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م إلنشاء جامعة جرش، وبوشر التدريس فيها 91/8/9119أنشئت كلية الشريعة بناء على الًتخيص ادلمنوح من وزارة التعليم العايل بتاريخ   

م حيث كانت تقدم برانرلًا واحداً وىو 9/91/9111القانون، مث استقلت عنها بتاريخ م وكانت قسمًا من كلية الشريعة و 4/91/9111بتاريخ 
 م وىو قسم الفقو وأصولو بناء على حاجة السوق ذلذا التخصص.98/4/6112الشريعة اإلسالمية، مث استحدثت قسماً آخر بتاريخ 
الطاقـة اسسـتيعابية للكليـة م مت رفـ  6192وع عـام م. 9111م، واعتمادىـا اخلـاص عـام 9111حصلت الكليـة علـى اعتمادىـا العـام ع العـام 

( طال ــاً، ومت 21بطاقــة اســتيعابية )( طال ــاً لقســم الفقــو وأصــولو، كــذلل قامــت الكليــة اســتحداث بــرانما ادلاجســت  ع الفقــو ادلقــارن 612)لتصــ   
للعــــــــــــام الدراســــــــــــ   99/194/69/6111قــــــــــــم م القــــــــــــرار ر 64/8/6111( طال ــــــــــــاً، ومت اعتمــــــــــــاد الــــــــــــ انما بتـــــــــــاريخ 11ختفيضـــــــــــها إ  )

 م.6111/6191

 .( طال اً وطال ة 11أما طالب ماجست  الفقو ادلقارن في لغ عددىم ) طال اً وطال ة،  ( 612)  وأصولو وقد بلغ عدد طالب قسم الفقو

برت ــة أســتاذ  ومخســةبرت ــة أســتاذ مشــارك  وواحــدبرت ــة أســتاذ  ثالثــة( أعضــاء لولــون سلتلــص التخصصــات الشــرعية 1ي لــغ عــدد أعضــاء اذليئــة التدريســية )
 مساعد. 

 
 (Executive Summaryالملخص الجنفيذي )

 
 مت صياغة اخلطة اإلسًتاتيجية لكلية الشريعة على النحو التايل:
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 عميد الكلية د.دمحم اخلوالدة،التخطيط اسسًتاتيج " برائسة  جلنة" الكليةتشكيل فريق عمل من داخل  -2
 .حسن مشوطد.  دمحم عقلة،أ.د. رئيس القسم د.ع دهللا الوردات، ومسؤول مكتب اجلودة د. طارق جابر، : وعضوية كل من

 .اإلسًتاتيجيةاخلطة  مت إطالع اللجنة على الكيفية واآللية اليت سيتم من خالذلا إعداد -0 
 .اتوالتهديد نقاط القوة والضعص والفرص حتديدمن خالل  كليةتشخيص الوض  احلايل لل -3

 . كليةاستخالص عوامل النجاح األساسية اليت حتدد مالم  ورؤية ورسالة ال -4

وادلناس ة لالنتقال من الوض   الكفيلة واآلليات دبا يضمن التع   عن ىذه الرؤية ولول أبعاد ال يئة ادلالئمة كليةرسالة الرؤية و  إعادة صياغة -5
 .ادلأمولاحلايل إ  الوض  

 .للكلية اإلسًتاتيجية األىدافو الغاايت حتديد  -6

 ∙لالستفادة من التغذية الراجعة  على أعضاء اذليئة التدريسية كليةداخل ال اإلسًتاتيجية واألىدافتعميم الرؤية والرسالة  -7

 .رللس الكليةمن  اإلسًتاتيجية واألىدافاعتماد كل من الرؤية والرسالة  -8

 .األىدافتساىم ع حتقيق حتديد اسسًتاتيجيات ادلناس ة اليت س -9

 .اإلسًتاتيجيةللخطة التنفيذية  ةطاخلبناء  -22

 . الكليةمن ق ل رللس  اإلسًتاتيجية اعتماد اخلطة -22

 

 (Visionالرؤية )
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 الرايدة بني كليات الشريعة.
 
 
 
 
 
 
 

 (Mission) الرسالة
 

ت الوطنية واألكادلية تتطل  كلية الشريعة ألن تكون كلية متميزة، وفاعلة، ومشاركة للمؤسسا
ع خدمة اجملتم  من خالل تقدمي تعليم نوع  يعتمد على ادلنها العلم  القائم على ال حث 
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الدقيق واحلوار اذلادف وادلومر ادلستند إ  الووابت الشرعية، وإعداد كوادر 
 طل ةع العلمية قادرة على سد حاجات اجملتم  الداخل  واخلارج، وترسيخ العقيدة اإلسالمية 

وإعطاء تصور شامل عن اإلسالم وأحكامو وتشريعاتو ومفاىيمو احلضارية، والعمل على إزالة 
 فجوة بني ال عدين النظري والتط يق  لإلسالم ع اجملتم .ال
 
 
 

 (Core Valuesالقيم الجوهرية )

