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   الحماية المدنيةمنارة علمية متميزة لتأهيل المختصين والباحثين في نسعى ألن نكون 

 تقديم تعليم أكاديمي متميز في مجال الحماية المدنية وفق أحدث التقنيات العلمية والتكنولوجيةمن خالل 

  الخطة االستراتيجية
٢٠٢٠- ٢٠١٨ 
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  "فلتجعلوا جامعاتنا منارات علم وحاضنات وعي واحترام للتنوع وقبول اآلخر ورفض االنغالق"

أقوال جالل الملك عبداهللا الثاني بن الحسين حفظه اهللا ورعاهمن   
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  ٢٠٢٠-٢٠١٨الخطة اإلستراتيجية 

  الجزء األول

  عن األكاديمية

   نيالجزء الثا

  والوثائق الوطنية ٢٠٢٥رؤية األردن 

  الثالثالجزء 

  منهجية العمل

   الرابعالجزء 

  ٢٠٢٠-٢٠١٨استراتيجية 
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  ثالثالجزء ال  منهجية العمل

 منهجية العمل ١٩
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   المخاطر): خطة إدارة ٢ملحق رقم (
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  ٢٠٢٠-٢٠١٨استراتيجية 
  

  الجزء األول  عن األكاديمية
  كلمة عميد األكاديمية

 

  األكاديمية في سطور

  مقدمة الخطة االتسراتيجية

  ألكاديميةل الغايات الرئيسية

  لألكاديمية الهيكل التنظيمي
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  ٢٠٢٠- ٢٠١٨استراتيجية 

 كلمة عميد األكاديمية
  

التعليم العايل يف الفرتة احلالية تطورات عديدة تقتضي إعادة النظر بالطروحات القائمة، يشهد 
وتكريس املزيد من اجلهود ملعرفة التحديات الراهنة، والتجاوب مع متطلبات املرحلة على 
مستويني: مسايرة التطور األكادميي والتكنولوجي، وموائمة الربامج األكادميية مع مقتضيات 

 كوادرودٍة عاليٍة، قادٍر على إعداد  ل املتغرية للوصول إىل نظام تعليم عاٍل ذي جسوق العم
االنتماء األصيل المتها، قادرٍة على مواكبة تطورات املعرفة يف س املواطنة و تتميز حببشرية 
مبا يليب احتياجات اتمع احلالية واملستقبلية، ومبا يتالءم مع حتقيق و  حقول التخصصخمتلف 
  اإلقليمي.احمللي و قادرة على املنافسة على املستويني طنية و  ،اجتماعية ،اقتصاديةتنمية 

  

  

  

  عميد األكاديمية                                                              
  األستاذ الدكتور مضفي العميان                                                       
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  ٢٠٢٠- ٢٠١٨ استراتيجية

 األكاديمية في سطور
  

م يف اجللسة رقم  ٢٠٠٧/  ٧/ ٢٩تاريخ  ٢١٨مت تأسيس األكادميية برتخيص من جملس التعليم العايل بقراره رقم 
املوافقة على إنشاء أكادميية األمري احلسني بن عبداهللا الثاين للحماية املدنية تابعة جلامعة "والذي تضمن  ١٢/٢٠٠٧

التطبيقية ووفق قانون اجلامعة وعلى أن يتم تزويد جملس التعليم العايل باتفاقية التعاون األكادميي بني البلقاء 
األكادميية واجلامعة األردنية املعنية بتخصص هندسة اإلطفاء والسالمة وختصص إدارة الكارثة وختصص اإلسعاف 

  .  "الطيب املتخصص

اهللا الثاين للحماية املدنية بالرعاية امللكية السامية يف الثامن من آذار لعام قد حظيت أكادميية األمري احلسني بن عبد 
م افتتحت رمسياً، حيث ٢٠٠٩م حيث مت وضع حجر األساس هلذه األكادميية . ويف األول من متوز عام ٢٠٠٦

  ) . ٢٠١٠- ٢٠٠٩ استقطبت األكادميية أول دفعة من طلبتها يف التخصصات الثالثة يف العام اجلامعي (

تعمل األكادميية حتت املظلة األكادميية جلامعة البلقاء التطبيقية وبتعاون أكادميي مع اجلامعة األردنية وتتبع إدارياً 
للمديرية العامة للدفاع املدين، وتصدر الشهادات العلمية للربامج املطروحة يف األكادميية متضمنة شعار كل من 

