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 لمحور األكاديميخطة العمل ل

 لنشاط التنفيذي 
 اإلطار الزمني

 ات والنشاطات اإلنجاز جهة التنفيذ  اإلجراء 
 إلى  من

 31/12/2021 1/1/2021 الحفاظ على نسبة الطالب الى اعضاء هيئة التدريس
 جدول حساب الطاقة االستيعابيةإعداد ومتابعة 

 ومعالجة النقص من خالل االبتعاث والتعيين

الكلية + األقسام 

 األكاديمية 

في  عضو هيئة تدريستعيين  .1

 االمن السيبراني تخصص

تعيين مساعد تدريس في التنسيب ب  .2

 تخصص األمن السيبراني

تنسيب بتعيين عضو هيئة  ال .3

 تدريس في قسم علوم الحاسوب

للحصول  طالبترشيح ثالثة  .4

على درجة الدكتورة في تخصص 

 االمن السيبراني

ايفاد طالبة للحصول على درجة   .5

 الدكتوراه في االمن السيبراني

وضع خطة لتحديد االحتياجات   .6

من اإليفاد والتعيين في جميع  

خالل األربع سنوات  برامج الكلية

 القادمة 

 1/9/2021 1/1/2021 انشاء برامج بكالوريوس جديدة ضمن مدة زمنية محددة 
الخطة الدراسية لبرنامج علم  واعتماد اعداد 

 البيانات 

الكلية + قسم نظم 

 المعلومات 

كتاب الموافقة على انشاء  .1

 البرنامج

مراجعة عناصر الخطط الدراسية الحالية ومالئمتها مع  

 التعلم مخرجات
1/1/2021 1/12/2021 

الدراسية لجميع البرامج اجراء المراجعة لخطط 

 في الكلية. 

الكلية + األقسام 

 األكاديمية 
 محدثة 2021الخطط الدراسية  .1
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 1/12/2021 1/3/2021 تحسين وتطوير عمليات التعليم والتعلم في الكلية 
الحديثة ومناقشتها ووضع  نشر أساليب التعلم 

 قالب معتمد للتعليم. 
 الكلية 

 تحديث موقع الكلية .1

مشاركة أعضاء من الهيئة  .2

التدريسية في وورش عمل متعلقة 

  بتصميم المناهج للتعلم االلكتروني

 31/12/2021 1/1/2021 اشراك ذوي العالقة في تطوير البرامج والخطط الدراسية 

أرباب العمل ومن الخريجين وأعضاء  إشراك 

هيئة التدريس والطلبة في عملية تطوير البرامج 

 األكاديمية 

الكلية + األقسام 

 األكاديمية 

 نسب االدماج  .1

استبيان مسح اّراء الخريجين بما   .2

يتوافق مع معايير االعتماد الدولي 

ABET 

ضمان التحسين المستمر من خالل تقييم أداء الطلبة 

 واالستفادة من التغذية الراجعة  وأعضاء هيئة التدريس
 نهاية كل فصل دراسي 

تقييم أداء الطلبة بشكل مباشر وغير مباشر  

 ودراسة مؤشرات األداء.

الكلية + األقسام 

 األكاديمية 

 إجراءات نهاية الفصل االكاديمي .1

تقييم المساقات من خالل استبيان  .2

 اّراء الطلبة )غير المباشر(

جدول تحقق مخرجات البرامج  .3

األكاديمية من خالل ربطها  

بمخرجات تعلم المساقات المكونة 

 لها

تعزيز الجانب العملي من خالل مساقات المختبرات  

 ومشاريع التخرج 
1/1/2021 1/11/2021 

المختبرات بمعايير مهنية معتمدة  ربط مساقات 

 ورفع كفاءة الجانب العملي لمشاريع التخرج.

الكلية + األقسام 

 األكاديمية 

تجهيز مختبر افتراضي لالمن  .1

 السيبراني

في علم  Tableauتجهيز مختبر  .2

 البيانات 

لبرامج  (ABETالتقدم لشهادة الجودة العالمية )

البكالوريوس في تخصصات علوم الحاسوب ونظم 

 المعلومات ونظم معلومات األعمال.

