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مقدمة
يشٍد التعميم العالي في الفترة الحالية تطورات عديدة تقتضي إعادة الىظر بالطروحات القائهة،

وتكريس الهزيد هن الجٍود لهعرفة التحديات الراٌىة ،والتجاوب هع هتطمبات الهرحمة عمى هستويين:

ءهة البراهج األكاديهية هع هقتضيات سوق العهل الهتغيرة

هسايرة التطور األكاديهي والتكىولوجي ،وهوا
ٍ
ٍ
لموصول إلى ىظام تعميم ٍ
عاليةٍ ،
قادر عمى إعداد أُطر بشرية تتهتع بشخصية هصقولة
جودة
عال ذي

هتكاهمة تتهيز بالحس بهسؤولية الهواطىة ،وباالىتهاء األصيل ألهتٍا ،قادرٍة عمى هواكبة تطورات الهعرفة

في حقول التخصص ات التي تقدهٍا الجاهعة  ،بها يمبي احتياجات
والهستقبمية ،وبها يتواءم هع تحقيق تىهية اقتصادية واجتهاعية وطىية

سوق العهل واحتياجات

الهجتهع الحالية

قادرة عمى الهىافسة عمى الهستويين

اإلقميهي والدولي.

فرضت ٌذي التحديات عمى هﺅسساﺕ ﺍلتعمين ﺍلعالي َ -هىٍا ﻜمياﺕ ﺍلتﺭبية  -هسؤَلية ﺍلتصﺩﻱ لٍاَ ،ﺫلﻙ

بتﻁَيﺭ َتحقيﻕ جَﺩتٍا؛ ٌََ ها ﺩعا ﺇلى االٌتهام بالتخﻁيﻁ ﺍإلسـ تﺭﺍتيجي بغية تحقيﻕ ﺃفضل ﺍلىتائج ،فاستخﺩﺍهً في

ﺍلتعمين ﺍلعالي ﺃصبﺢ سهة هو سهاﺕ ٌـ ﺫﺍ ﺍلعـ صﺭ َضﺭَﺭﺓ هو ضﺭَﺭاﺕ ﺍلحياﺓَ ،في ﺍلَقﺕ ىفسً َسيمة لتحقيﻕ
ﺃٌـﺩﺍﻑ ﺍلتعمـين ﺍلعـاليَ ،تحميل َﺍقعً ﺍلﻜهي َﺍلﻜيفي؛ لﻺفادي هىً في َضع ﺍلخﻁﻁ ﺍلهستقبمية مﻜميـاﺕ العموم التربوية ،
َها هو هجتهع يسعى ﺇلى هستقبل ﺃفضل ،ﺇالّ َيضع ﺍلتخﻁيﻁ ﺍإلستراتيج ي سياسة لـ ً يسيﺭ عميً َيستفيﺩ هىً في

ﻜافة ﺍلهستَياﺕ ﺍلتﺭبَية.

نبذة عن كلية العلوم

التربوية:

أىشئت كمية العموم التربوية عام

 1994كإحدى الكميات الرئيسة في الجاهعة ،واستهرت في تطورٌا

وىهوٌا الدائهين حتى الوقت الحاضر ،آخذة بعين االعتبار الجودة في التدريس و

الطمبة لخدهة الهجتهعين األردىي والعربي عمى حد سواء.

تهيز هخرجاتٍا هن

وتضم الكمية هرك اًز لهصادر التعمم ،يوفر ألعضاء ٌيئة التدريس ولمطمبة في الجاهعة جهيع أىواع

الخدهات ذات الصمة بتكىولوجيا التعميم ،بها في ذلك الوسائط السهعية والبصرية واإللكتروىية ،وغيرٌا هن

الهصادر واألجٍزة التي يحتاجوىٍا لتطوير عهمية التعمم والتعميم.

واىطالقاً هن حرص إدارة الجاهعة وشعورٌا بأن التربية العهمية تحتل هكاىة بارزة في هىاٌج إعداد

الهعمهين وتىهيتٍم ،وكوىٍا تشكل ُبعداً أساسياً في عهمية تأٌيمٍم لالضطالع بهٍاهٍم وهسؤولياتٍم
الهىوطة بٍم في الهٍىة ،أىشئ في الكمية برىاهج التربية العهمية في بداية العام الجاهعي .2003/2002
3

أقسام كلية العلوم التربوية
حاليا ثالثة أقسام ،وٌي:
تضم الكمية ً
 -1قسم هعمم صف.
 -2قسم عمم الهكتبات والهعموهات.
 -3قسم رياض األطفال.

أعضاء هيئة التدريس في الكلية ورثبهم وجنسياتهم:
يوجد في الكمية ستة عشر عضو ٌيئة تدريس ،وٌم كها في الجدول (:)1

الجدول ( :)1أعضاء ٌيئة التدريس في الكمية هوزعين حسب رتبٍم وجىسياتٍم

الجنسية

الرتبة

المجموع والنسبة

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

مدرس

أردني

3

2

7

2

)% 87.5(14

غير أردني

1

-

1

-

)%12.5 ( 2

المجموع

4

2

8

2

)%100(16

أهمية التخطيط الاستراثيجي للكلية:
يعد تطوير التعميم وخاصة التعميم العالي هن التحديات الصعبة التي تواجً الدول الراغبة في

االىطالق والتقدم والمحاق بعصر العمم والهعرفة وثورة الهعموهات.

ويزيد هن صعوبة التحديات في هجال تطوير التعميم ظٍور العديد هن التغيرات هثل التحول
 ،ورأس الهال كهصادر لمثروات

عالم الهعرفة والذي تقل فيً أٌهية الهوارد الطبيعية

الهعرفة وتقىية الهعموهات أٌم هصادر الثروات التي تهمكٍا البالد

 ،وتصبﺢ فيً جودة

 ،كها أن ارتفاع ىفقات وتكاليف التعميم

العالي والهىافسة الشديدة بين الجاهعات الحكوهية والخاصة سواء داخل البالد أو خارج

الطالب وأعضاء ٌيئة التدريس

إلى الكمية ،أو تمك التحديات األخرى التي تواجً الجاهعات.