  طبيقية واألكادميية وبتوقيع كل من رئيس جامعة البلقاء التطبيقية وعميد األكادميية.اجلامعة األردنية وجامعة البلقاء الت

  -٢٠١٢متيزت األكادميية حبصوهلا على جائزة امللك عبداهللا الثاين لتميز األداء احلكومي والشفافية للدورة السادسة (
 احلصول على هذه اجلائزة. م ) املرحلة الربونزية املركز األول كأول مؤسسة تعليمية تنال شرف٢٠١٣
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  ٢٠٢٠- ٢٠١٨استراتيجية 

 مقدمة الخطة االستراتيجية
  

األكادمييــة  قــعلــــــتعكس وا ألكادمييــة األمــري احلســني بــن عبــد اهللا الثــاين للحمايــة املدنيــةســــــرتاتيجية االأعــــــدت اخلطــــــة 
ـــاو  ـــة  طموحاـــ ـــوام املقبلــ ـــطتها لألعــ ـــة أنشــ ـــمن جمموعــ ـــتقبلية ضــ ـــو  وذلــك يف، )٢٠٢٠-٢٠١٨(املســ ـــورات  ءضــ التطـ

ـــب ـــمية، لتواكـ ـــة اهلاشـ ـــة األردنيـ ـــي اململكـ ـــي فـ ـــث العلمـ ـــايل والبحـ ـــيم العـ ـــهدها مســــرية التعلـ ـــي تشـ ـــا  التـ ـــوعي وانفتـــ  حبـــ
ـــي والعربــــــياملســــــتجدات العلميــــــ ـــات ســــــوق العمــــــل احمللـــ ـــة، وتلبــــــي احتياجـــ  الكفــاءاتليمــي مــن قواإل ة والتكنولوجيـــ

  .هلة واملدربةؤ امل

ت النسـبية التــي متكــن از يامل ءفــي انتقــا ىالوســيلة املثل ســرتاتيجي" ضــرورة علميــة وعمليــة، و يعــدال"التخطــيط ا يعترب 
املسـتجدات احملليـة  عمـ فخضـم بيئـة أكادمييـة دائمـة التطـور و التكيـ ســـتمرار واملنافســة والتميــز فــيالمــن ا األكادميية

  .ليمية والعامليةقواإل

ــــــا مــــــن أركــــــان الثقافــــــة الســــــائدة فيهــــــا، و  األكادمييــــــةســــــرتاتيجي" يف االالتخطــــــيط "ج ميثــــــل مــــــنه ــــــا يف قركن  يمــــــة علي
ـــــــيم اجلوهريـ ـــــــلم القــ ـــــــي يســ ـــــــة التــ ـــــــاشــــــارك ــــــا ـ ـــــــني ءأعضــ ـــــــ اهليئتــ ـــــــرص اجلميـ ـــــــة، وحيــ ـــــــة واإلداريــ ـــــــ عاألكادمييــ  ىعلــ

  .ها وتقييمهاذوتنفي كادمييةأللسرتاتيجية االة اخلطة غتوظيفها يف صيا

 التعلــــــــيم العــــــــايل  بقطـــــــاعبـــــــاملفردات اخلاصـــــــة  أكيـــــــداً  مـــــــاً زاالتلألكادمييـــــــة ســـــــرتاتيجية التعكـــــــس مفـــــــردات اخلطـــــــة ا
ـــــــة اهلاشـــــــمية، كمـــــــا أـــــــا تنســـــــجم مـــــــ   ىســـــــرتاتيجية علــــــالحمـــــــاور اخلطـــــــة ا عوالبحــــــث العلمــــــي يف اململكــــــة األردني

ــــو  ع.مســــتوى القطـــــا  ــــةـد حرصـــــت ق ـــــ األكادميي ـــــد مـــــن األهـــــدا ىعل ـــــي وردت فـــــي الا فحتقيـــــق العدي  ســـــرتاتيجية الت
ــــ الســـابقةتيجية اســــرت الهــــا اطخط ــــق  ىوتعمــــل جاهــــدة عل ــــتكمال حتقيـ ــــا فاألهـــــدا تلـــكاسـ ــــ ء، والبنـ ــــا تـــــم ىعلـ   مـ

  )٢٠٢٠-٢٠١٨إجنازه من خالل اخلطة االسرتاتيجية احلالية لألعوام (
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  ٢٠٢٠- ٢٠١٨استراتيجية 