1/1/2021 31/12/2021 

العمل على تحقيق جميع معايير شهادة الجودة 

العالمية الخاصة بالبرامج األكاديمية للبرامج 

 التي تنطبق عليها شروط التقدم.

الكلية + األقسام 

 األكاديمية 

تقديم تقرير الجاهزية الخاص   .1

 ABETبشهادة الجودة العالمية )

Readiness Report)    للثالثة

 برامج المذكورة

الموافقة على السير بإجراءات   .2

الحصول على االعتماد الدولي  

ABET 
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إعداد متطلبات شهادة الجودة المحلية للكلية بجميع 

 محاورها.
1/1/2021 1/6/2021 

إعداد الوثائق واإلجراءات الالزمة للتقدم لشهادة  

يتوافق مع شروط هيئة  الجودة المحلية بما 

اعتماد وضمان جودة التعليم العالي في المملكة  

 األردنية الهاشمية.

 دالئل المحاورإعداد  الكلية 

 

 

 خطة العمل لمحور البحث العلمي واالبداع 

 النشاط التنفيذي 
 اإلطار الزمني

 ات والنشاطات اإلنجاز جهة التنفيذ  اإلجراء 
 إلى  من

 1/12/2021 1/1/2021 اعداد بيئة محفزة للبحث العلمي 

العمل على تشجيع البحث العلمي التطبيقي  

من خالل توفير المختبرات المتخصصة  

 والمشاريع والمجموعات البحثية

 الكلية 

تجهيز مختبر افتراضي لالمن  .1

 السيبراني

في علم  Tableauتجهيز مختبر  .2

 البيانات 

 معلومات البحث العلمي في الكلية  .3

تعزيز فرص التبادل واإليفاد ألعضاء الهيئة التدريسية 

 والطلبة 
1/1/2021 1/9/2021 

تحفيز أعضاء هيئة التدريس والطلبة على  

 التقدم لمنح التبادل. 

الكلية بالتعاون مع  

وحدة المشاريع 

 الخارجية 

حصول اثنين من الطلبة على منح  .1

 تبادل

 1/12/2021 1/1/2021 ابتعاث الباحثين المتميزين للحصول على درجة الدكتوراه
العمل على ابتعاث باحثين متميزين في  

 التخصصات المطلوبة. 

األقسام الكلية + 

 األكاديمية 

ترشيح ثالثة طالب للحصول على  .1

درجة الدكتورة في تخصص االمن 

 السيبراني

ايفاد طالبة للحصول على درجة   .2

 الدكتوراه في االمن السيبراني

رفع مستوى رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه و  

داد المنشورات العلميّة المستلّة من الرسائل  زيادة أع

 الجامعيّة

1/1/2021 31/12/2021 
تحفيز الباحثين لرفع مستوى الرسائل 

 الجامعية.

الكلية + األقسام 

 األكاديمية 

نشر مشاريع طلبة الماجستير في  .1

و   ISIمجالت مصنفة في 

SCOPUS 

المنشورات العلمية المستلة من  .2
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 رسائل الماجستير 

 31/12/2021 1/1/2021 واالبتكار في الكلية  لإلبداعتهيئة البيئة المحفزة 
العمل على نشر ثقافة اإلبداع والريادة من 

 خالل المساقات والدورات داخل الكلية.
 الكلية 

مذكرة تفاهم ما بين الجامعة و   .1

مؤسسة غنى فحماوي للخدمات 

والتسويق في مجال التدريب على 

 دة االعمالريا

مشاركة الطلبة في الدورات   .2

التدريبية المتخصصة في االبداع 

 والريادة.