 
 تعزيز القيم اإلسالمية وذلل بتوجيو الطالب ع كافة أعمالو لتقوية صلتو اهلل. -2
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 ترسيخ منظومة آداب العامل وادلتعلم ع اإلسالم. -0
 ترسيخ القيم اإلنسانية ع نفوس الطل ة. -3
 األمانة وادلصداقية والشفافية. -4
 .العمل بروح الفريق -5

 

 

 

 

 الجحليل الرباعي
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SWOT ANALYSES 

 
 

 Strengthsنقاط القوة 
 

 وخ ة واقتدار.كفاءة توفر كادر أكادل  ذي   -2

 أعضاء ىيئة تدريس من رتب أكادلية سلتلفة وختصصات متنوعة.توفر  -0

 .مالئمة التخصص العلم  ألعضاء ىيئة التدريس م  ادلقررات اليت يتم تدريسها -3

 .وجود برانما للدراسات العليا حيقق رسالة الكلية و أىدافها -4

 س  الكلية.نشاط حبو  شليز ألعضاء ىيئة التدريس، ساىم ع ترقية عدد من مدر  -5

 لعدة سنوات. ع امتحان الكفاءة اجلامعية للطل ة على مستوى ادلملكةاألول  ركزادلحصول الكلية على  -6

 توفر فرص عمل متنوعة خلرجي  الكلية نظراً لكفاءهتم العلمية وادلهنية، إضافة حلاجة اجملتم  احملل . -7

 ادلستوى العريب واإلسالم  اخلاصة اذليئة التدريسية والطالبية.التميز ع عقد ادلؤدترات والندوات العلمية على  -8
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 واسعتماد. اجلودة لضمان وحدةوجود  -9

 جلامعات الريمية واخلاصة.ااخنفاض رسوم ادلاجست  قياساً  -22

 اعتماد مادة الوقافة اإلسالمية كمتطلب إج اري جلمي  طل ة اجلامعة. 22

 
 Weaknessesنقاط الضعف  

 
 غال ية الطل ة ع اللغة اسصلليزية كتابة وزلادثة. دالضعص العام عن -2

 أعضاء اذليئة التدريسية ع مهارات احلاسوب واستخداماتو ادلتنوعة. بعضالضعص العام عند  -0

 عدم توفر قاعات مزودة بشاشات عرض. -3

 .عدم وجود سياسة زلددة واضحة لربط اخلرجيني الكلية بعد التخرج -4

 عدم وجود سلت  حاسوب للطل ة خاص بكلية الشريعة -5

 عدم وجود مكاتب مناس ة ألعضاء ىيئة التدريس -6
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 Opportunitiesالفرص المجاحة 

 
 طرح ختصصات جديدة بناء على حاجة السوق. -2

 .ع الدراسات العليا وخاصةالنمو ادلتزايد ع أعداد الطالب الوافدين من اخلارج  -0

 زايدة الطاقة اسستيعابية لتتالءم م  التخصصات اجلديدة إن طرحت. -3

 .واإلفتاء الطلب ادلتزايد على خرجي  الشريعة ع رلال التعليم واألوقاف والقضاء الشرع  -4

 طرح ختصصات مشًتكة م  الكليات األخرى -5
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 Threatsالجهديدات 

 
 ع الكلية.األردنيني أعداد الطل ة ع تناقص لا سيؤدي إ ية  شلا رف  معدست الق ول ع التخصصات الشرع -2

 وجود منافسة بني اجلامعات اخلاصة ع رسوم ساعات ال كالوريوس. -0

 التغ  ادلستمر ع أنظمة وتعليمات معاي  اسعتماد. -3

 ليا.اشًتاط النجاح ع امتحان التوفل أو اسمتحان الوطين كشرط ق ول للدراسات الع -4

 سياسة اسعتماد واسعًتاف الكلية ع بعض الدول العربية. -5
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 الإسجراثيجية الغايات

 

STRATEGIC GOALS 
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 الإسجراثيجية لغاياتا

 :وفق احملاور التاليةلتحقيق رلموعة من الغاايت من وقة من رسالتها،  كلية الشريعةتسعى  
 ليتها:احملور األول: الربامج الدراسية وفاع

 .تطوير دور الكلية كمؤسسة تعليمية ع رلال التعليم الشرع  ذات قدرة تنافسيةالغاية: 
 احملور الثاين: الطلبة واخلدمات الطالبية:

 اسىتمام ب ناء عقلية الطالب، وحتسني حصيلة تعلمو. :الغاية
 احملور الثالث: أعضاء هيئة التدريس:

 اء ىيئة التدريس.لعلمية ألعضالكفاايت اتطوير  الغاية:
 احملور الرابع: البحث العلمي:

 لل حث العلم  واألكادل . مناس ةهتيئة بيئة  الغاية:
 احملور اخلامس: احلاكمية واإلدارة

 بيئة عمل مشجعة. إجياد الغاية:
 احملور السادس: التفاعل مع اجملتمع:

 الغاية: ادلسامهة الفاعلة ع تنمية اجملتم  دبختلص قطاعاتو. 
 ور السابع: ادارة امان ادوودة:احمل

 .الداخل  اجلودة ضمان نظام يرتطو  الغاية: 
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 الأهداف الإسجراثيجية

