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 أكاديمية األمير الحسين بن عبدهللا الثاني للحماية المدنية

 راتيجيةتالخطة التنفيذية المنبثقة عن الخطة االس
 



 

 

 8181-8102استراتيجية 
 الخطة التنفيذية

 

 االستراتيجي األول الهدف
 علمياً وعملياً في مجال علوم الحماية المدنيةتوفير بيئة أكاديمية قادرة على رفد سوق العمل بخريجين مؤهلين 

 

 اإلطار الزمني
 متطلبات التنفيذ

 الشركاء في التنفيذ
 ت المشاريع مسؤولية التنفيذ

 داخلي خارجي من إلى

9102 9102 
 كادر بشري

 خماطبات رمسية
 جامعة البلقاء التطبيقية

 االقسام التعليمية
قسم التخطيط والتطوير 

 وضبط اجلودة

االقسام العمادة و 
 التعليمية

تحديث الخطط الدراسية للتخصصات 
 المطروحة في األكاديمية

0 

9102 9102 
 كادر بشري

 خماطبات رمسية
 بنية حتتية

جامعة البلقاء التطبيقية وزارة 
 التعليم العايل والبحث العلمي

 االقسام التعليمية
قسم التخطيط والتطوير 

 وضبط اجلودة

العمادة  واالقسام 
 التعليمية

استحداث تخصصات جديدة في 
 8 األكاديمية تخدم المجتمع المحلي والعربي

9102 9102 
دراسة متطلبات احلصول 

 االعتماد
 التنسيق مع اجلهات املعنية

 اجلامعة االردنية
 جامعة البلقاء التطبيقية

 هيئة االعتماد العام واخلاص
 املديرية العامة للدفاع املدين

 التعليميةاالقسام 
قسم التخطيط والتطوير 

 وضبط اجلودة

و قسم التخطيط  العمادة
 والتطوير وضبط اجلودة

المحافظة على معايير االعتماد العام 
 3 والخاص

دعم مايل الجراء االحباث  9102 9102
 ونشرها

 جامعة البلقاء التطبيقية
 املديرية العامة للدفاع املدين

 االقسام التعليمية
املاليةقسم الشؤون   

 العمادة
 اعضاء هيئة التدريس

التوجه نحو إعداد األبحاث ونشرها في 
 4 المجالت العلمية العالمية المتخصصة

 دعم مايل حلضور املؤمترات 9102 9102
 التطبيقية البلقاء جامعة

 املدين لدفاعا ديريةم
 االقسام التعليمية

 قسم الشؤون املالية
 العمادة

 اعضاء هيئة التدريس
أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في دعم 

 المؤتمرات العلمية، المحلية والدولية
5 



 

 

 االستراتيجي األول الهدف
 توفير بيئة أكاديمية قادرة على رفد سوق العمل بخريجين مؤهلين علمياً وعملياً في مجال علوم الحماية المدنية

 
 اإلطار الزمني

 متطلبات التنفيذ
 الشركاء في التنفيذ

التنفيذ مسؤولية  ت المشاريع 
 داخلي خارجي من إلى

9102 9102 

التنسيق املسبق مع اجلهات 
 املعنية

 قاعدة بيانات
 قوى بشرية مدربة

املديرية العامة للدفاع املدين 
 )إدارة التدريب(

 الدوائر واالقسام الداخلية
 االقسام التعليمية
 دائرة شؤون الطلبة

 