 الغايات الرئيسية لألكاديمية

 
  .والعمل بروح الفريق الواحدبناء الثقافة املؤسسية القائمة على رسالة ورؤية األكادميية،  .١
  .ترسيخ الوالء واالنتماء .٢
  .الشراكة مع مؤسسات القطاعني العام واخلاص .٣
  .األكادمييةخدمة اتمع احمللي، وحتقيق الرضا لكافة األطراف املتعاملة مع  .٤
  .البيئة اخلارجية تطلباترونة والتكيف مع مملا .٥
والتميز، وتطوير احلرم األكادميي مبا خيدم العملية التعليمية، وصقل يئة البيئة األكادميية املناسبة لإلبداع  .٦

  شخصية الطالب، وتنمية قدراته، وإكسابه روح املبادرة واإلبداع.
  األكادميية.على مجيع الربامج املطروحة يف  تفعيل نظام اجلودة، وتطبيق معايري االعتماد العام واخلاص .٧
  .حباجات سوق العمل احمللي، واإلقليمي األكادميية ربامجالربط  .٨
  .ضبط النفقات، واالستغالل األمثل للموارد املتوفرة .٩

هذه الكفاءات يف خدمة  ، والعمل على ضمان استمراراألكادميية رفع قدرات الكفاءات العاملة يف  .١٠
  األكادميية.
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  ٢٠٢٠- ٢٠١٨استراتيجية 

 الهيكل التنظيمي لألكاديمية
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  ٢٠٢٠-٢٠١٨استراتيجية 
  نيالجزء الثا  والوثائق الوطنية ٢٠٢٥رؤية األردن 

  والوثائق الوطنية ٢٠٢٥رؤية األردن 

-٢٠١٦التنفيذي األول للحكومة (التنموي دور االكاديمية في تحقيق الرؤية والبرنامج  

٢٠١٨(  
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  ٢٠٢٠- ٢٠١٨استراتيجية 

 والوثائق الوطنية ٢٠٢٥رؤية األردن 
  االستراتيجيةمرجعية الخطة 

تسعى أكادميية األمري احلسني بن عبداهللا الثاين للحماية املدنية إىل إجياد املواءمة بني خطتها االسرتاتيجية والتوجهات 
واجهزة دف الوصول إىل أعلى درجات التنسيق والتكامل بني األكادميية وكافة مؤسسات  االسرتاتيجية الوطنية،

ستوى م -املستوى العلميالدولة يف حتقيق االهداف الوطنية والقطاعية، مما يتطلب العمل على املستويني (
  ).تالعمليا

العام لألكادميية  يف مسار التخطيط االسرتاتيجي للدولة،  االلتزام علىاملستوى العلمي: ويتمثل من خالل التأكد 
) لألكادميية، وإىل التعهدات اليت أخذت mandateالتكليف القانوين (العودة إىل على وهذا يقتضي العمل 

ألهداف الوطنية والقطاعية من خالل إعداد تصور مستقبلي بعيد األمد للسنوات ا ا حتقيقعاتقهاحلكومة على 
برامج )، اليت سيتم وضع خمرجاا موضع التنفيذ من خالل اعداد ٢٠٢٥العشر القادمة ،واملتمثل بوثيقة األردن (
)، ٢٠٢٥ -٢٠٢٢)، واألخري (٢٠٢١-٢٠١٩)، والثاين (٢٠١٨-٢٠١٦تنفيذية تنموية متوسطة األمد، األول (

لتحقيق بعض من االهداف  التعليم العايل والبحث العلمي واالبداع حيث جاء دور األكادميية  ضمن قطاع 
حمورها على املواطن وبإشراف جلنة تنسيقية ترأسها القطاعية والفرعية (املرحلية) واملبادرات املتعلقة بذلك واليت ينصب 

  وزارة التخطيط والتعاون الدويل ومرتبطة باللجنة التوجيهية اليت يرأسها دولة رئيس الوزراء.

: ويتم مبوجبه التأكد من مواءمة مشاريع ومبادرات اخلطة االسرتاتيجية لألكادميية مع مشاريع مستوى العمليات
رجيني يف إطار عملية اإلمناء املتكامل واملتعدد القطاعات، وتساعد املواءمة على هذا املستوى ومبادرات الشركاء اخلا

يف حتقيق أكرب قدر ممكن من تناسق األهداف واملشاريع مع املبادرات وتزامن تنفيذها لتخدم بعضها البعض مما 
  يسهل عملية تنفيذها.
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  ٢٠٢٠- ٢٠١٨استراتيجية 