 

STRATEGIC OBJECTIVES 
 
 
 
 
 
 

 الأهداف الإسجراثيجية

 
 تسعى الكلية لتحقيق رلموعة من األىداف اإلسًتاتيجية ادلن وقة عن الغاايت اإلسًتاتيجية، كما يل :
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 .ير دور الكلية كمؤسسة تعليمية يف رلال التعليم الشرعي ذات قدرة تنافسيةالغاية األوىل: تطو 
 ي  األكادلية واجملاست ادلعرفية.ادلعا ضوء ع درجيت ال كالوريوس وادلاجست  براما يرتطو األول:   اذلدف اإلسًتاتيج

 اسرتقاء جبودة التدريس. اذلدف اإلسًتاتيج  الواين:
 

 ام ببناء عقلية الطالب، وحتسني حصيلة تعلمه.الغاية الثانية: االهتم
 .لتحقيق التميز الطل ة أداءحتسني األول:   اذلدف اإلسًتاتيج

 .والتعلم ليمالتع ييتلعمل داعم يم تعل مناخ  توف اذلدف اإلسًتاتيج  الواين:
 

 العلمية ألعضاء هيئة التدريس. الكفاايتالغاية الثالثة: تطوير 
 يس.التدر  يئةى أعضاء مهارات يرتطو ول: األ  اذلدف اإلسًتاتيج

 
 
 
 

 للبحث العلمي واألكادميي. مناسبةالغاية الرابعة: هتيئة بيئة 
 هتيئة ادلناخ الداعم لل حث العلم .األول:   اذلدف اإلسًتاتيج
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 تشجي  الطاقات ال حوية ودعمها دبختلص الوسائل. اذلدف اإلسًتاتيج  الواين:
 

 ئة عمل مشجعة.الغاية اخلامسة: اجياد بي
 الوقافة اإلدارية والتنظيمية.حتسني احلياة الوظيفية وتعزيز األول:   اذلدف اإلسًتاتيج 
  

 الغاية السادسة: ادلسامهة الفاعلة يف تنمية اجملتمع مبختلف قطاعاته.
 تقوية وسائل استصال والتواصل م  قطاعات اجملتم  ادلختلفة.األول:   اذلدف اإلسًتاتيج

 
 .الداخلي ادوودة امان نظام يرتطو  السابعة:الغاية 

 استكمال متطل ات اعتماد ال اما األكادلية.األول:   اذلدف اإلسًتاتيج
 حتقيق اجلودة الشاملة ع األنشطة األكادلية.اذلدف اإلسًتاتيج  الواين: 
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 خطة العمل

Action Plan 

 
 
 
 
 
 

 .سسة تعليمية ع رلال التعليم الشرع  ذات قدرة تنافسيةتطوير دور الكلية كمؤ  :1الغاية اإلسرتاتيجية 
 ي  األكادلية واجملاست ادلعرفية.ادلعا ضوء ع درجيت ال كالوريوس وادلاجست  براما يرتطو  :1/1اذلدف اإلسرتاتيجي 
ول عن سئادل ادلدة الزمنية النشاطات اإلسرتاتيجيات

 التنفيذ
ادلواد الالزمة 

 للتنفيذ
 اءمؤشرات األد
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 براما ويرتط: 2/2/2

درجيت ال كالوريوس 
وادلاجست  احلالية ع ضوء 

 .عرفيةاجملاست ادل

ريص للتع عمل وورش لقاءاتعقد  -
 اجملاست ادلعرفية لدرجة ال كالوريوس.

إعادة صياغة أىداف وتوصيص   -
دلرحليت ال كالوريوس  ال اما الدراسية

 وادلاجست .
 ل اما ادلستمر الذايت ييموالتق ادلراجعة -

 ق ل من األو  يةاجلامع الدرجة ومقررات
 أعضاء ىيئة التدريس.

 ومقررات براماتوصيص  اعتماد -

درجيت ال كالوريوس وادلاجست  بعد 
 حتديوها.

 ادلستمر تشكيل جلنة سلتصة التطوير -
درجيت ال كالوريوس  ومقررات ل اما

 وادلاجست .
صولو إعادة النظر ع خطة الفقو وأ -

لل كالوريوس وخطة الفقو ادلقارن 
 للماجست .

 على يسالتدر  يئةى أعضاء يبتدر  -

2/2/0202 
 حىت

08/2/0202 

 .اجلودة وحدة -

 القسم. رائسة -
 جهاز كم يوتر -
 داات شو -
 قاعة تدري ية -

 .عقدىا مت اليت العمل ورش عدد -

 .ملالع بورش نيادللتحق عدد  -

يئة التدريس ع ى أعضاء أداء حتسن -
 .وادلقررات ال اماتوصيص 

 األو  يةاجلامع الدرجة براما مطابقة -

 م  ادلستهدفة التعلم ونواتا وأىدافها

 ي  األكادلية واجملاست ادلعرفية.ادلعا

 .ادلقررات توصيص -
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 .وادلقررات ال اما توصيص عمل
: استحداث براما 2/2/0

 جديدة ع مرحلة ادلاجست 
 ادلقًتحة لل اما يدةجد خطة إعداد -

 .دلعاي  اسعتماد وفقاً 

توصيص ادلقررات الدراسية ع ضوء   -
 اجملاست ادلعرفية.