األخذ بعين االعتبار االحتياجات الهتغيرة لمهجتهع وأسواق العهل والطفرات الٍائمة في تكىولوجيا

الهعموهات واالتصاالت إذا ها رغبت الجاهعات أن تطور هن هىظوهة التعميم فيٍا.
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إلى

ٌا في جذب

وال بد ٌىا هن

بىاء عمى ها سبق فقد أصبﺢ التخطيط االستراتيجي هطمباً
و ً
 ،وإعد اد العدة لهواجٍة ها
لوضع سياسات تستشرف الهستقبل

هٍهاً وهمحاً في هؤسسات التعميم العالي
ٌو ٍ
آت  ،وتحوي ل الجاهعات وهؤسسات

التعميم العالي في األردن إلى هؤسسات هشاركة وهىتجة في عالم الهعرفة.
ويعد التخطيط االستراتيجي

أساساُ ل عهمية تحديد األٌداف الهىشودة وتحديد طرق هراحل تحقيق

ٌذي األٌداف في ضوء اإلهكاىيات الهتوفرة حاليا ً ،وتمك التي يهكن توفيرٌا هستقبالً

 ،ويتم ذلك هن خالل

بىاء عمى ذلك
دراسة أو توصيف الواقع بكل أبعادي هن قوة وضعف وفرص وتحديات ورسم رؤى هستقبمية ً
إلى الهستقبل
التوصيف  ،ثم وضع البراهج العهمية الواقعية التي تساعد عمى االىتقال هن الوضع الحالي
الهىشود.

وجاهعة الزرقاء شأىٍا في ذلك شأن باقي

لتطوير التعميم عمى درجة

الجاهعات التي تضع في حسباىٍا تمك األٌهية العظهى

الهساواة هع ىظيراتٍا في الهىطقة

 ،وكذلك تدرك القيادة الحكيهة

التعميم في إعداد كوادر هؤٌمة عمهياً وخمقياً قادرة عمى الهشاركة بفاعمية في تىهية وىٍضة

أيضاً عمى الهىافسة في أسواق العهل هحمياً واقميهياً.
وايهاىاً هن كمية العموم التربوية ب

جاهعة الزرقاء بأٌهية الخطة االستراتيجية

التعميهية وتحقيق أفضل الخدهات لمهجتهع هن خالل

أٌهية تطوير

التعميم وقادرة

لالرتقاء بهستوى العهمية

تخريج أفراد هؤٌل ين علم ياً وتربوياً ،قادر ين عمى

وهساٌهين في تقدم وىٍضة الهجتهع ُ ،شكمت لجىة تىحصر أٌداف ٌا في إعداد
الهىافسة في سوق العهل
خطة إستراتيجية ل لكمية  ،والتي تحتو ي عمى الرؤية والرسالة والغايات العميا واألٌداف اإلستراتيجية وخطة

العهل التىفيذية .وبعد

عقد اإلجتهاع الخاص بالمجىة  ،تم توزيع الهٍام عمى

الهشارك ين بإعداد الخطط

اإلستراتيجية لألقسام لهدة خهس سىوات.

الجهات املستفيدة:
تحدد الجٍات الهستفيدة هن الخطة االستراتيجية لمكمية كها يأتي:
الجدول ( :)2الجٍات الخارجية والداخمية الهستفيدة هن الخطة االستراتيجية

جهات داخل الكلية

جهات خارج الكلية
و ازرة التربية والتعميم

األقسام األكاديهية بالكمية

أرباب العهل

األقسام اإلدارية بالكمية

أولياء األهور

أعضاء ٌيئة التدريس والٍيئة الهعاوىة في الكمية

الخريجون

الطمبة
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منهجية إعداد الخطة الاستراثيجية:
تكهن إجراءات العهل في الخطة االستراتيجية في الخطوات اآلتية:
الجدول ( :)3إجراءات العهل إلعداد الخطة اإلستراتيجية

تشكيل فريق العمل (لجنة إعداد الخطة االستراتيجية) واإلطالع عمى ما يأتي:

1

أ :الخطة االستراتيجية لو ازرة التعميم العالي والبحث العمهي بالههمكة األردىية الٍاشهية.
ب :الخطة االستراتيجية لً يئة اعتهاد هؤسسات التعميم العالي وضهان جودتٍا بالههمكة األردىية
الٍاشهية.
ج :الخطة اإلستراتيجية لجاهعة الزرقاء.
2

هشاركة جهيع هىسوبي الكمية (أعضاء ٌيئة التدريس) لالستفادة هن الهقترحات في إعداد الخطة.

3

تشخيص الوضع الحالي لمكمية هن خالل تحميل ىقاط القوة والضعف وفرص التحسيىات وهواجٍة

4

ودولي.
قميهي
دراسة وتحميل بعض الخطط االستراتيجية لكميات هىاظرة
اً
هحمي وا اً
اً
هراحل إعداد الخطة االستراتيجية.
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إعداد الخطة وتحديد استراتيجية كمية العموم التربوية بجاهعة الزرقاء  ،2020-2015وتتضهن:

التحديات.
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أ :رؤية كمية العموم التربوية ورسالتٍا والقيم الجوٌرية وأٌدافٍا.
ب :األٌداف اإلستراتيجية والتىفيذية.