 والوثائق الوطنية ٢٠٢٥رؤية األردن 
  

  )٢٠٢٥للمرحلة األولى والمنبثق من وثيقة االردن (التنموي التنفيذي األهداف الوطنية الواردة في البرنامج أوًال: 
  املواطنني. جلميع مستوى معيشة جيد مستدام لضمان منو معدالت حتقيق .١
  االستثمارات احمللية. خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس األموال االجنبية وتشجيع .٢
  احلفاظ على االستقرار املايل والنقدي وضبط عجز املوازنة وبناء نظام مايل كفوء وقليل املخاطر. .٣
  خفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظام محاية اجتماعية فعال. .٤
  حتقيق التوازن التنموي بني احملافظات يف ضوء تطبيق ج الالمركزية. .٥
 املقدمة للمواطنني والعدالة يف توزيعها.حتسني مستوى اخلدمات  .٦
 بناء جيل قادر على االبداع واالبتكار ذو إنتاجية مرتفعة. .٧
 .رفع كفاءة النظام القضائي وتعزيز استقالليته ونزاهته .٨
  

  )٢٠٢٥للمرحلة األولى والمنبثق من وثيقة االردن (التنموي التنفيذي توجهات البرنامج ثانياً: 
 ) توجه من أمهها:١٩) (٢٠٢٥الربنامج التنموي التنفيذي للمرحلة األوىل واملنبثق من وثيقة األردن (بلغ عدد توجهات 

  متكني وتوفري البيئة املناسبة وصوًال للحكم الرشيد وذلك بتوفري التشريعات وبناء القدرات املؤسسية والبشرية. .١
ثل للموارد الطبيعية والتقليل من آثار التغري املناخي واحلد من احلفاظ على عناصر البيئة من مياه وهواء وتربة واالستغالل األم .٢

 التصحر.
مبنية على التمكني وتكافؤ الفرص يف مراحل التعليم وموائمة خمرجاته مع سوق العمل، والنهوض  بشرية مستدامة تنمية حتقيق .٣

صة للشباب واملرأة وصوال اىل انتاجية اعلى بقوة العمل وتنميتها ومتكينها باملهارات واملعرفة وتوفري فرص العمل الالئقة خا
 وخفض نسب البطالة على املستويني الوطين واحمللي.

التوسع يف استغالل العلم واملعرفة وتشجيع املبدعني والباحثني وترمجة خمرجات أعماهلم اىل مشروعات ذات قيمة مضافة  .٤
 لالقتصاد الوطين

  

  للمرحلة األولى لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي واالبداعالتنموي التنفيذي األهداف القطاعية الواردة في البرنامج ثالثاً: 
  دعم البحث العلمي التطبيقي ورفع مستواه وربطة بأهداف التنمية الشاملة واملستدامة .١
تليب احتياجات اتمع احلالية واملستقبلية، منافس الوصول إىل تعليم عال يتسم جبودة عالية قادر على إعداد كوادر بشرية  .٢

 إقليمياُ ودوليًا.
  

  للمرحلة األولىالتنموي التنفيذي رابعاً: دور ومساهمة االكاديمية في الهدف القطاعي الواردة في البرنامج 

  دعم البحث العلمي التطبيقي ورفع مستواه وربطة بأهداف التنمية الشاملة واملستدامة .١
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تعليم عال يتسم جبودة عالية قادر على إعداد كوادر بشرية تليب احتياجات اتمع احلالية واملستقبلية،  الوصول إىل .٢
  منافس إقليمياُ ودولياً 

  

  ٢٠٢٠- ٢٠١٨استراتيجية 

 والوثائق الوطنية ٢٠٢٥رؤية األردن 
  

لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي للمرحلة األولى التنموي التنفيذي خامساً: األهداف الفرعية الواردة في البرنامج 

  واالبداع

  واملعايري الفضلى تللممارساتوفري بيئة جامعية مالئمة ومناخ دراسي وفقاً  .١
  ضمان احلاكمية واستقالل اجلامعات .٢
  املواءمة بني خمرجات التعليم العايل وسوق العمل .٣
 ضمان جودة خمرجات مؤسسات التعليم العايل .٤

  

  المرتبطة باألهداف الفرعيةالمبادرات اً: سادس

 إدارة جامعية تطبق املمارسات الفضلى وفقًا للحاكمية الرشيدة. .١
 توفري بيئة تعليمية مناسبة يف مجيع مراحل التعليم. .٢
 .يف التعليم العايلحتقيق العدالة وتكافؤ الفرص  .٣
  .لتتوافق واحتياجات أسواق العملحتسني خمرجات التعليم العايل والتوسع يف برامج التعليم التقين والتطبيقي  .٤
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  ٢٠٢٠- ٢٠١٨استراتيجية 