 اخلطة اجلديدة. اعتماد -

 .يص ادلقررات الدراسيةتوص اعتماد -

0/22/0202 
 حىت

32/22/0202 

 العمادة -
 القسم رائسة -

 وحدة اجلودة -

أعضاء ىيئة  -
 تدريس.

 

 انما اجلديد.خطة معتمدة لل   -
وصص معتمد للمقررات وجود  -

 الدراسية.
 

: استحداث برانما 2/2/3
مشًتك م  كلية اسقتصاد 

 )ادلصارف اإلسالمية( .

 ادلقًتحة لل اما يدةجد خطة إعداد -

 .دلعاي  اسعتماد وفقاً 

توصيص ادلقررات الدراسية ع ضوء   -
 اجملاست ادلعرفية.

 اخلطة اجلديدة. اعتماد -

 .يص ادلقررات الدراسيةتوص اعتماد -

0/22/0202 
 حىت

2/20/0202 

 العمادة -
 رائسة القسم -

 وحدة اجلودة -

أعضاء ىيئة  -
 تدريس.
 

 خطة معتمدة لل انما اجلديد. -
وجود وصص معتمد للمقررات  -

 الدراسية.
 

 
 .الشرع  ذات قدرة تنافسيةتطوير دور الكلية كمؤسسة تعليمية ع رلال التعليم  :1الغاية اإلسرتاتيجية 

 اسرتقاء جبودة التدريس. :1/0اذلدف اإلسرتاتيجي 
 مؤشرات األداءادلواد الالزمة ادلسئول عن  ادلدة الزمنية النشاطات اإلسرتاتيجيات
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 للتنفيذ التنفيذ
إعداد براما لتدريب ىيئة : 2/0/2

م يالتعلوأساليب التدريس على طرق 
 احلديوة.

 من عمل يقفر  يلتشك -

 عن تصور ميلتقدني ادلتخصص

 ادلناس ةيسية التدر  ادلهارات
 . ادلختلفة للتخصصات

 إلعداد ي يةتدر  خطة عدادإ -

 ادلهارات على مدربة كوادر

 يسية ادلختلفة.التدر 

يس التدر  ىيئة أعضاء يبتدر  -
 يسيةالتدر  ادلهارات علىالقسم 

 زمالئهم ادلدربني. خالل  من

2/0/0202 
 حىت

2/3/0202 

 العمادة -
 رائسة القسم -

 وحدة اجلودة  -
وحدة تطوير  -

 أعضاء ىيئة التدريس

قاعات  -
 تدري ية.

جهاز كم يوتر  -
 وداات شو.

إجرائياً  زلددة ي يةتدر  خطة وجود -
 وزمنياً لتدريب الكوادر.

 ادلهارات على مدربة كوادر وجود -

 .ادلختلفة التدريسية

: تدريب أعضاء ىيئة 2/0/0
لى استخدام بوابة التعليم التدريس ع
 اسلكًتوين

 إلعداد ي يةتدر  خطة عدادإ -

 ادلهارات على مدربة كوادر

 ادلختلفة. احلاسوبية

يس التدر  ىيئة أعضاء يبتدر  -
مهارات استخدام  علىالقسم 

بوابة التعليم اسلكًتوين من ق ل 
 مشرع سلت ات احلاسوب

2/4/0202 
 حىت

2/5/0202 

 العمادة -
 لقسمرائسة ا -

 وحدة اجلودة -
 كلية احلاسوب  -

قاعات  -
 تدري ية.

جهاز كم يوتر  -
 وداات شو.

إجرائياً  زلددة ي يةتدر  خطة وجود -
 وزمنياً لتدريب الكوادر.

 ادلهارات على مدربة كوادر وجود -

 التدريسية ادلختلفة
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تنوي  وسائل وأدوات : 2/0/3
التقومي لقياس مستوى تعليم 

 الطالب.

 ل لألسئلة.إنشاء بن -
تدريب اذليئة التدريسية على  -

 القياس والتقومي.
استخدام اسمتحاانت  -

 اسلكًتونية ع ادلقررات ادلختلفة.
تكليص الطل ة دبهام سلتلفة يتم  -

 قياس مستواىم من خالذلا.