مشاركة أعضاء من الهيئة  .3

التدريسية في الدورات التدريبية 

وورش العمل المتخصصة في  

 االبداع والريادة

درات الطلبة بالمهارات رفع ق .4

المعرفية والعملية حول 

 المشروعات الصغيرة
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../أدلة%20الانجازات/مذكرة%20تفاهم%20%20ما%20بين%20الجامعة%20و%20مؤسسة%20غنى%20فحماوي%20للخدمات%20والتسويق%20في%20مجال%20التدريب%20على%20ريادة%20الاعمال.pdf
../أدلة%20الانجازات/مذكرة%20تفاهم%20%20ما%20بين%20الجامعة%20و%20مؤسسة%20غنى%20فحماوي%20للخدمات%20والتسويق%20في%20مجال%20التدريب%20على%20ريادة%20الاعمال.pdf
../أدلة%20الانجازات/مذكرة%20تفاهم%20%20ما%20بين%20الجامعة%20و%20مؤسسة%20غنى%20فحماوي%20للخدمات%20والتسويق%20في%20مجال%20التدريب%20على%20ريادة%20الاعمال.pdf
../أدلة%20الانجازات/مذكرة%20تفاهم%20%20ما%20بين%20الجامعة%20و%20مؤسسة%20غنى%20فحماوي%20للخدمات%20والتسويق%20في%20مجال%20التدريب%20على%20ريادة%20الاعمال.pdf
../أدلة%20الانجازات/مذكرة%20تفاهم%20%20ما%20بين%20الجامعة%20و%20مؤسسة%20غنى%20فحماوي%20للخدمات%20والتسويق%20في%20مجال%20التدريب%20على%20ريادة%20الاعمال.pdf
../أدلة%20الانجازات/مذكرة%20تفاهم%20%20ما%20بين%20الجامعة%20و%20مؤسسة%20غنى%20فحماوي%20للخدمات%20والتسويق%20في%20مجال%20التدريب%20على%20ريادة%20الاعمال.pdf
../أدلة%20الانجازات/دورة%20للطلبة%20في%20برمجة%20التطبيقات.jpeg
../أدلة%20الانجازات/دورة%20للطلبة%20في%20برمجة%20التطبيقات.jpeg
../أدلة%20الانجازات/دورة%20للطلبة%20في%20برمجة%20التطبيقات.jpeg
../أدلة%20الانجازات/ورشة%20تطوير%20مساق%20الريادة.pdf
../أدلة%20الانجازات/ورشة%20تطوير%20مساق%20الريادة.pdf
../أدلة%20الانجازات/ورشة%20تطوير%20مساق%20الريادة.pdf
../أدلة%20الانجازات/ورشة%20تطوير%20مساق%20الريادة.pdf
../أدلة%20الانجازات/دورة%20رواد%20الاعمال%20في%20المشاريع%20الريادية.jpg
../أدلة%20الانجازات/دورة%20رواد%20الاعمال%20في%20المشاريع%20الريادية.jpg
../أدلة%20الانجازات/دورة%20رواد%20الاعمال%20في%20المشاريع%20الريادية.jpg
../أدلة%20الانجازات/دورة%20رواد%20الاعمال%20في%20المشاريع%20الريادية.jpg
../أدلة%20الانجازات/دورة%20رواد%20الاعمال%20في%20المشاريع%20الريادية.jpg
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 تنمية المصادرلمحور  خطة العمل

 النشاط التنفيذي 
 اإلطار الزمني

 اإلنجازات والنشاطات  جهة التنفيذ  اإلجراء 
 إلى  من

 31/12/2021 1/1/2021 تطوير وتأهيل الكادر األكاديمي في الكلية. 
التكنولوجية تفعيل استخدام األدوات 

 والتطبيقية في البحث العلمي.

الكلية + األقسام 

 األكاديمية 

مشاركة أعضاء من الهيئة  .1

 دورات متخصصة التدريسية في 

 الحاصلين  أعضاء هيئة التدريس  .2

 على ترقيات أكاديمية

أعضاء هيئة التدريس المنقولين  .3

 .من فئة إلى أخرى

استخدام التكنولوجيا في البحث  .4

 .والتدريس

استقطاب مشاريع بناء القدرات والدعم المالي من الجهات 

 المعنية لتعزيز وبناء البنية التحتية
1/1/2021 31/12/2021 

المشاركة بكتابة مقترحات لمشاريع بناء  

جهات محلية القدرات المدعومة من 

 وعالمية.

 الكلية 

إدماج المشاركة في مشروع  .1

كفايات التعليم والتعلم اإللكتروني 

 في مؤسسات التعليم العالي

توفير مختبرات الحاسوب العامة والمتخصصة لتحقيق 

 أهداف التعلم لبرامج الكلية 
1/1/2021 31/12/2021 

العمل على توفير المعدات والبرامج 

واألجهزة المناسبة للمختبرات المتخصصة  

 في الكلية وإضافة المختبرات اإلفتراضية.