 )٢٠١٨-٢٠١٦األول للحكومة (التنفيذي دور االكاديمية في تحقيق الرؤية والبرنامج التنموي 
 ٢٠١٨-٢٠١٦األول لألعوام التنفيذي اً: ربط األهداف الوطنية والقطاعية والمبادرات الواردة في البرنامج التنموي بعسا

  االستراتيجية لألكاديمية المحاور واألهداف عم ٢٠٢٥المنبثقة عن وثيقة األردن 

األول التنفيذي  األهداف الوطنية والقطاعية والمبادرات الواردة في البرنامج التنموي 
  ٢٠١٨-٢٠١٦لألعوام 

االستراتيجية  المحاور واألهداف
  لألكاديمية

  األهداف الوطنية
  الهدف القطاعي

التعليم العالي (قطاع 
  والبحث العلمي)

األهداف الفرعية المرتبطة 
  في األهداف القطاعي

المبادرات المرتبطة 
  باألهداف الفرعية

المحاور 
  االستراتيجية

  األهداف اإلستراتيجية

بناء جيل قادر على 
االبداع واالبتكار ذو 

  إنتاجية مرتفعة .

  

خفض مستويات الفقر 
والبطالة وبناء نظام محاية 

  .اجتماعية فعال

الوصول إىل تعليم عال يتسم جبودة 
عالية قادر على إعداد كوادر بشرية 

تليب احتياجات اتمع احلالية 
 واملستقبلية، منافس إقليمياُ ودولياً.

  

دعم البحث العلمي التطبيقي ورفع 
التنمية  بأهدافمستواه وربطة 

  الشاملة واملستدامة.

ضمان احلاكمية واستقالل 
  اجلامعات.

توفري بيئة جامعية مالئمة ومناخ 
دراسي وفقاً للمارسات واملعايري 

  الفضلى.

  

  حتقيق العدالة وتكافؤ الفرص

  

املواءمة بني خمرجات التعليم 
 العايل وسوق العمل.

  

ضمان جودة خمرجات مؤسسات 
  التعليم العايل.

إدارة جامعية تطبق 
املمارسات الفضلى وفقاً 

  للحاكمية الرشيدة.

احلاكمية واإلدارة 
 املؤسسية

رفع كفاءة األداء املؤسسي 
  وصوالً للتميز

توفري بيئة تعليمية مناسبة يف 
  مجيع مراحل التعليم.

  التعليم والبحث العلمي

توفري بيئة أكادميية قادرة 
على رفد سوق العمل 
خبرجيني مؤهلني علمياً 
وعملياً يف جمال علوم 

  احلماية املدنية

  العدالة وتكافؤ الفرصحتقيق 

  يف التعليم العايل 

احلاكمية واإلدارة 
  املؤسسية

رفع كفاءة األداء املؤسسي 
  وصوالً للتميز

حتسني خمرجات التعليم 
العايل والتوسع يف برامج 
التعليم التقين والتطبيقي 

لتتوافق واحتياجات أسواق 
  العمل.

  التعليم والبحث العلمي

قادرة توفري بيئة أكادميية 
على رفد سوق العمل 
خبرجيني مؤهلني علمياً 
وعملياً يف جمال علوم 

  احلماية املدنية

  املوارد البشرية
توفري موارد بشرية على 

مستوى عايل من التدريب 
  والتأهيل

  خدمة اتمع
التفاعل مع اتمع لتحقيق 

  تنمية جممتعية فاعلة
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  ٢٠٢٠-٢٠١٨استراتيجية 
  ثالثالجزء ال  العملمنهجية 

 منهجية العمل

  التحليل الرباعي 
  أصحاب العالقةتحليل 
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  منهجية العمل

  منهجية العمل
  

البيئة يقوم على اجياد اسرتاتيجية فعالة تتواكب مع املتغريات اليت حتدث يف   ،٢٠٢٠-٢٠١٨لألعوام   ن بناء اسرتاتيجية األكادمييةإ
مت اتباع  ففي منهجية العمل ها على األكادميية ومتلقي اخلدمة.أمهية وأثر كل من ضمن خطة أولويات يراعى فيها الداخلية واخلارجية،

كمدخل هم  تشاركي يف كافة مراحل اعداد اخلطة مع كافة اصحاب العالقة، وذلك دف استخدام التغذية الراجعة منالنهج ال
  ألكادميية.ا تطويري السرتاتيجية