2/6/0202 
 حىت

2/7/0202 

 وحدة اجلودة -
 رائسة القسم -
وحدة تطوير  -

 أعضاء ىيئة التدريس

 تملفا -
 أوراق -
 طابعة كم يوتر -
 قاعات تدري ية -
 جهاز كم يوتر -
 داات شو -

 وجود خطة تدري ية -
 وجود كوادر مدربة -
 وجود مناذج تقولية سلتلفة -
 وجود ملص ل نل األسئلة -

 
 
 
 
 

 اسىتمام ب ناء عقلية الطالب، وحتسني حصيلة تعلمو.: 0الغاية اإلسرتاتيجية 
 حتسني أداء الطل ة لتحقيق التميز. :0/1اذلدف اإلسرتاتيجي 

ادلسئول عن  ادلدة الزمنية النشاطات اإلسرتاتيجيات
 التنفيذ

ادلواد الالزمة 
 للتنفيذ

 مؤشرات األداء

 يبوأسال ةطل يفات الوتكل أعمال  - أوراق. - ةالعماد - 24/7/0202 والتعلم يمالتعليب أسال ات اع -يم التعل يبأسالير تطو : 0/2/2
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يب وتدر  الطالب حول ادلتمركزة .والتعلم
على  يسالتدر ىيئة  أعضاء
 .مهااستخدا

 والتعلم يمالتعليب أسال ات اع  -

 .ادلشكالت حل على القائمة

 حول ةالطل  آراء استقصاء  -

 والتعلميم التعليب أسال

 .ادلستخدمة

 استخدام على ةالطل  ي تشج -

  الذايت التعلم ومصادر يبسالأ

أساليب  استخدام ع التنوع  -
 التعليم والتعلم.

 حىت
00/7/0202 

 رائسة القسم -

أعضاء ىيئة  -
  التدريس

 

 آلة طابعة -
 آلة تصوير -
 

 اولوىاتن اليت تللمشكالة الطل  معاجلة

 .الدراسة

 حول يسالتدر ىيئة  أعضاء يرتقار  -

 .ادلشكالت  حل على الطل ة قدرة

 .نتائا الطل ة ع التحسن -
يم التعل يبأسال عنل ة الط رضا يدتزا -

 .والتعلم

الطل ة ع  نس ة صلاحرف   :0/2/0
 امتحان الكفاءة اجلامعية

تشكيل جلنة من أعضاء ىيئة  -
التدريس خاصة امتحان الكفاءة 

 اجلامعية.
وض  خطة متابعة لتحصيل  -

 الطالب ومستواىم ادلعرع.
إعطاء زلاضرات إضافية  -

2/22/0202 
 حىت

22/6/0202 

 العمادة -
 رائسة القسم -

أعضاء ىيئة  -
 دريس الت
 وحدة اجلودة -

 أوراق. -
 آلة طابعة -
 آلة تصوير -
 قاعات تدري ية -
 جهاز كم يوتر -
 داات شو -

 اللجنة ادلشكلة. -
 اخلطط العالجية -
 اسمتحاانت التشخيصية -
وصص للمقررات الدراسية ادلستخدمة  -

 ع اجلامعات ادلختلفة
 مناذج لالمتحاانت ادلعدة من الكلية -
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 شلنهجة ع ادلواضي  اليت يتضمنها
 امتحان الكفاءة.

عقد سلسلة من اسخت ارات  -
لقياس ادلستوى ادلعرع للطل ة، 

ع  قصورىم مستوىومعرفة 
 ادلقررات الدراسية.

التعاون م  اجلامعات احلكومية  -
واخلاصة ذات العالقة لتوحيد 

 ادلقررات الدراسية.
 
 

 اسىتمام ب ناء عقلية الطالب، وحتسني حصيلة تعلمو. :0سرتاتيجية الغاية اإل
 .والتعلم ليمالتع ييتلعمل داعم يم تعل مناخ  توف :0/0اذلدف اإلسرتاتيجي 
ادلسئول عن  ادلدة الزمنية النشاطات اإلسرتاتيجيات

 التنفيذ
ادلواد الالزمة 

 للتنفيذ
 مؤشرات األداء

 األنشطةتوف   :0/0/2
 منهجية. ة الالالعلمي

 عقد مؤدترات علمية خاصة الطل ة. -
عقد زلاضرات وندوات علمية اإلفادة من  -

4/9/0202 
 حىت

 العمادة -
 رائسة القسم -

 أوراق. -
 آلة طابعة -

وجود ملفات خاصة ادلؤدترات  -
 واحملاضرات والندوات.
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 احملاضرين داخل وخارج الكلية.
 عقد يوم علم  إثرائ  للطل ة. -

32/22/
0202 

جلنة النشاطات ع  -
 الكلية.
 

 آلة تصوير -
 قاعات. -
 جهاز كم يوتر-
 داات شو -

أوراق العمل ادلقدمة ع ادلؤدترات  -
 واألنشطة العلمية

ال ية الط األنشطة عن الطل ة رضا مقياس -
 ادلقدمة ذلم.

 النشاط يرتطو  :0/0/0
 إش اع منيض دبا الطاليب

ية الوجدانياجات اسحت
 يةوتنمة،  للطل

 شخصيتهم.

الطال ية  األنشطة من ةالطل  ياجاتاحت يدحتد -
 .ادلتنوعة

 يةوالوقافية العلمالطال ية  ألنشطةل خطة وض  -

 م  يقالتنسية واسجتماع يهيةوالًتف ايضيةوالر 

 .يةادلعن اجلهات

 .ذلم ادلقدمة ة األنشطقياس رضا الطل ة عن  -

3/22/
0202 
 حىت

0/4/0202 

شاطات ع جلنة الن -
 الكلية.