 الكلية 
المخصصات المالية النشاء  .1

 المختبرات 

تحسين نوعية الطالب من خالل المشاركة بالمسابقات  

 المحلية واإلقليمية والدولية 

 

 

1/1/2021 31/12/2021 
تحفيز وتسهيل إشراك الطلبة في المسابقات  

 المحلية واإلقليمية والدولية. 
 الكلية 

 CTFمسابقة  .1

 AI and Data scienceمسابقة  .2

 المسابقة الوطنية للبرمجة .3

تحقيق المركز األول في مسابقة  .4

تطبيق خدمات  ألفضلولي العهد 

 حكومية 

 

 

../أدلة%20الانجازات/المشاركة%20في%20دورات%20ضمن%20الاختصاص.pdf
../أدلة%20الانجازات/المشاركة%20في%20دورات%20ضمن%20الاختصاص.pdf
../أدلة%20الانجازات/المشاركة%20في%20دورات%20ضمن%20الاختصاص.pdf
../أدلة%20الانجازات/المشاركة%20في%20دورات%20ضمن%20الاختصاص.pdf
../أدلة%20الانجازات/ترقيات.pdf
../أدلة%20الانجازات/ترقيات.pdf
../أدلة%20الانجازات/تحويل%20من%20فئة%20الى%20فئة.pdf
../أدلة%20الانجازات/تحويل%20من%20فئة%20الى%20فئة.pdf
../أدلة%20الانجازات/استخدام%20الموقع%20التعلم%20الالكتروني%20في%20التدريس.pdf
../أدلة%20الانجازات/استخدام%20الموقع%20التعلم%20الالكتروني%20في%20التدريس.pdf
../أدلة%20الانجازات/مشاريع%20بناء%20القدرات.pdf
../أدلة%20الانجازات/مشاريع%20بناء%20القدرات.pdf
../أدلة%20الانجازات/مشاريع%20بناء%20القدرات.pdf
../أدلة%20الانجازات/مشاريع%20بناء%20القدرات.pdf
../أدلة%20الانجازات/مشاريع%20بناء%20القدرات.pdf
../أدلة%20الانجازات/المخصصات%20المالية%20لانشاء%20المختبرات.pdf
../أدلة%20الانجازات/المخصصات%20المالية%20لانشاء%20المختبرات.pdf
../أدلة%20الانجازات/مسابقة%20CTF.jpeg
../أدلة%20الانجازات/مسابقة%20CTF.jpeg
../أدلة%20الانجازات/مسابقة%20AI%20and%20Data%20science.jpeg
../أدلة%20الانجازات/مسابقة%20AI%20and%20Data%20science.jpeg
../أدلة%20الانجازات/المسابقة%20الوطنية%20للبرمجة.pdf
../أدلة%20الانجازات/مسابقة%20ولي%20العهد%20لأفضل%20تطبيق%20خدمات%20حكومية.jpg
../أدلة%20الانجازات/مسابقة%20ولي%20العهد%20لأفضل%20تطبيق%20خدمات%20حكومية.jpg
../أدلة%20الانجازات/مسابقة%20ولي%20العهد%20لأفضل%20تطبيق%20خدمات%20حكومية.jpg


6 
 

 الطلبةلمحور  خطة العمل 
 

 النشاط التنفيذي 
 اإلطار الزمني

 اإلنجازات والنشاطات  جهة التنفيذ  اإلجراء 
 إلى  من

 1/9/2021 1/3/2021 وتنويع المصادر التعليميةتعزيز 

العمل على تبني مجموعة من المساقات 

 مفتوحة المصدر من منصات عالمية.

 

 الكلية 
المساقات مفتوحة المصدر التي تم  .1

 تفعيلها لطلبة الكلية.

 مستمر  مستمر  وسائل التواصل مع الطلبة وتعزيز التوعية الطالبية تفعيل 
رفع درجة التواصل مع الطلبة من خالل  

 االستبيانات ومواقع التواصل اإلجتماعي.
 الكلية 

منشورات على الصفحة الرسمية  .1

 للكلية للطلبة 

 صورة عن موقع الكلية  .2

 31/12/2021 1/1/2021 الكلية في المجال األكاديميتقديم الخدمات اإلرشادية لطلبة 
تفعيل نظام اإلرشاد األكاديمي بشكل 

 تدريجي.