المتخصصة توفير الدورات التدريبية 
 للطلبة

6 

9102 9102 
 دعم مايل
 وسائل نقل

 جامعة البلقاء التطبيقية
 الدوائر واالقسام الداخلية مديرية الدفاع املدين

 العمادة
 7 إقامة النشاطات الالمنهجية دائرة شؤون الطلبة

 دعم مايل 9102 9102
 وسائل نقل

 جامعة البلقاء التطبيقية
 مديرية الدفاع املدين

 العمادة واالقسام الداخليةالدوائر 
 دائرة شؤون الطلبة

تبني وإطالق المبادرات الطالبية 
بمختلف أنواعها وإشراك الطلبة في 

 األنشطة المختلفة
2 

 قوى بشرية مدربة 9102 9102
 متطلبات تكنولوجية

 التطبيقية البلقاء جامعة
 املدين الدفاع مديرية

مركز احلاسوب  الدوائر واالقسام الداخلية
 واالتصاالت

تطوير البنية التحتية التكنولوجية 
والخدمات اإللكترونية لمتلقي 

 الخدمة
9 

 دعم مايل 9102 9102
 متطلبات تكنولوجية

 جامعة البلقاء التطبيقية
 مديرية الدفاع املدين

 هيئة االعتماد
 العمادة االقسام التعليمية

 شعبة املكتبة
رفد مكتبة األكاديمية بالمراجع 

 والمجالت العلمية الالزمةوالكتب 
01 

9102 9102 
 قوى بشرية مدربة

 متطلبات تكنولوجية
 جامعة البلقاء التطبيقية

 االقسام التعليمية 
مركز احلاسوب 

 واالتصاالت
-eتفعيل نظام التعليم اإللكتروني )

Learning00 ( المرحلة الثانية 



 

 

 االستراتيجي األول الهدف
 على رفد سوق العمل بخريجين مؤهلين علمياً وعملياً في مجال علوم الحماية المدنيةتوفير بيئة أكاديمية قادرة 

 
 

 اإلطار الزمني
 متطلبات التنفيذ

 الشركاء في التنفيذ
 ت المشاريع مسؤولية التنفيذ

 داخلي خارجي من إلى

9102 9102 
 قوى بشرية مدربة

 متطلبات تكنولوجية
 بنية حتتية

 التطبيقيةجامعة البلقاء 
 مديرية الدفاع املدين

 

 االقسام التعليمية
 شعبة املختربات

مركز احلاسوب 
 واالتصاالت

تطوير نظام االمتحانات المحوسب 
(e-Exam باستحداث مختبر )

( طالب على األقل 21يتسع لعدد )
 Smartومزود بتقنية )

Learning Room) 

08 

9191 9102 
 قوى بشرية مدربة

 متطلبات تكنولوجية
 بنية حتتية

 مديرية الدفاع املدين
 جامعة البلقاء التطبيقية

 القطاع اخلاص
 مجيع الدوائر واالقسام 

 العمادة
قسم التخطيط والتطوير 

 وضبط اجلودة
 03 دراسة مشروع مركز التميز

9102 9102 
التنسيق مع اجلهات املعنية 

 مجيع الدوائر واالقسام  املديرية العامة للدفاع املدين لتوفري املتطلبات
 شعبة املختربات
 قسم اخلدمات

 

االستمرارية في صيانة وتحديث 
المرافق والمباني والمختبرات والبنية 

 التحتية في األكاديمية
04 

 قوى بشرية 9102 9102
 معدات سالمة عامة

 مجيع الدوائر واالقسام  املديرية العامة للدفاع املدين
 قسم اخلدمات

 البشرية دائرة املوارد
 جلنة السالمة العامة

توفير بيئة عمل أمنة وسليمة للموظفين 
 05 والطلبة

 
  



 

 

 8181-8102استراتيجية 
 الخطة التنفيذية

 

 

 الثانياالستراتيجي  الهدف
 رفع كفاءة األداء المؤسسي وصوالً للتميز

 

 اإلطار الزمني
 متطلبات التنفيذ

 الشركاء في التنفيذ
 ت المشاريع مسؤولية التنفيذ

 داخلي خارجي من إلى

9102 9102 

 التنسيق مع اجلهات املعنية
جتهيز كافة الوثائق والشروط 

  الالزمة للحصول على
 االعتماد

 مجيع الدوائر واالقسام املديرية العامة للدفاع املدين
 العمادة

قسم التخطيط والتطوير 
 وضبط اجلودة

تطبيق نظام و توطين سياسة الجودة 
 (ISO9001-2015الجودة )

 في األكاديمية
0 

 قوى بشرية مؤهلة 9102 9102
 دورات متخصصة

 مجيع الدوائر واالقسام املديرية العامة للدفاع املدين
 العمادة

قسم التخطيط والتطوير 
 وضبط اجلودة

المشاركة في جائزة الملك عبداهلل 
الثاني لتميز األداء الحكومي 

 والشفافية
8 

 املديرية العامة للدفاع املدين دعم مايل ومعنوي 9102 9102
قسم التخطيط والتطوير 

 وضبط اجلودة

 العمادة
قسم التخطيط والتطوير 

 وضبط اجلودة
 قسم الشؤون املالية

تطوير جائزة الموظف المثالي ونظام 
الحوافز والمكافئات لخلق بيئة 

 مشجعة على اإلبداع والتميز
3 

9102 9102 
 قوى بشرية مدربة

 متطلبات تكنولوجية
 بنية حتتية

 قسم اخلدمات املديرية العامة للدفاع املدين
 قسم اللوازم

مركز احلاسوب 
 واالتصاالت

استكمال مشروع نظام المراقبة 
 بالكاميرات )غرفة المراقبة(

4 



 