مسئول النشاطات  -
 ع عمادة شئون الطل ة

 الصالة الرايضية -
 أدوات رايضية -

 ادلتنوعةالطال ية  األنشطة خطة -

 األنشطة ع نيادلشاركة الطل  عدد زايدة -
 .ادلختلفة

وجود ملص يتضمن األنشطة اليت قام هبا  -
 الطل ة.

ال ية الط األنشطة عن الطل ة رضا مقياس -
 دلقدمة ذلم.ا

 
 تطوير الكفاءات وادلهارات العلمية ألعضاء ىيئة التدريس. :3الغاية اإلسرتاتيجية 

 يس.التدر  يئةى أعضاء مهارات يرتطو  :3/1اذلدف اإلسرتاتيجي 
ادلسئول عن  ادلدة الزمنية النشاطات اإلسرتاتيجيات

 التنفيذ
ادلواد الالزمة 

 للتنفيذ
 مؤشرات األداء

 مناذج من تقومي اذليئة التدريسية. - أوراق. - العمادة - 4/2/0202وض  آلية لتقومي اذليئة  -وتطوير مؤىالت حتسني : 3/2/2
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التدريسية ومتابعة أدائهم  وخ ات أعضاء ىيئة التدريس
 األكادل .

إعداد براما لتدريب ىيئة  -
التدريس م نية على نتائا استفتاء 
ىيئة التدريس حول احتياجاهتم 
التدري ية، واجملاست اليت يواجهون 

 صعوات فيها.

 حىت
25/8/0202 

 رائسة القسم -
 وحدة اجلودة -
وحدة تطوير  -

 أعضاء ىيئة التدريس

 آلة طابعة -
 آلة تصوير -
 قاعات. -
 جهاز كم يوتر -
 داات شو -

 است انة استفتاء اذليئة التدريسية -
مدى رضا اذليئة التدريسية عن  -

 الدورات ادلقدمة

: تطوير ادلهارات احلاسوبية 3/2/0
واسلكًتونية ألعضاء اذليئة 

 التدريسية.

ـــد أعضـــاء اذليئـــة التدريســـية  - تزوي
 متطورة. حاسوبأبجهزة 

تــدريب أعضــاء اذليئــة التدريســية  -
ـــــــــــت ع  علـــــــــــى اســـــــــــتخدام اسنًتن

 ال حث.
ــــى  - ــــة التدريســــية عل تــــدريب اذليئ

 مهارات استخدام احلاسوب
ــــة التدري - ــــى تــــدريب اذليئ ســــية عل

ــــــــــ  اجلامعــــــــــة  التعامــــــــــل مــــــــــ  موق
اسلكـــًتوين وخاصـــة نظـــام اجلامعـــة 

 اسلكًتوين.

2/22/0202 
 حىت

25/20/0202 

 العمادة -
 رائسة القسم -
 وحدة اجلودة -
 قسم احلاسوب -
وحدة تطوير  -

 أعضاء ىيئة التدريس

 ر أجهزة كم يوت -
 داات شو -

وجود أجهزة حاسوبية لكل أعضاء  -
 اذليئة التدريسية.

مقياس رضا اذليئة التدريسية عن  -
 مهاراهتم احلاسوبية
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ـــــــى  ـــــــة التدريســـــــية عل ـــــــدريب اذليئ ت
اســـــــــــــــــــــتخدام التكنولوجيـــــــــــــــــــــا ع 

 التدريس.
 
 
 
 
 
 
 
 

 هتيئة بيئة شليزة وفريدة لل حث العلم  واألكادل . :4الغاية اإلسرتاتيجية 
 .هتيئة ادلناخ الداعم لل حث العلم  :4/1اذلدف اإلسرتاتيجي 

ادلسئول عن  ادلدة الزمنية النشاطات سرتاتيجياتاإل
 التنفيذ

ادلواد الالزمة 
 للتنفيذ

 مؤشرات األداء

 انعقاد ادلؤدترات - أوراق - العمادة - 24/22/0202 عمل مؤدتر علم  سنوي لألساتذة. -ني وحتس يرتطو  :4/2/2
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 لل حث يةاألساس يةال ن
  .العلم

 عقد السيمنارات العلمية -
 التنوي  ع ادلواضي  ال حوية احملكمة. -

 حىت
32/20/0202 

 رائسة القسم -
 وحدة اجلودة -
أعضاء ىيئة  -

 التدريس

 آلة ط اعة -
 آلة تصوير -

 أوراق عمل السيمنارات -
 ال حوث ادلنشورة أو ادلق ولة للنشر. -

يات آل وض : 4/2/0
 ال حثلتزام أبخالقيات لال

  .العلم

من األساتذة  نيلل احو ي يةتدر  براما يذتنف
 قواعد يلتفع س ل على بللتدر والطالب 

  .العلم ال حثأخالقيات 

 التزام دبتابعة ختتص آلية وض   -

 ال حث ع الكلية أبخالقيات نيال احو

 .العلمى

 حقوق على للمحافظةيات آل وض   -

 .والنشر يةالفكر  يةادللك

2/9/0202 
 حىت

32/20/0202 

 العمادة -
 رائسة القسم -
 اجلودةوحدة  -
أعضاء ىيئة  -

التدريس ادلشرفون 
 على الرسائل العلمية

 أوراق -
 آلة ط اعة -
 آلة تصوير -

 .ادلنفذة ي يةالتدر  ال اما عدد -

 .ي يةالتدر  ال اما عني ادلشارك عدد -

 ال حثالفعل  أبخالقيات  اسلتزام -

  .العلم

 
 العلم  واألكادل . هتيئة بيئة شليزة وفريدة لل حث: 4الغاية اإلسرتاتيجية 

 تشجي  الطاقات ال حوية ودعمها دبختلص الوسائل. :4/0اذلدف اإلسرتاتيجي 
ادلسئول عن  ادلدة الزمنية النشاطات اإلسرتاتيجيات