- 1تشكيل فريق عمل (لجنة إعداد الخطة االستراتيجية)
تم تشكيل لجىتين إلعداد وهراجعة الخطة االستراتيجية ،هن أعضاء ٌيئة التدريس في الكمية ،كها يأتي:
الجدول ( :)4أعضاء إعداد الخطة االستراتيجية

م

الوظيفة

االسم

المهمة

1

د .رضا الهواضية

عهيد الكمية  /رئيس قسم رياض األطفال

2

الدكتورة لهى فاخر

ىائب عهيد الكمية /رئيس قسم عمم الهكتبات

3

الدكتور عبد السالم الجعافرة

رئيس قسم هعمم الصف

ئيس
ر ًا
عضوا
ً

4

األستاذ الدكتور طالل الزعبي

عضو ٌيئة تدريس

عضوا
ً

6

عضوا
ً

5

األستاذ الدكتور عاطف يوسف عضو ٌيئة تدريس

6

األستاذ الدكتور هحهد العزاوي

عضو ٌيئة تدريس

عضوا
ً

7

الدكتور أحهد داود

عضو ٌيئة تدريس

عضوا
ً

م

االسم

عضوا
ً

الجدول ( :)5فريق هراجعة الخطة االستراتيجية

الوظيفة

1

الدكتور رضا الهواضية

عهيد الكمية

2

الدكتورة لهى فاخر

ىائب عهيد الكمية

3

الدكتور عبد السالم الجعافرة

رئيس قسم هعمم الصف

4

األستاذ الدكتور فضل كميب

عضو ٌيئة تدريس

المهمة
ئيس
ر ًا
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً

وتىحصر أٌداف المجىة في إعداد خطة إستراتيجية لكمية العموم التربوية في جاهعة الزرقاء ،والتي تحتوى عمى الرؤية

اإلسراتيجية والتىفيذية .وبعد عدة اجتهاعات ،تم توزيع الهٍام عمى األقسام لمهشاركة
ت
والرسالة والقيم الجوٌرية واألٌداف
بإعداد الخطط اإلستراتيجية لألقسام لخهس سىوات ،وهن ثم إعداد الخطة اإلستراتيجية

.)2020

الخهاسية لمكمية (-2015

وقام الفريق باإلطالع عمى ها يأتي:
أ :الخطة اإلستراتيجية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي بالمممكة األردنية الهاشمية:
كاىت الرؤية الثاقبة لجاللة الهمك عبد اهلل الثاىي لهستقبل التعميم العالي قد دعهت بىاء

إستراتيجية بعيدة الهدى

لمتعميم العالي حيث شرعت الو ازرة في تىفيذ خطة إستراتيجية هن أجل تطوير التعميم العالي وتحويمً إلى هىظوهة ذات
هستوى رفيع يحظى باالعتراف والتقدير اإلقميهي والعالهي ،ويسٍم في توليد الهعرفة وىشرٌا واستخداهٍا ،لذا تم االطالع
عمى الخطة اإلستراتيجية لمتعميم العالي في الههمكة األردىية الٍاشهية والهتوفرة عمى الهرقع االلكتروىي:

(.)http://www.mohe.gov.jo/ar/Documents/plan-2015-2018-1.pdf

ب :الخطة اإلستراتيجية له يئة اعتماد مؤسسات التعميم العالي وضمان جودتها بالمممكة األردنية الهاشمية:
جرى االطالع عمى الخطة االستراتيجية لً يئة اعتهاد هؤسسات التعميم العالي وضهان جودتٍا والهتوفرة عمى الهوقع

اإللكتروني.)http://www.heac.org.jo/?page_id=68( :
7

ج :الخطة اإلستراتيجية لجامعة الزرقاء:
جرى االطالع عمى

الخطة اإلستراتيجية لجاهعة الزرقاء والهتوفرة عمى الهوقع اإللكترون

(.)http://zu.edu.jo/ar/SubForm/MissionandVision.aspx

ي:

- 2مشاركة جميع منسوبي الكمية (أعضاء هيئة التدريس) لالستفادة من المقترحات في إعداد الخطة.
ويظٍر الجدول ( )6هىسوبي الكمية هن أعضاء ٌيئة التدريس.

الجدول ( :)6هىسوبي (أعضاء ٌيئة التدريس) كمية العموم التربوية

رقم

اإلسم

رقم

اإلسم

1

الدكتور رضا الهواضية

9

الدكتور أحهد داود

2

الدكتورة لهى فاخر

10

الدكتور اشرف كىعان

3

الدكتور عبد السالم الجعافرة

11

الدكتور أحهد الصرايرة

4

الدكتورة فاطهة أبو شيخة

12

الدكتور هحهود هصطفى هروح

5

األستاذ الدكتور عاطف يوسف

13

الدكتور خالد ىعهان

6

األستاذ الدكتور طالل الزعبي

14

الدكتور خالد الشرايري

7

األستاذ الدكتور هحهد العزاوي

15

الهدرس هٍدي سويدان

8

األستاذ الدكتور فضل كميب

16

الهدرسة ىسرين الىورسي

- 3مراحل إعداد الخطة اإلستراتيجية.
هن ٌىا يتبين أن العهل عمى إعداد الخطة تم عمى أربع هراحل ،عمى الىحو اآلتي:

 المرحمة األولى :هرحمة إعداد الهسودة األولية لمخطة هن قبل المجىة الهكمفة والتي تضهىت ها يأتي :تحميلالبيئتين الداخمية والخارجية ،وعهل هقارىات هرجعية ،وصياغة الرؤية والرسالة والقيم واألٌداف ،وتحديد
األٌداف اإلستراتيجية والتىفيذية.

 المرحمة الثانية  :رصد الهقترحات واآلراء والهالحظات التي تثري الهسودة األولية لمخطة اإلستراتيجية هنخالل هجهوعة هن األىشطة والفعاليات ،التي تضهىت إشراك هىسوبي الكمية.

 المرحمة الثالثة  :التعرف إلى أرآء الهجتهع الهحمي والهستفيدين هن الخطة لهراجعتٍا ،وتم هىاقشتٍا بشكلهستفيض هن خالل عقد ورش عهل لتداول األفكار بشكل هوضوعي ودقيق آخذين بعين االعتبار الخطة
اإلستراتيجية لمتعميم العالي ولجاهعة الزرقاء ،وحاجات وهتطمبات سوق العهل.
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 المرحمة الرابعة  :وضع الخطة التىفيذية والزهىية ،وتتضهن :تحديد الهسؤوليات ،والهٍام ،والفترة الزهىيةلمتىفيذ.

