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اتيجي لكلية الحقوق   م2020-2018 سياسات التخطيط االستر

اتيجي من األهمية بحيث يحدد خارطة الطريق للكلية في تحقيق رسالتها وأهدافها   ُيعد التخطيط االستر

 إلى تحقيق رؤيتها على فترات زمنية 
ً
 متوسطة أو بعيدة املدى. وصوال

 

 املسؤولية السياسة  مجال السياسة  الرقم

توضع الخطة االستراتيجية على مدى يتراوح بين ثالث إلى خمس   اإلطار الزمني  1

 سنوات ما لم يكن هناك متغيرات تقتض ي تغيير تلك الفترة الزمنية.

يمكن تمديد مدة العمل بخطة استراتيجية ولفترة يجب تحديدها  

 إذا كان هناك مقتضيات لذلك. مجلس الكلية أو العميدبقرار من 

 عميد الكلية  •

 مجلس الكلية  •

 لجنة الجودة للكلية  •

محددات   2

ومرجعيات 

الخطة  

 االستراتيجية 

 ومرجعيات محددات ضوء فيكلية لل االستراتيجية الخطة  وضع يتم

  أهدافها والقيم الجوهرية  كلية ال رسالةرؤية و  تحقق  بحيث

 :األقل على املرجعيات تلك تتضمن أن  ويجب ،ومخرجاتها 

 العالي. التعليم األردنية الهاشمية في توجهات اململكة  •

 االستراتيجية.  التعليم العالي  خطة وزارة  •

 االستراتيجية.  الخطة  مع املتزامنة للمملكة خطة التنمية •

 . 2025-2016االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية  •

الورقة النقاشية السابعة لحضرة صاحب الجاللة امللك عبدهللا   •

 الثاني.

 .2021-2017الخطة االستراتيجية لوزارة العدل •

 2022-2018 األردني  االقتصاديخطة تحفيز النمو   •

 .2017-2013الخطة االستراتيجية للجامعة  •

 .2017-2012الخطة االستراتيجية للكلية السابقة •

 .2016معايير ضمان الجودة  •

  2015دليل معايير ضمان الجودة لبرامج الحقوق )القانون(  •

 للمحافظة جرش.   الجغرافي خصوصية النطاق •

 للكلية.  الذاتية الدراسات نتائج عنه ما تسفر  •
 

 عميد الكلية  •

 مجلس الكلية  •

 الجودة للكلية لجنة   •



مشاركة أصحاب   3

 املصلحة 

يتم إشراك جميع الفئات الداخلية والخارجية )أصحاب املصلحة( في 

 إعداد الخطة االستراتيجية. 

 

اعتماد   4

الخطة  

 االستراتيجية 

كلية ومن ثم مجلس العمداء  تعتمد الخطة االستراتيجية من مجلس ال

 .  جامعةورئيس ال

 العميد  •

  الخطة 5

 التنفيذية 

يتم إعداد خطة تنفيذية لبرامج ومبادرات الخطة االستراتيجية مع  

تحديد اإلطار الزمني واملستهدف في كل مرحلة واملسؤولية ومؤشرات  

 اإلنجاز.

 عميد الكلية  •

 مجلس الكلية  •

 لجنة الجودة للكلية  •

إعالن   6

الخطة  

 االستراتيجية 

  الرسمي كلية ال موقع على التنفيذية والخطة االستراتيجية الخطة تعلن

   .األقل علىة العربية لغالب

 .اللجان في الكلية  على والتنفيذية االستراتيجية  الخطة  تعممومن ثم 

 العميد   •

  الخطة  ارتباط 7

االستراتيجية  

 بالهيكل التنظيمي 

  الخطة  ضوء  في للجامعة التنظيمي الهيكل مراجعة تتم

  الهيكل  وتعديل الخطة  ألهداف تحقيقه  مدى لبيان املحدثة  االستراتيجية

  الرسالة لتحقيق  مالءمته  ضوء  في ذلك األمر اقتض ى إذا التنظيمي 

 االستراتيجية.  والخطة واألهداف 

 عميد الكلية  •

 مجلس الكلية  •

لجنة الجودة  

 للكلية

 املرتبط التنفيذية الخطة ومبادرات  برامج تنفيذ في التقدم متابعة تتم املتابعة 8

  ومدى  التقدم ستوى م  عن سنوية  تقارير وإعداد االستراتيجية، بالخطة

 املستهدفات.  تحقق

 عميد الكلية  •

 لجنة الجودة للكلية  •

 

 