 التنفيذ
ادلواد الالزمة 

 للتنفيذ
 مؤشرات األداء
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تشجي  ادلشاركات  :4/0/2
 العلمية ادلختلفة.

تشجي  أعضاء اذليئة التدريسية  -
 على ادلشاركات العلمية ادلتنوعة.

تشجي  أعضاء اذليئة التدريسية  -
على ادلشاركة ع ادلؤدترات العلمية 

 احمللية والعربية واإلسالمية.
تشجي  طل ة الدراسات العليا  -

للمشاركة ع ال حوث العلمية 
 ادلميزة.

0/22/0202 
 حىت

05/22/0202 

 العمادة -
 رائسة القسم -
أعضاء ىيئة  -
دريس ادلشرفون الت

 على الرسائل العلمية

 أوراق -
 آلة ط اعة -
 آلة تصوير -
 كتب سلتلفة  -

مشاركات أعضاء اذليئة التدريسية  -
 العلمية.

مشاركات أعضاء اذليئة التدريسية ع  -
 ادلؤدترات ادلختلفة.

ال حوث العلمية لطل ة الدراسات  -
 العليا.

 
 
 
 

 عمل مشجعة.إجياد بيئة  :5الغاية اإلسرتاتيجية 
 .عزيز الوقافة اإلدارية والتنظيميةسني احلياة الوظيفية وتحت :5/1اذلدف اإلسرتاتيجي 

ادلسئول عن  ادلدة الزمنية النشاطات اإلسرتاتيجيات
 التنفيذ

ادلواد الالزمة 
 للتنفيذ

 مؤشرات األداء

 ىيئة ألعضاء مالئمة غرف توافر - غرف - العمادة - 2/22/0202 أعضاء يكلة غرفى عادةإ -حتسني جودة احلياة : 5/2/2
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، وتوف  بيئة صحية وآمنة الوظيفية
 للعمل.

 ىيئة

 مالءمة أفضل يقلتحق التدريس

 وادلكاتب الغرف عدد نيب

 .يسالتدر  يئةى وأعضاء

 جهزةأب تباادلك يدتزو   -

 يوتر، وش كة اسنًتنت.الكم 

 .وفرشها طالء الغرف -

 اإلضاءة بعناصر اسىتمام -

ع والتدفئة  والتكييص يةوالتهو 
 .اذليئة التدريسيةأعضاء غرف 
 

 حىت
32/4/0202 

 رائسة القسم -
قسم الصيانة ع  -

 اجلامعة
 دائرة اللوازم -

 أجهزة كم يوتر -
 طالء -
 عمال طالء -

 يف الوظ رضاىم حتقق يسالتدر 

 أدائهم التعليم  على وتنعكس

 .وال حو 

 
 

إكساب اذليئة التدريسية : 5/2/0
بقواعد  كامالً   اً ووعي ثقافةاإلدارية و 

 العمل الكلية والوقافة التنظيمية.

إعداد لقاءات حوارية وتوقيفية  -
بني اإلدارة واذليئة التدريسية 

 لتعريص العاملني دبهام اإلدارة.
إعداد برانما لقاءات دورية  -

بني اإلدارة واذليئة التدريسية لتعزيز 
 الوقة ادلت ادلة بني الطرفني.

عقد اجتماعات دورية بني  -

24/3/0202 
 حىت

02/22/0202 

 زلاضر اجتماعات الكلية - قاعة لالجتماع   - عمادة الكلية -
مدى رضا اإلدارة واذليئة التدريسية  -

عن اللقاءات واسجتماعات الدورية 
 نعقدة.ادل
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الطرفني لتوضي  أمهية الدور الذي 
يلع و اإلداريون من أجل تسهيل 

 العمل األكادل .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلسامهة الفاعلة ع تنمية اجملتم  دبختلص قطاعاتو. :6الغاية اإلسرتاتيجية 
 تقوية وسائل استصال والتواصل م  قطاعات اجملتم  ادلختلفة. :6/1اذلدف اإلسرتاتيجي 

ادلسئول عن  ادلدة الزمنية النشاطات اإلسرتاتيجيات
 التنفيذ

ادلواد الالزمة 
 للتنفيذ

 ات األداءمؤشر 
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تنمية قدرات ومهارات : 6/2/2
األفراد ع القطاعات ذات العالقة 

 دبجال الكلية.