-6تحميل واقع الكمية الحالي ( نقاط القوة والضعف والتهديدات والفرص):
تم تشخيص الوضع الحالي هن خالل تحديد ىقاط القوة والضعف والفرص والتحديات ،أو ها يعرف بالتحميل
الرباعي لمكمية ) ،(SWOT Analysisوٌي كها يأتي:
الجدول ( :)7ىقاط القوية والضعف والفرص والتٍديدات لمكمية

1

أوالً :نقاط القوة )(Strengths

تضم الكمية قسم عمم الهكتبات والهعموهات ،وٌو القسم الوحيد عمى هستوى الجاهعات الخاصة في
األردن الذي يهىﺢ شٍادة البكالوريوس في تخصص عمم الهكتبات والهعموهات.

2

تحتوي الكمية برىاهج التربية العهمية بإدارة هستقمة ،ويهتاز ٌذا البرىاهج بطريقة اإلشراف عمى الطمبة
وهتابعتٍم وتقويهٍم.

3

تضم الكمية هركز لهصادر التعمم الذي يوفر لجهيع كميات الجاهعة الوسائل التعميهية وهصادر التعمم
الهختمفة.

4

تهىﺢ الجاهعة حسوهات تشجيعية (  )%55لقسم هعمم الصف و (  )%75لتخصصي عمم الهكتبات
والهعموهات ورياض األطفال.

5

وجود أىهوذج لغرفة رياض األطفال لغايات تدريب الطمبة ،قمت ىظيراتٍا عمهاً أن ٌذي الغرفة غير

6

ىاهجا لتٍيئة أعضاء ٌيئة التدريس الجدد في الجاهعة.
تعقد الكمية في بداية كل عام دراسي بر ً
استقرار أعضاء ٌيئة التدريس ،إذ تهىﺢ الجاهعة عقوداً لهدة ثالث سىوات أو أكثر.

هتوافرة في الجاهعات األخرى.
7
8

ىسبة أعضاء ٌيئة التدريس إلى عدد الطمبة الهسجمين ( )1:31وٌي أقل هن الىسبة الهحددة هن و ازرة

التعميم العالي.
9

هوقع الكمية الجغرافي هحاط بهحافظتين ( الزرقاء ،والهفرق).

 10وجود أعداد هن الطمبة السوريين وفقاً لهىﺢ االتحاد األوروبي.

 11تضم الكمية أعضاء ٌيئة تدريسية هؤٌمين ذوي خبرات طويمة.
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 12ترتبط الكمية بشبكة عالقات أكاديهية وعمهية هع هؤسسات وجاهعات هحمية واقميهية.
 13تهتمك الكمية قواعد بياىات هثل ) )EBCSOهتضهىة ) (Ericوكتب ودوريات حديثة.
توفير البىية التحتية هن هباىي وهختبرات وغرف هصادر تعمم .
 15توافر هكوىات البىية التحتية لتكىولوجيا التعميم.

1

ثانيا :نقاط الضعف )(Weaknesses
ً
عدم توفر قوائم تغطي بياىات كاهمة عن الخريجين

2

قمة الدراسات ذات العالقة بين هتطمبات العهل وكفاءة خريجي الكمية.

1

ثالثًا :الفرص )(Opportunities

تقديم هقترح باستحداث تخصصات جديدة هثل :هاجستير في اإلدارة التربوية اإللكتروىية وهاجستير
في عمم الهكتبات والهعموهات هع توفير أعضاء ٌيئة تدريس هن حهمة رتبة أستاذ.

2

توافر الفرص لمحصول عمى دعم هشاريع بحثية.

3

الحصول عمى تهويل خارجي لدعم هشاريع الكمية.

4

إعطاء ىسبة هن العالهة الهتعمقة بتقييم تعيين الهعمهات في هدارس جاهعة الزرقاء لخريجي كمية
العموم التربوية في الجاهعة.

5

االستفادة هن الهىﺢ الخارجية في توسيع هباىي الكمية وهرافقٍا التعميهية.

6

هد جسور هن التعاون هع و ازرة التربية والتعميم  ،والتعميم العالي

7

فتﺢ براهج أكاديهية جديدة تمبي هتطمبات سوق العهل الهحمي واإلقميهي.

1

ابعا :التهديدات )(Threats
رً
عدم استقرار سياسات التعميم العام والعالي وهتطمبات سوق العهل ىحو البراهج الهطموبة لمهيدان
التربوي والكفايات الالزهة لكل برىاهج.

2

عدم تطبيق و ازرة التربية والتعميم بها يتعمق بتعيين أهىاء هكتبات هدرسية في الهدارس.

3

زيادة حدة الهىافسة عمى الهستويين الوطىي واإلقميهي هن حيث عدد التخصصات :وىوعية البراهج

4

التغييرات التكىولوجية الهتجددة وتطبيقاتٍا التربوية.

5

تغير هتطمبات سوق العهل الهتعمقة بهواصفات الخريج هن حيث الهٍارات والهعارف والقدرات.
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ودولي.
ًا
قميمي
ًا
محمي إوا
ًا
 -7دراسة وتحميل بعع الخطط االستراتيجية لكميات مناظرة

ودوليا ،كها في الجدول (:)8
قميهيا
ً
هحميا وا ً
تم دراسة الخطط االستراتيجية لبعض كميات العموم التربوية ً
ودوليا
قميهيا
ً
هحميا وا ً
الجدول ( :)8تحميل خطط استراتيحية لكميات هىاظرة ً

الجامعة /
الكلية
كلية العلوم التربوية (وكالة الغوث الدولية)
كلية العلوم التربوية (الجامعة األردنية )
جامعة الملك سعود
(كلية العلوم)

الرؤية

الرسالة

سإ٠تٕب تصج ٛاٌ ٝاٌتّ١ض
اإللٍ ّٟ١ف ٟتشث١خ
اٌّؼٍّٚ ،ٓ١اٌجحج
اٌؼٍّٚ ،ٟخذِخ اٌّزتّغ
ثىفبءح ٚفبػٍ١خ.