طوير على االسرتاتيجية احلالية، لالستفادة منها، والتعلم من الدروس املستفادة للت لالكادمييمة االسرتاتيجيات السابقة كافةمت دراسة  
للبيئتني الداخلية واخلارجية دف بيان املؤثرات الداخلية واخلارجية على أعمال األكادميية. وحتديد نقاط القوة  التحليلمت اجراء حيث 

  ، وصوًال لبناء األهداف االسرتاتيجية.لتهديداتوالضعف والفرص وا

  يبني الشكل التايل ملخصاً ملنهجية العمل املتبعة: 
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  منهجية العمل

  )SWOTالرباعي (تحليل ال
  

  تحليل البيئة الداخليةأوًال: 
 يعترب حتليل البيئة الداخلية من اهم املرتكزات اليت تقوم عليها عملية بناء اخلطة االسرتاتيجية لألكادميية، حيث ان متطلبات التخطيط
ة االسرتاتيجي تقتضي مراجعة وحتليل البيئة الداخلية لألكادميية من كافة جوانبها. ومت استخدام منوذج (ماكينزي) لتحليل البيئة الداخلي

املشرتكة، القيم ، األسلوب، اهليئة اإلدارية، األنظمة ،) أيضًا وهو على النحو التايل: (االسرتاتيجية، اهليكل7Sلق عليه منوذج (ويط
 املهارات )، علمًا بان حتليل البيئة الداخلية يساهم يف تقييم القدرات واإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة للمنظمة، و التعرف على

نافسي النسيب لألكادميية مقارنه باملؤسسات التعليمية املماثلة ، وحتديد نقاط القوة وتعزيزها لالستفادة منها والبحث عن الوضع الت
ا يؤدى لزيادة قدراا الستغالل الفرص ومواجهة املخاطر، و استكشاف نقاط الضعف أو جماالت القصور طرق تدعيمها مستقبال مم

حتليل تقرير جائزة امللك عبد اهللا  ( يضا حتليل البيئة الداخليةأوتضمن ، و احلد من أثارها السلبيةوذلك حىت ميكن التغلب عليها أ
  .)الثاين للتميز األداء احلكومي والشفافية

  

  تحليل البيئة الخارجيةثانياً: 
 يعترب حتليل البيئة اخلارجية من اهم املرتكزات اليت تقوم عليها عملية بناء اخلطة االسرتاتيجية لألكادميية، حيث ان متطلبات التخطيط

االسرتاتيجي تقتضي مراجعة وحتليل البيئة اخلارجية لألكادميية، إذ تتناسب اخلطة مع حتديات وفرص املراحل القادمة، فقد تضمن هذا 
من البيئة السياسية، و االقتصادية، و االجتماعية ، والتكنولوجية ، الذي حيوي حتليل كل  )PESTEL(ل من حتليل التحليل ك

  .٢٠٢٥كية والوطنية ورؤية األردن يضا حتليل املبادرات امللأوتضمن ، كادمييةوالبيئية ، والقانونية احمليطة باأل
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  منهجية العمل

  )SWOTنموذج التحليل الرباعي (
  

 W نقاط الضعف S نقاط القوة
  الشراكة مع اجلامعة األردنية وجامعة البلقاء التطبيقية. •
بنية حتتية مناسبة ( وجود مكتبة حديثة / بنية حتتية إلكرتونية / أنظمة  •

أمن وسرية املعلومات / توفر إجراءات لتعزيز إدارة املعرفة من خالل 
  دورية باسم الريادة ).شاشات إعالنية ودليل / إصدار جملة 

  ندرة التخصصات املطروحة يف األكادميية. •
/  النقل  االكافترييدة مناسبة / خدمة اإلنرتنت / جبو توفر خدمات إدارية  •

  اإلداري / الصالة الرياضية.
 التدريب امليداين يف الدفاع املدين. •
  وجود خمتربات متميزة على مستوى الشرق األوسط. •
  املنضبطة وامللتزمة.اهليئة االدارية  •
  . للعاملني وجود هيكل تنظيمي مرن ووصف وظيفي حمدد •
  وجود مناخ تنظيمي يشجع على العمل. •
  .التطويرية  لألفكاردعم وتبين االدارة العليا  •
 iso 9001:2015(نظام اجلودة وجود أنظمة ادارية حديثة ومتطورة  •