الكلية + األقسام 

 األكاديمية 
 صورة عن صفحة االرشاد  .1

 31/12/2021 1/1/2021 تعزيز النشاطات الالمنهجية 
العمل على تنظيم مجموعة من النشاطات 

 الالمنهجية للطلبة
 الكلية 

 معرض الذكاء االصطناعي .1

  AI and Data scienceمسابقة  .2

 لقاء تعريفي خاص بالتوظيف  .3

 31/12/2021 1/1/2021 العمل على التواصل مع الخريجين وجمع بياناتهم 
الطلبة الخريجين واألخذ تفعيل التواصل مع 

 بأرائهم لتطوير الخطط الدراسية
 الكلية 

 تحديث موقع الكلية  .1

 استبيانات الطلبة الخريجين .2

 ية الكل إنشاء نظام اإلرشاد المهني وتوفيره للطلبة  31/12/2021 1/1/2021 تفعيل خدمات اإلرشاد المهني والوظيفي للطلبة.

 تحديث موقع الكلية  .1

لحديثي  STTSتدريب نشر فرص  .2

 التخرج

 Futureتوظيف شركة   .3

Generation 

 تحديث موقع الكلية .1 الكلية  توفير دورات متخصصة بالمهارات الحياتية 1/12/2021 1/1/2021 تزويد طلبة الجامعة بالمهارات الحياتية الالزمة

 أمثلة عن الدورات المتوفرة للطلبة .2

https://it.yu.edu.jo/index.php/student-services/skills
https://it.yu.edu.jo/index.php/student-services/skills
../أدلة%20الانجازات/منشورات%20على%20الصفحة%20الرسمية%20للكلية%20للطلبة.jpg
../أدلة%20الانجازات/منشورات%20على%20الصفحة%20الرسمية%20للكلية%20للطلبة.jpg
../أدلة%20الانجازات/صورة%20عن%20موقع%20الكلية.jpg
../أدلة%20الانجازات/صورة%20عن%20عملية%20الارشاد%20الالكتروني.png
../أدلة%20الانجازات/معرض%20الذكاء%20الاصطناعي.pdf
../أدلة%20الانجازات/معرض%20الذكاء%20الاصطناعي.pdf
../أدلة%20الانجازات/معرض%20الذكاء%20الاصطناعي.pdf
../أدلة%20الانجازات/معرض%20الذكاء%20الاصطناعي.pdf
../أدلة%20الانجازات/مسابقة%20AI%20and%20Data%20science.jpeg
../أدلة%20الانجازات/مسابقة%20AI%20and%20Data%20science.jpeg
../أدلة%20الانجازات/حضور%20لقاء%20تعريفي%20خاص%20بالتوظيف.jpeg
../أدلة%20الانجازات/تحديث%20موقع%20الكلية.pdf
../أدلة%20الانجازات/تحديث%20موقع%20الكلية.pdf
../أدلة%20الانجازات/تحديث%20موقع%20الكلية.pdf
../أدلة%20الانجازات/استبيان%20مسح%20اّراء%20الخريجين%20بما%20يتوافق%20مع%20معايير%20الاعتماد%20الدولي.pdf
../أدلة%20الانجازات/تحديث%20موقع%20الكلية.pdf
../أدلة%20الانجازات/تحديث%20موقع%20الكلية.pdf
../أدلة%20الانجازات/تحديث%20موقع%20الكلية.pdf
../أدلة%20الانجازات/تدريب%20STTS.jpeg
../أدلة%20الانجازات/تدريب%20STTS.jpeg
../أدلة%20الانجازات/توظيف%20شركة%20Future%20Generation.jpeg
../أدلة%20الانجازات/توظيف%20شركة%20Future%20Generation.jpeg
../أدلة%20الانجازات/توظيف%20شركة%20Future%20Generation.jpeg
../أدلة%20الانجازات/توظيف%20شركة%20Future%20Generation.jpeg
../أدلة%20الانجازات/تحديث%20موقع%20الكلية.pdf
../أدلة%20الانجازات/تحديث%20موقع%20الكلية.pdf
../أدلة%20الانجازات/تحديث%20موقع%20الكلية.pdf
../أدلة%20الانجازات/تحديث%20موقع%20الكلية.pdf
../أدلة%20الانجازات/دورة%20للطلبة%20ASP.pdf.jpeg
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 الجودةلمحور  خطة العمل
 