سعبٌتٕب :اػذاد ِؼٍُ وفئ ِٛاوت ٌّغتزذاد
ػصشِٖٚ ،شبسن فبػً ف ٟاٌتّٕ١خ اٌّغتذاِخ.

 - 1دػُ ػّبدح اٌىٍ١خ ٌؼٍّ١خ اٌتغ١١ش ٌتطج١ك
اٌزٛدح اٌشبٍِخ فٙ١ب.
 - 2اٌتضاَ ػّبدح اٌىٍ١خ ثبٌتحغ ٓ١اٌذائُ اٌّغتّش
ٌٍؼًّ اإلداسٚ ٞاألوبد.ّٟ٠
 - 3ثٕبء اٌم١بدح اٌمبدسح ػٍ ٝاٌؼًّ اٌتشبسو ٟاٌفش٠مٟ
ف ٟاٌىٍ١خ.
 - 4االٌتضاَ ثتطج١ك أعظ اٌمجٛي ٚفك ِؼب١٠ش اٌؼذاٌخ.
ٚ - 5ضغ ششٚط لجٛي اٌطٍجخ اٌز٠ ٓ٠حٍّ ْٛثطبلبد
اٌحبٌخ االرتّبػ١خ.
ٚ - 6ضغ ششٚط لجٛي اٌطٍجخ ِٓ اٌّزتّغ اٌّحٍ.ٟ
 - 7تطج١ك ِؼب١٠ش االػتّبد اٌؼبَ ٚاٌخبص ٚاطبس
ضّبْ اٌزٛدح.
 - 8االٌتضاَ ثتطج١ك ٔظبَ ضّبْ اٌزٛدح.
 - 9تٍج١خ حبرخ ِٓ أػضبء ٘١ئخ اٌتذس٠ظ اٌّئٍ٘ٓ١
ِٓ أصحبة اٌخجشاد.
- 10تحذ٠ج اٌجشاِذ ٚاٌخطظ اٌذساع١خ ٌّٛاوجخ
اٌتطٛساد اٌؼبٌّ١خ فِ ٟزبي اٌتؼٍ ُ١اٌؼبٌ.ٟ

وٍ١خ ِتّ١ضح أوبد١ّ٠ب ً
ٚثحخ١ب ً ٚس٠بد٠ب ً ٚصٛالً
ٌّغت٠ٛبد ػبٌّ١خ
ِتمذِخ.

اػذاد وٛادس ثشش٠خ ِئٍ٘خ أوبد١ّ٠ب ٚثحخً١ب
ٚس٠بدً٠ب فِ ٟزبي اٌؼٍ َٛاٌتشث٠ٛخ ٚاٌتؼٍ١ّ١خ
لبدسح ػٍ ٝاٌتٕبفظ ف ٟعٛق اٌؼًّ اٌّحٍ١خ
ٚاإللٍ١ّ١خ ٚاٌؼبٌّ١خٚ ،تمذ ُ٠اٌخذِبد اٌجحخ١خ
ٚاٌتذس٠ج١خ ٚاالعتشبس٠خ اٌّتخصصخ ثّب ٠غبػذ
ػٍِٛ ٝارٙخ اٌتحذ٠بد ِٛٚاوجخ اٌتغ١شاد
اٌؼبٌّ١خ.

 تّٕ١خ ث١ئخ تذس٠غ١خ ثحخّ١خ؛ ٌتحم١ك اٌىفبءح ٚاٌفبػٍّ١خثٕٛػٙ١ب اٌذاخٍّ١خٚ ،اٌخبسرّ١خ.
 تّٕ١خ اٌىفب٠خ اٌم١بدّ٠خ ٌذ ٜأػضبء اٌ١ٙئخ اٌتذس٠غ١خٚاإلداسّ٠خ ف ٟاٌىٍ١خ.
 تّّٕ١خ اٌتؼٍُّ اٌزات ٟاٌّغتّش ِذ ٜاٌح١بح ٌذ ٜاٌطٍجخ. تذس٠ت اٌطالة ٚاٌؼبٍِٚ ٓ١اوغبثِٙ ُٙبساد اٌجحجاٌؼٍّ.ٟ
 تط٠ٛش إٌظبَ اإلداسٚ ٞآٌ١خ اتخبر اٌمشاس. اعتحذاث ثشاِذ أوبدّ١ّ٠خ تشثّ٠ٛخ وفئخ تخذَ اٌطبٌتٚاٌّزتّغ ِحٍّ١ب ً ٚالٍّ١ّ١ب ً ٚتفتح أِبِٗ عٛق اٌؼًّ،
ِٚشارؼخ اٌجشاِذ اٌمبئّخ ٚتط٠ٛش٘ب.
 تٛح١ك اٌصالد ِغ اٌّزتّغ اٌّحٍّٚ ٟال عّّ١بِئعغبتٗ اٌمبئّخ ػٍ ٝتٛف١ش فشص اٌتذس٠ت اٌؼٍّٟ
ٌٍطٍجخ.
 -تض٠ٚذ اٌّزتّغ اٌّحٍ ٟثبٌم١بداد اٌتشث٠ٛخ اٌّؼبصشح.

اٌش٠بدح ف ٟاٌؼٍَٛ
األعبع١خ ٚتطج١مبتٙب
ٚحمبفتٙب ٌٍّغبّ٘خ فٟ
ثٕبء ِزتّغ اٌّؼشفخ.