 

 الثانياالستراتيجي  الهدف
 رفع كفاءة األداء المؤسسي وصوالً للتميز

 

 اإلطار الزمني
التنفيذمتطلبات   

 الشركاء في التنفيذ
 ت المشاريع مسؤولية التنفيذ

 داخلي خارجي من إلى

قاعدة بيانات النوع  9102 9102
 االجتماعي

 العمادة مجيع الدوائر واالقسام املديرية العامة للدفاع املدين
 دائرة املوارد البشرية

مشروع استراتيجية دمج مبادئ النوع 
في االجتماعي وتكافؤ الفرص 

 األكاديمية
5 

 مجيع الدوائر واالقسام شركة الدخيل التنسيق مع اجلهات املعنية 9102 9102
 قسم اخلدمات

 6 مشروع تدوير النفايات دائرة شؤون الطلبة

 املديرية العامة للدفاع املدين دعم مايل 9102 9102
 قسم اللوازم

 قسم الشؤون املالية
 

 قسم اخلدمات
 

اإلنارة بنوع مشروع استبدال وحدات 
 (LEDموفر للطاقة )

7 

9102 9102 
 متطلبات تكنولوجية

 التنسيق مع اجلهات املعنية

 املديرية العامة للدفاع املدين
 جامعة البلقاء التطبيقية

 

 مركز احلاسوب واالتصاالت
 

قسم التخطيط والتطوير 
 وضبط اجلودة

تطبيق نظام حق الحصول على 
 المعلومات

2 

9102 9102 
 بشرية مدربةقوى 

 متطلبات تكنولوجية
 

 املديرية العامة للدفاع املدين
 

مركز احلاسوب  مجيع الدوائر واالقسام
 واالتصاالت

مشروع البوابة اإللكترونية لمركز 
 الحاسوب واالتصاالت

9 

9102 9102 
 قوى بشرية مدربة

 متطلبات تكنولوجية
 

 املديرية العامة للدفاع املدين
 

واالتصاالتمركز احلاسوب  مركز احلاسوب  
 واالتصاالت

تحديث أنظمة الحماية وبرنامج 
مضاد الفايروسات على شبكة 

 األكاديمية
01 

 



 

 

 8181-8102استراتيجية 
 الخطة التنفيذية

 

 الثالثاالستراتيجي  الهدف
 االستدامة والتسويق لألكاديمية محلياً وعربياً 

 اإلطار الزمني
 متطلبات التنفيذ

التنفيذ الشركاء في  
 ت المشاريع مسؤولية التنفيذ

 داخلي خارجي من إلى

9102 9102 

 قوى بشرية مدربة
 متطلبات تكنولوجية
 دورات متخصصة

 دراسات رضا متلقي اخلدمة

 املديرية العامة للدفاع املدين
 متلقي اخلدمة

مركز احلاسوب  مجيع الدوائر واالقسام
 واالتصاالت

اإللكتروني تحديث وتطوير الموقع 
 لألكاديمية

0 

9102 9102 

 قوى بشرية مدربة
 متطلبات تكنولوجية

 جتهيز احملتوى االعالمي
 دراسات رضا متلقي اخلدمة

 مجيع الدوائر واالقسام املديرية العامة للدفاع املدين
مركز احلاسوب 

 واالتصاالت
 دائرة شؤون الطلبة

إنشاء صفحات لألكاديمية على موقع 
االجتماعي التواصل 

(Facebook) 
8 

وضع خطة للحمالت  9102 9102
 اإلعالمية

 املديرية العامة للدفاع املدين

 األقسام األكادميية
 دائرة القبول والتسجيل

 دائرة شؤون الطلبة
 مركز احلاسوب واالتصاالت

قسم االعالم والعالقات 
 العامة

إطالق حمالت إعالمية لتسويق 
)زيارات، األكاديمية محلياً وعربياً 

محاضرات، مؤتمرات، يوم علمي، يوم 
مفتوح، يوم جامعي، لقاءات 

 الجامعات ... إلخ(

3 



 

 

 

 الثالثاالستراتيجي  الهدف
 االستدامة والتسويق لألكاديمية محلياً وعربياً 

 