( 
 .استخدام تكنولوجيا املعلومات يف التعليم •

  .باألكادمييةكاف خاص   كادر تعليميوجود  عدم  •
  احلاجة إىل تطوير املهارات اإلدارية املتقدمة ألعضاء اهليئة اإلدارية. •
 .املوقع اجلغرايف •
 قلة التخصصات املطروحة يف األكادميية.  •
 كادميية.ضعف برامج التسويق والرتويج للربامج اليت تطرحها األ •

 
  
 

 T التهديدات O الفرص

 القيادة العليا. الدعم املباشر من •
  التسويق اخلارجي لتخصصات األكادميية. •
الصرح العلمي املتميز و الوحيد يف املنطقة على املستوى احمللي( عدم  •

  وجود منافسني).
  امكانية تبادل اخلربات مع اجلامعات األخرى. •
 االستقرار السياسي واالمين . •
 .وحاجة اتمع احمللي هلا خصصات التقنيةالتوجه حنو الت •
 .تزايد اإلقبال على التعليم اجلامعي •

 

 ارتفاع الرسوم الدراسية. •
 يف األكادميية. ثابتعدم توفر كادر تدريسي  •
 ظهور منافسني جدد على املستوى احمللي والعريب. •
  ألكادميية.االدارية لعدم ثبات الكوادر  •
 تدين مستويات قبول الطلبة. •
 سوق العمل السياسية واالجتماعية واالقتصادية والقانونية يف تقلباتال •

 .لدول املنطقة
 التطور التكنولوجي املتسارع. •
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  منهجية العمل 

  أصحاب العالقةتحليل 
   

فقامت ، ألكادميية ا طة االسرتاتيجيةاخليهدف اىل بناء عالقات تشاركية قوية مع املعنيني يف تنفيذ  أصحاب العالقةن حتليل إ
وقد خلصت األكادميية اىل حتديد العالقات مع  ،سرتاتيجي، وحتديد أدوار الشركاءاالكات على املستوى ا األكادميية بتحليل كافة الشر 

  :سجل أصحاب العالقةوفق  والتأثري هتماموفقاً حملددات اال أصحاب العالقة

  التأثير درجة  درجة االهتمام  معلومات االتصال  التصنيف  النوع  الجهة

املديرية العامة للدفاع املدين/ 
  شريك

 065661111  خارجي  مؤسسة حكومية
Internet@cdd.gov.jo 

  مرتفع  مرتفع

جامعة البلقاء التطبيقية/ 
  شريك

 053491111  خارجي  مؤسسة حكومية
Info@bau.edu.jo  

 مرتفع مرتفع

 065355000  خارجي  مؤسسة حكومية  اجلامعة األردنية/ شريك
Admin@ju.edu.jo  

 مرتفع مرتفع

 مرتفع مرتفع  -  داخلي  اشخاص  املوظفني
  مرتفع  مرتفع  -  خارجي  اشخاص  الطالب/ متلقي اخلدمة

  مرتفع  مرتفع  -  خارجي  جهات اتمع احمللي  اتمع
  منخفض  مرتفع  - خارجي  مؤسسة حكومية  احلكوميالقطاع 

  القطاع اخلاص
القطاع الصناعي 
  والقطاع الصحي

  منخفض  مرتفع - خارجي

 
  

   

mailto:Internet@cdd.gov.jo
mailto:Info@bau.edu.jo
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  منهجية العمل

  أصحاب العالقةتحليل 

  

  اسم الشريك/ الجهة  الرقم
الهدف من 
الشراكة/طبيعة 

  العالقة

  وصف الشريك  درجة الشراكة

شريك 
  رئيسي

شريك 
  مساند

  القطاع  الشراكةاطار 

  خاص  حكومي  دولي  إقليمي  محلي

١  
املديرية العامة للدفاع 

  املدين/ شريك
  عالقة تكاملية

  هيكلية
*   *     *    

٢  
جامعة البلقاء التطبيقية/ 

  شريك
  عالقة تكاملية

  هيكلية
*   *     *    

  اجلامعة األردنية/ شريك  ٣
  عالقة تكاملية

  هيكلية
*   *     *    

    *     *  *  هيكلية عالقة  املوظفني  ٤
        * * *    عالقة هيكلية  الطالب/ متلقي اخلدمة  ٥
  *  *     * *    عالقة تعاونية  اتمع احمللي  ٦
   *     * *    عالقة تعاونية  القطاع احلكومي  ٧
 *      * *    عالقة تعاونية  القطاع اخلاص  ٨

  

  واألنشطة واملشاريع . مبعىن ال يتم اجناز اخلدمة املقدمة إال بوجود هذا الشريك.عالقة تكاملية: أي وجود عالقة تكامل يف حتقيق األهداف والربامج 

  عالقة هيكلية: هي وجود مرجعية ملزمة مع الشريك على سبيل املثال : قانون ، نظام، اتفاقية، مذكرة تفاهم.......