تمذ ُ٠ثشاِذ دساع١خ ِٚشبس٠غ ثحخ١خ ِتطٛسح،
لبدسح ػٍ ٝتض٠ٚذ اٌّزتّغ ثبٌّؼبسف ٚاٌىٛادس
اٌّذسةح ػجش ث١ئخ ِحفضح ٌٍتؼٍٚ ُ١إلثذاع
ٚاٌجحج اٌؼٍّٚ ،ٟثزٛدح ِغتّشح تضّٓ
اٌتٛظ١ف األِخً ٌٍتمٕ١خ ٚاٌششاوخ اٌؼبِخ.

 -1تحم١ك اٌتّ١ض ف ٟاٌتؼٍ ُ١اٌؼبٌٚ ٟاٌجحج
اٌؼٍّٚ ٟخذِخ اٌّزتّغ.
 -2تط٠ٛش ٚتحم١ك اٌغجً اٌىفٍ١خ ثضّبْ
رٛدح األداء ٚاٌّخشربد.
 -3االعتخذاَ األِخً ٌٍّٛاسد ٚاٌتمٕ١خ اٌحذ٠خخ.
 -4تٛف١ش ث١ئخ ِحفضح اداس٠ب ً ٚأوبد١ّ٠بً.
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األهداف

اداسح

 -5البِخ ششاوبد فبػٍخ ِحٍ١خ ٚػبٌّ١بً.
 -6تؼض٠ض اٌخمبفخ اٌؼٍّ١خ ٚفؼبٌ١بتٙب ٚتؤصً١
فٍغفخ اٌؼٍ.َٛ
كلية العلوم التربوية وإعداد المعلمين ( جامعة النجاح)
كلية اآلداب (جامعة عين شمس)

تشتىض سإ٠خ اٌىٍ١خ ِٓ
فٍغفخ اٌزبِؼخ اٌؼبِخ اٌتٟ
٘ ٟعفٕ١خ تشع ٛدائ ًّب ػٍٝ
شبطئ األِبْ ٌتغزٕ١ِ ٞبء
اٌّؼشفخ ٚاٌفىش اٌفٍغطٟٕ١
ٚاٌؼشثٚ ٟاٌؼبٌّ ِٓ ٟأرً
أغبٔ١خ اإلٔغبْ
ٚحضبستٗ ،ح١ج تغؼٝ
وٍ١خ اٌؼٍ َٛاٌتشث٠ٛخ
ٌٍٛصٛي اٌ ٝاٌتّ١ض فٟ
تض٠ٚذ اٌّزتّغ ثبٌىفبءاد
ٚاٌم١بداد فِ ٟختٍف
اٌّ١بد ٓ٠اٌتشث٠ٛخ ٚاٌجحج
اٌؼٍّٚ ٟخذِخ اٌّزتّغ،
ٚتمذ ُ٠اٌجشاِذ اٌّالئّخ
الحت١بربد اٌغٛق اٌّحٍٟ
ٚاإللٍٚ ،ّٟ١إٌّغزّخ ِغ
اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ اٌّئٍ٘خ
إلػذاد اٌىٛادس اٌجشش٠خ
اٌّّ١ضح ِٓ ح١ج اٌخٍف١خ
اٌؼٍّ١خ ٚاٌشخص١خ
ٚاٌّٙبساد.

تغؼ ٝاٌىٍ١خ اٌ ٝاػذاد اٌتشث ٓ١٠ٛاٌّٙتّٓ١
اٌمبدس ٓ٠ػٍ ٝتٍج١خ االحت١بربد اٌتشث٠ٛخ ٚاٌؼمٍ١خ
اٌّتٕٛػخ ٚاٌّغتخذِخ ٌٍٕظبَ اٌتشث ٞٛفٟ
فٍغطِٛٚ ،ٓ١ارٙخ اٌتحذ٠بد ٚاٌّشىالد
اٌتشث٠ٛخ ٚأتبد اٌّؼشفخ اٌؼٍّ١خ ػٓ طش٠ك
اٌجحج ،ثّب ٠تٕبعت ِغ اٌخمبفخ ٚاإلسث اٌٛطٕٟ
اٌغض٠ش.

- 11تٍج١خ حبرخ اٌّزتّغ اٌفٍغط ِٓ ٟٕ١خالي سفذٖ
ثبٌّئ٘الد اٌتشث٠ٛخ اٌّطٍٛثخ ٚاٌتخصصبد اٌتٟ
اإلسشبد ٚاٌصحخ إٌفغ١خ
٠حتبرٙب فِ ٟزبالد
اٌّختٍفخ.

ٚاٌتذس٠ظ ف ٟاٌّشاحً اٌّذسع١خ
- 12تشز١غ اػذاد األثحبث ٚاٌذساعبد اٌتشث٠ٛخ
اٌّزتّغ.

اٌّختٍفخ وّب ً ٛٔٚػب ً اٌت ٟتئد ٞاٌ ٝخذِخ
- 13اٌؼًّ ػٍ ٝتفؼٚ ً١تّٕ١خ االتصبي ٚاٌتٛاصً ِغ
األوبد١ّ٠خ
اٌّزتّغ اٌفٍغطٚ ٟٕ١اٌّئعغبد
اٌحى١ِٛخ.

ٚاٌّئعغبد غ١ش
- 14تض٠ٚذ اٌطالة ثبٌّٙبساد ٚاالتزب٘بد اإل٠زبث١خ
ٔح ٛإٌّٙخ اٌت ٟتزؼٍ ُٙأوخش فبػٍ١خ ِ١ٕٙب ً ٚشخص١ب ً.
- 15تض٠ٚذ اٌطالة ثبٌّؼشفخ ٚاٌتطج١ك اٌؼٍِّّ ٟب
ٌُٙ
٠غبػذ ص٠بدح ٚفبػٍ١خ األداء األوبدٚ ّٟ٠اٌّ ٟٕٙ

اٌتّ١ض ٚاٌش٠بدح ف ٟا٢داة
ٚاٌؼٍ َٛاالرتّبػ١خ
ٚإلٔغبٔ١خ ٚاٌتطج١م١خ ِحًٍ١ب
ٚالًٍ١ّ١ب ٚػبًٌّ١بٌ ،تىْٛ
ِٕبسح ٌّصش تغتمطت
اٌطالة اٌّتّ١ض ٓ٠ػًٍّ١ب
ٚخٍم١ب ً.