 اإلطار الزمني
 متطلبات التنفيذ

 الشركاء في التنفيذ
 ت المشاريع مسؤولية التنفيذ

 داخلي خارجي من إلى

9102 9102 

التنسيق مع اجلهات اخلارجية 
 املسؤولة عن تنفيذ املشروع
 جتهيز احملتوى االعالمي

 دراسات رضا متلقي اخلدمة

 املديرية العامة للدفاع املدين
 مجيع الدوائر واالقسام متلقي اخلدمة

قسم االعالم والعالقات 
 العامة

تكثيف اإلعالم المرئي والمسموع من 
 4 المديرية العامة للدفاع المدنيخالل 

9102 9102 

إعداد دراسة بتكاليف 
 ومتطلبات املشروع

التنسيق مع اجلهات اخلارجية 
 املسؤولة عن تنفيذ املشروع
 جتهيز احملتوى االعالمي

 املديرية العامة للدفاع املدين
 شركات االتصاالت

قسم االعالم والعالقات  مركز احلاسوب واالتصاالت
 العامة

دراسة مشروع الرسائل اإللكترونية 
اإلعالنية الموجهة لناجحي الثانوية 

 العامة

5 

 

 

 

 



 

 

 8181-8102استراتيجية 
 الخطة التنفيذية

 

 الرابعاالستراتيجي  الهدف
 توفير موارد بشرية على مستوى عالي من التدريب والتأهيل

 

 

 

 

 

 

 اإلطار الزمني
 متطلبات التنفيذ

 الشركاء في التنفيذ
التنفيذ مسؤولية  ت المشاريع 

 داخلي خارجي من إلى

9102 9102 
توفري املخصصات املالية 

 األقسام التعليمية املديرية العامة للدفاع املدين لالبتعاث
 العمادة

 جلنة االبتعاث
استكمال خطة االبتعاث ألعضاء 

 0 الهيئة التدريسية.

9102 9102 
 التنسيق مع اجلهات املعنية

 دائرة املوارد البشرية مجيع الدوائر واالقسام املديرية العامة للدفاع املدين قاعدة بيانات
استكمال الخطة التدريبية للهيئتين 

 اإلدارية والتدريسية.
8 

 3 الوظيفيبرامج الرفاه  دائرة املوارد البشرية مجيع الدوائر واالقسام املديرية العامة للدفاع املدين املخاطبات والكتب الرمسية 9102 9102



 

 

 8181-8102استراتيجية 
 الخطة التنفيذية

 

 الخامساالستراتيجي  الهدف
 التفاعل مع المجتمع لتحقيق تنمية مجمتعية فاعلة

 

 اإلطار الزمني
 متطلبات التنفيذ

 الشركاء في التنفيذ
 ت المشاريع مسؤولية التنفيذ

 داخلي خارجي من إلى

9102 9102 

اجلهات املعنيةالتنسيق مع   
 قوى بشرية
 دعم مايل
 وسائل نقل

 املديرية العامة للدفاع املدين
 لمجتمع احمللياجلهات املعنية ل

 )جلان ومجعيات خريية ...(
 مجيع الدوائر واالقسام

 العمادة
 جلنة املسؤولية اجملتمعية

إعداد وتنفيذ خطة المسؤولية 
 0 .المجتمعية

9102 9102 

املعنيةالتنسيق مع اجلهات   
 قوى بشرية )مدربني(

 دعم مايل
 وسائل نقل

 املديرية العامة للدفاع املدين
 اجلهات املعنية للمجتمع احمللي
 )جلان ومجعيات خريية ...(

 مجيع الدوائر واالقسام

 جلنة املسؤولية اجملتمعية
قسم االعالم والعالقات 

 العامة
 دائرة شؤون الطلبة

المدنية تعزيز مفاهيم علوم الحماية 
في المجتمع من خالل المحاضرات 

 .التثقيفية والتوعوية

8 

9102 9102 
 التنسيق مع اجلهات املعنية

 قوى بشرية مؤهلة
 دعم مايل

 املديرية العامة للدفاع املدين
 اجلهات املعنية للمجتمع احمللي
 )جلان ومجعيات خريية ...(

 مجيع الدوائر واالقسام

 جلنة املسؤولية اجملتمعية
قسم االعالم والعالقات 

 العامة
 دائرة شؤون الطلبة

للمجتمع المحلي  يةو إقامة ورش توع
الوطنية  ومشاركته في االحتفاالت

 والدينية
3 