 

 

 النشاط التنفيذي 
 اإلطار الزمني

 اإلنجازات والنشاطات  جهة التنفيذ  الناتج المتوقع 
 إلى  من

      

 31/12/2021 1/1/2021 تعزيز نطاق الجودة وثقافتها في الكلية.

العمل على تعزيز ونشر ثقافة الجودة من 

خالل التشاركية والشفافية في تطبيق  

 إجراءاتها وعرض نتائجها. 

 الكلية 

تشكيل لجان الجودة على مستوى الكلية   .1

 واالقسام

اشراك جميع أعضاء الهيئة التدريسية  .2

في اعداد وتطبيق خطط الجودة  

 .اوتنفيذه

االشتراك في دورات تطوير مسار  .3

 الجودة

 

المؤشرات والمعايير والمقارنات المرجعية لجودة أداء  

العملية التعليمية في الكلية ومخرجات التعلم التي تتناسب  

 . وسوق العمل

1/1/2021 31/12/2021 
على وضع مؤشرات قياسية لتقييم  العمل 

 مخرجات التعلم من قبل ذوي العالقة. 
 الكلية 

قياس وجهة نظر أرباب العمل   .1

 .لمخرجات التعلم

قياس وجهة نظر الطلبة الخريجين  .2

 .لمخرجات التعلم

وضع معايير قياسية مرجعية لقياس  .3

 .جودة العملية التعليمية في الكلية

  

الجودة السعي لتحقيق االعتمادات الدولية وشهادات ضمان 

 .المحلية والتصنيفات المحلية والدولية
1/1/2021 31/12/2021 

العمل على تحقيق متطلبات شهادات الجودة 

المحلية والعالمية للكلية ولجميع البرامج 

 األكاديمية فيها.

الكلية + األقسام 

 األكاديمية. 
 ABETالتقدم لشهادة 

../أدلة%20الانجازات/لجنة%20ضمان%20وضبط%20الجودة.pdf
../أدلة%20الانجازات/لجنة%20ضمان%20وضبط%20الجودة.pdf
../أدلة%20الانجازات/اعداد%20وتطبيق%20خطط%20الجودة%20وتنفيذها.pdf
../أدلة%20الانجازات/اعداد%20وتطبيق%20خطط%20الجودة%20وتنفيذها.pdf
../أدلة%20الانجازات/اعداد%20وتطبيق%20خطط%20الجودة%20وتنفيذها.pdf
../أدلة%20الانجازات/اعداد%20وتطبيق%20خطط%20الجودة%20وتنفيذها.pdf
../أدلة%20الانجازات/تطوير%20مسار%20الجودة-ورشة.pdf
../أدلة%20الانجازات/تطوير%20مسار%20الجودة-ورشة.pdf
https://forms.gle/hcHuw5Lv64JSuFa79
https://forms.gle/hcHuw5Lv64JSuFa79
../أدلة%20الانجازات/استبيان%20مسح%20اّراء%20الخريجين%20بما%20يتوافق%20مع%20معايير%20الاعتماد%20الدولي.pdf
../أدلة%20الانجازات/استبيان%20مسح%20اّراء%20الخريجين%20بما%20يتوافق%20مع%20معايير%20الاعتماد%20الدولي.pdf
../أدلة%20الانجازات/Quality%20Assurance.pdf
../أدلة%20الانجازات/Quality%20Assurance.pdf
../أدلة%20الانجازات/الموافقة%20على%20السير%20بإجراءات%20الاعتماد.pdf
../أدلة%20الانجازات/الموافقة%20على%20السير%20بإجراءات%20الاعتماد.pdf
../أدلة%20الانجازات/الموافقة%20على%20السير%20بإجراءات%20الاعتماد.pdf