اػذاد خش٠زِ ٓ١تّ١ض ٓ٠ػٍّ١ب ً ١ِٕٙٚب ً ف ٟا٢داة
ٚاٌؼٍ َٛاالرتّبػ١خ ٚاإلٔغبٔ١خ ٚاإلسشبد
اٌغ١بحٚ ٟػٍ َٛا٢حبس ٚاٌّىتجبد ٚاإلػالَ
ثّغت ٜٛػبي ِٓ اٌزٛدح  ٚاإلتمبِْ ،غ اٌحفبظ
ػٍ ٝاٌ٠ٛٙخ اٌٛطٕ١خٚ ،إلعٙبَ ف ٟخذِخ اٌّزتّغ
ٚتشز١غ اٌجحج اٌؼٍِّٛٚ ،ٟاوجخ اٌتطٛساد
اٌّؼشف١خ ٚاٌتىٌٕٛٛر١خٚ ،تؼض٠ض ل ُ١إٌّٙخ
ٚأخالل١بتٙب.

 -1تؤ٘ ً١اٌىٍ١خ ٌٍحصٛي ػٍ ٝاالػتّبد
اٌّئعغ ِٓ ٟربٔت اٌ١ٙئخ اٌم١ِٛخ.
 -2تحغ ٓ١اٌج١ئخ اٌتؼٍ١ّ١خ ٚاٌتىٌٕٛٛر١خ
ٚاٌجٕ١خ اٌتحت١خ ٌٍىٍ١خ.
 -3اِذاد اٌطالة ثخذِبد تؼٍ١ّ١خ ٚتذس٠ج١خ
راد رٛدح ػبٌ١خ تض٠ذ ِٓ لذسات ُٙاٌتٕبفغ١خ
ف ٟعٛق اٌؼًّ.
ِ -4ذ رغٛس ٌٍتؼبِ ْٚغ ِٕظّبد األػّبي
ٌغٛق اٌؼًّ.
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كلية اآلداب والعلوم (جامعة أوهايو)

دػُ اٌتٕٛع اٌخمبفٟ
ٌٍطالة ٚأػضبء ٘١ئخ
اٌتذس٠ظ ِٓ خالي ص٠بدح
اٌٛػٚ ٟلجٛي االختالفبد
اٌجشش٠خ ٚاٌّزتّؼ١خ٠ٚ .تُ
رٌه ِٓ خالي ِٕب٘ذ
ٚتذس٠ت داخً ٚخبسد
اٌفصٛي .وّب تغؼ ٝاٌىٍ١خ
اٌ ٝتحف١ض  ٚتخم١ف ٚص٠بدح
لذسح اٌطالة ػٍ ٝاٌتحذٞ
ٌ١صجحٛا لبدس ٓ٠ػٍٝ
تحًّ اٌّغئ١ٌٚ ٛخ ٚاٌم١بدح
فِ ٟزتّغ اٌؼٌّٛخ ٚاٌزٞ
٠ضداد ف ٗ١اٌتٕٛع
ٚاالختالف.

تؼىظ سعبٌخ وٍ١خ ا٢داة ٚاٌؼٍ َٛسعبٌخ
ربِؼخ أ٘ٚبٚ ٛ٠تٍتضَ ثٙبٚ .سعبٌتٕب ٟ٘
اٌّض ٟلذِب فِ ٟزبالد اٌتذس٠ظ ٚاٌجحج
اٌؼٍّٚ ٟخذِخ اٌّزتّغ  .ف ٟاٌتؼٍٔ ُ١مذَ
اٌتخصصبد اٌشئ١غخ ٌخٍج طالة اٌزبِؼخ ٚفٟ
اٌجحج اٌؼٍّ١ٔ ٟغش حصٛي أػضبء ٘١ئخ
اٌتذس٠ظ ػٍِٕ ٝح دساع١خ ٔٚذسة طالة
اٌذساعبد اٌؼٍ١ب ٔٚخٍك فشص ثحخ١خ ٌطالة
اٌجىبٌٛسٛ٠ط.

اٌطٍت ٌى٠ ٟصجحٛا
ح
وٍ ٟاٌ ٝتؤً٘١
 .1تٙذف اي ح
ِٛاطِٕٕ ٓ١تزٚ ٓ١لبدح ِذِّٔ ٓ١١تبصِٚ ٓ٠حتشفِٓ ٓ١
ر ٞٚاٌىفبءاد.
ٌطٍت اٌجىبٌٛسٛ٠ط.
ح
ٞس  95تخصصًب أوبدً١ّ٠ب
 .2دٚف
 .3ا٠زبد ِٕشآد ثحٛث ربِؼ١خ ُِزٙضح تزً ١ٙضا ػبًٌ١ب .

وّب أْ اٌىٍ١خ ٌٙب دٚس فٔ ٟشش اٌّؼبسف
ٚرؼٍٙب ِتبحخ ٌٍتطج١ك ف ٟاألِٛس اٌت ٟتخذَ
اٌّزتّغ.

 -8إعداد الخطة وتحديد إستراتيجية كمية العموم التربوية بجامعة الزرقاء 2020-2015
وتضم خطة إستراتيجية الكمية ها يأتي:
أ :رؤية كمية العموم التربوية ورسالتٍا والقيم الجوٌرية وأٌدافٍا

رؤية الكلية
التهيز لموصول إلى العالهية بين الكميات الههاثمة.
الريادة و ّ

رسالة الكلية
االرتقاء ببراهج الكمية لتعكس االتجاٌات والهستجدات العالهية في العموم التربوية
وعمم الهكتبات والهعموهات ،وربطٍا بحاجات سوق العهل وخطط التىهية الشاهمة

في األردن ،وتشجيع البحث العمهي وخدهة الهجتهع.

