 

النشر في 

مجالت علمية 

وعاملية 

وإطالق جائزة 

افضل بحث 

ألعضاء هيئة 

 التدريس.

تطوير تعليمات 

البحث العلمي في 

الجامعة وضع 

تعليمات خاصة 

بجائزة أفضل 

باحث على 

مستوى أعضاء 

 هيئة التدريس

واإلعالن عن 

 الجائزة.

 وتتم 
ً
سنويا

 مراجعته.

 الكليةعمادة  

وعمادة 

الدراسات العليا 

وعمادة البحث 

 العلمي 

عدد األبحاث  

املنشورة في 

املجالت محكمة 

 
ً
 سنويا

وإنجاز نظام 

 قانوني.
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