 عقد لقاءات م  اجملتم  احملل  -
سلاط ة القطاعات ذات العالقة  -

دبجال الكلية لًتسيخ أطر التعاون 
 بني أفرادىا.

عقد سلسلة من احملاضرات  -
والندوات العامة اليت تفيد اجملتم  

 ع ادلناس ات الدينية.وخباصة 
عقد دورات لقطاع التعليم ع  -

ادلواضي  اليت جيدون فيها صعوبة،  
 كتدريس التالوة، وادل اث.

02/22/0229 
 حىت

2/9/0202 

 جلنة النشاطات -
أعضاء ىيئة  -

 التدريس

 قاعة لالجتماع -
 داات شو -

 اللقاءات ادلتعددة -
الدورات واحملاضرات والندوات  -

 ادلنعقدة
مقياس رضا القطاعات ذات العالقة  -

 عن اخلدمات ادلقدمة من الكلية.

 
 
 

 .الداخل  اجلودة ضمان نظام يرتطو  :7الغاية اإلسرتاتيجية 
 .استكمال متطل ات اعتماد ال اما األكادلية :7/1اذلدف اإلسرتاتيجي 

ادلسئول عن  ادلدة الزمنية النشاطات اإلسرتاتيجيات
 التنفيذ

زمة ادلواد الال
 للتنفيذ

 مؤشرات األداء
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: ادلراجعة ادلستمرة دلعاي  7/2/2
 اسعتماد.

يز لتجه عمل خطة وض  -
 إعداد تتضمن اسعتماد متطل ات

 ختلفة.ادل قئالواث

 من ايرةللز  األقسامأتىيل  -

 الواثئق. كافة استكمال خالل
التنسيق م  وحدة اجلودة  -

واسعتماد ع اجلامعة لتوف  
 طلوبةالواثئق ادل

27/0/0228 
 حىت

32/20/0202 

 العمادة -
 رائسة القسم -
 وحدة اجلودة -

 ملفات -
 أوراق -
 آلة طابعة -
 آلة تصوير -
 خزائن -

ىيئة التدريس احملاور  أعضاء وع  -
  .للتقومي واسعتماد األساسية

نتائا التقييم وادلراجعة من جانب  -
 التعليم العايل

دى ىيئة التدريس دب أعضاء وع  -
الكلية للتقدم لالعتماد والقيم  أىلية

 .اجلوىرية دلعاي  اسعتماد

 
 
 
 
 

 .الداخل  اجلودة ضمان نظام يرتطو  :7الغاية اإلسرتاتيجية 
 .حتقيق اجلودة الشاملة ع األنشطة األكادلية :7/0اذلدف اإلسرتاتيجي 

ادلسئول عن  ادلدة الزمنية النشاطات اإلسرتاتيجيات
 التنفيذ

واد الالزمة ادل
 للتنفيذ

 مؤشرات األداء
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 اجلودة بوقافة  الوع نشر: 7/0/2

ع  اجلودة ضمان وحدة وبدور
 الكلية.

 ورسالتها رؤية الكلية نشر -

 .وأىدافها

يب وتدر  يةتوع دورات عقد  -
 .مستمرة

 األقسام رلالس ع ادلشاركة -

 فة.ادلختل وجلاهنا يةالكل ورللس

 

2/22/0229 
 حىت

32/20/0202 

 أوراق - وحدة اجلودة -
 آلة طابعة -
 آلة تصوير -

 ددالذي حي السنوي الوحدةخطة  -

 .ادلختلفة األنشطة

ي ية اليت مت التدر  الدورات ددع -
 .عقدىا

يئة ى عضاءأ منني ادلشارك عدادأ -
 الدورات ع ني والعامليس التدر 
 .ي يةالتدر 

 وحدة بدور يةالكل رلتم  وع  -

 لتنفيذ معها والتعاون اجلودة ضمان

 .هامهام

 ورللس األقسام رلالس اضرزل -

 ية.الكل
  ية عالكل أداء يرتطو : 7/0/0

 .ادلختلفة أنشطتها
 يروالتطو  نيالتحس خطط وض  -

 .داءات الضعيفةلأل

 .وادلسؤوليات ادلهامحتديد  -

ي  األطراف ع مج مشاركة  -
 .تنفيذ أنشطة التطور

 اخلطة على اسعتماد  -

2/20/0229 
 حىت

32/9/0202 

 أوراق - وحدة اجلودة -
 آلة طابعة -
 آلة تصوير -

 التصحيحية. القرارات وجود -

يز للتعز ية مستق ل رلاست يد دحت -
 .والتطوير

 مستوى ىف ادلستمر لتحسنا -
 وارتفاعية الكل تقدمها اليت اخلدمات

 ذلل ومردودية الكل األداء معدست



 0202/0202الخطة الإسجراثيجية لكلية الشريعة 
      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 33 

ة ونتائا التقومي الذايت اإلسًتاتيجي
 .ع وض  خطط التحسني

يذ تنف دلتابعة خطط وض  -
 ير.التطو  خطط

 

ىيئة التدريس   أعضاء رضاء على
  .والطل ة واجلهاز اإلداري

 .يةللكلالتنافس   الوض  حتسن -

 

 
 