القيم الجوهزية للكلية
 .1الجودة الشاهمة.

 .2االرتقاء بالهعرفة.

 .3األخالق واألهاىة العمهية.
 .4االلتزام واإلىتهاء.
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 .5العهل بروح الفريق.
 .6التطوير والتحديث.
 .7عالهية التفكير.

 .8اإلبداع واالبتكار.
 .9تشجيع البحث العمهي.

 .10التعمم الذاتي والتعميم الهستهر.

أهداف الكلية
 .1إعداد الكوادر البشرية الهؤٌمة أكاديهياً وفىياً وتقىياً وسموكياً القادرة عمى القيام

بهٍاهٍا وواجباتٍا في العهل عمى أفضل وجً.

 .2بىاء شخصية الطالب العالهية الهىفتحة عمى الهجتهعات والثقافات األخرى،
واطالق الطاقات الكاهىة لديً.
 .3بىاء شخصية الطالب الهتكاهمة عمهياً وىفسياً واجتهاعياً ،الواعية بحقوقٍا

وواجباتٍا ،وتأٌيمً لاللتحاق بالهٍىة.

 .4تشجيع البحث العمهي األصيل لدى أعضاء ٌيئة التدريس والطمبة.
 .5التعاون الهستهر هع الهجتهع الهحمي وهؤسساتً الهختمفة؛ لموصول إلى التىهية
الشاهمة الهستداهة.

ب :األٌداف اإلستراتيجية والتىفيذية:

تتضهن األٌداف االستراتيجية والتىفيذية لمكمية كها في الجدول (:)9
الجدول ( :)9األٌداف االستراتيجية والتىفيذية لمكمية

 1تحسين البيئة التعميهية في الكمية وفق هعطيات العصر.
إدخال التكىولوجيا الحديثة في الهقررات الدراسية.
تدريب أعضاء الٍيئتين التدريسية واإلدارية عمى أساليب االتصال الحديثة.
تجٍيز القاعات التدريسية في الكمية بالهستجدات الحديثة.
تطوير الهقررات الدراسية في الكمية ،بحيث تراعي األساليب التكىولوجية الحديثة.
تىهية الثقافة التكىولوجية ألعضاء ٌيئة التدريس في الكمية هن خالل عقد الهحاضرات التثقيفية.
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 2االرتقاء بالهستوى العمهي لمخريج بها يجعمً هتهي اًز هحمياً وعربياً وعالهياً.
بىاء عمى ىتائج التقويم.
التطوير الهستهر لمبراهج والخطط الدراسية ً
تقويم أداء أعضاء ٌيئة التدريس.
التعمهية الالزهة.
بىاء عمى ىتائج تقويهٍم ،إلكسابٍم الهٍارات
ّ
تطوير أعضاء ٌيئة التدريس ً
توفير هصادر التعمم الحديثة.
الشراكة العمهية هع جاهعات هرهوقة.
تطوير البراهج األكاديهية هن خالل التغذية الراجعة هن الخريجين وأرباب العهل.
 3توفير بيئة بحثية عمهية ههيزة.
توفير هتطمبات البحث العمهي الهادية وغير الهادية.
استخدام الحوافز التشجيعية لحث أعضاء ٌيئة التدريس عمى إجراء البحوث العمهية الههيزة.
إجراء دراسات لتحديد احتياجات اإليفاد في التخصصات الهختمفة بالجاهعة.
تحديث وتطوير هقتىيات هكتبة الجاهعة الهتعمقة بتخصصات الكمية.
 4توفير بيئة تعميهية ههيزة.
الصياىة الهستهرة لمقاعات التدريسية لمحفاظ عمى بيئة هحفزة لمعهمية التعميهية.
تزويد القاعات التدريسية بوسائل تعميهية حديثة.
الصياىة الهستهرة لهختبرات الوسائل تعميهية حديثة.
تطوير الهصادر التعميهية الورقية واإللكتروىية.
 5إعداد طالب هتهيز.
توفير أىشطة ال صفية جىباً إلى جىب إلى األىشطة الهىٍجية لصقل شخصية الطالب.
تشجيع الطمبة عمى استثهار البيئة اإللكتروىية.
15

بىاء شخصية الطالب واإلىتهاء والوالء لموطن وتعزيز فاعميتة في الهجتهع.
 6ضهان الجودة الشاهمة في الكمية.
تفعيل دور لجىة اإلعتهاد وضهان الجودة.
الهتابعة الدورية لتوفير هتطمبات االعتهاد العام والخاص بالكمية.
تطبيق ىظام التقييم الذاتي لمبراهج األكاديهية.

 7تطوير الهىظوهة اإلدارية في الكمية لضهان قدرتٍا عمى إدارة التغيير ورفع هستوى األداء.
تطبيق الهٍام واألساليب القيادية الحديثة لضهان جودة أداء القيادات اإلدارية في الكمية.
تىهية القدرات اإلدارية في ضوء ىتائج التقويم الدوري.
التحفيز الهستهر لضهان جودة األداء.
 8االرتقاء بهستوى التعاون بين الكمية والهجتهع الهحمي.
بىاء عمى احتياجات
استحداث تخصصات جديدة عمى هستوى البكالوريوس والدراسات العميا ً
سوق العهل.
الشراكة هع هؤسسات الهجتهع الهحمي لتوفير فرص التدريب والعهل لمخريجين.
تحقيق المواءمة بين التخصصات في الجامعة واحتياجات سوق العمل المحمي واإلقميمي والدولي.

التعرف إلى حاجات سوق العهل هن خالل التواصل هع أرباب العهل والجٍات الهختصة.
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