  واملشاريع وال يوجد مرجعية ملزمة هلذا التعاون.عالقة تعاونية: أي وجود عالقة تعاون يف حتقيق األهداف والربامج واألنشطة 

  وسائل التنسيق ( ندوات / اجتماعات /زيارات / تراسل الكرتوين..........).

التعلـيم تمـاد مؤسسـات القطاع احلكـومي: (ديـوان اخلدمـة املدنيـة، وزارة التعلـيم العـايل والبحـث العلمـي، وزارة الصـحة، وزارة العمـل، نقابـة املهندسـني، هيئـة اع
  العايل...اخل).

  ..اخل).اخلاصة القطاع اخلاص: (املنشآت الصناعية بكافة انواعها، املستشفيات

  الشركاء احملتملني: (اجلامعة اهلامشية، اخلدمات الطبية امللكية)

 

 

 

 



 

 

  ٢٤صفحة | 
 

  ٢٠٢٠- ٢٠١٨استراتيجية 

  رابعالجزء ال  ٢٠٢٠- ٢٠١٨استراتيجية 
    نموذج االستراتيجية

  الرؤية والرسالة والقيم  

  الخارطة االستراتيجية

  المحاور االستراتيجية

  األهداف االستراتيجية

  عوامل النجاح

  تقييم األداء االستراتيجي 

  االستراتيجية للمشاريع الواردة في الخطةالخطة التنفيذية ): ١ملحق رقم (

  خطة إدارة المخاطر: )٢( ملحق رقم

  

   



 

 

  ٢٥صفحة | 
 

 

  ٢٠٢٠- ٢٠١٨استراتيجية 

 نموذج االستراتيجية
  

  

  

   



 

 

  ٢٦صفحة | 
 

  ٢٠٢٠- ٢٠١٨استراتيجية 

 والرسالة والقيم ةالرؤي
  

  األكاديمية رؤية

  منارة علمية متميزة لتأهيل المختصين والباحثين في الحماية المدنية.
  

  األكاديمية رسالة

  التقنيات العلمية والتكنولوجية.تقديم تعليم أكاديمي متميز في مجال الحماية المدنية وفق أحدث 
  

  المعمول بها في األكاديمية القيم

  التميز  المبادرة  النزاهة  العمل بروح الفريق (التعاون)  االنتماء
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  ٢٠٢٠- ٢٠١٨استراتيجية 

 الخارطة االستراتيجية
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  ٢٠٢٠- ٢٠١٨استراتيجية 

 محاور الخطة االستراتيجية
 

  والبحث العلميالتعليم   المحور األول
  الحاكمية واإلدارة المؤسسية  المحور الثاني
  التسويق  المحور الثالث
  الموارد البشرية  المحور الرابع
  خدمة المجتمع  المحور الخامس

 

  



 

 

  ٢٩صفحة | 
 

  ٢٠٢٠- ٢٠١٨استراتيجية 

 االستراتيجية األهداف
  

  المحور األول
  التعليم والبحث العلمي

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

  مؤشر االداء  المشروع
  عدد اخلطط الدراسية احملدثة -  حتديث اخلطط الدراسية للتخصصات املطروحة يف األكادميية -
  عدد التخصصات األكادميية -  والعريب استحداث ختصصات جديدة يف األكادميية ختدم اتمع احمللي -
  وجود االعتماد العام واخلاص -  احملافظة على معايري االعتماد العام واخلاص -
  .عدد األحباث املنشورة يف االت والدوريات العلمية العاملية -  التوجه حنو إعداد األحباث ونشرها يف االت العلمية العاملية املتخصصة -
 .عدد املؤمترات اليت حضرها أعضاء هيئة التدريس -  للمشاركة يف املؤمترات العلمية، احمللية والدولية دعم أعضاء هيئة التدريس -

  عدد األوراق العلمية اليت عرضها أعضاء هيئة التدريس يف املؤمترات. -
 عدد الدورات التدريبية للطلبة -   توفري الدورات التدريبية املتخصصة للطلبة -

  الدورات التدريبيةعدد الطلبة املشرتكني يف  -
 .االحتفاالت يف املناسبات املختلفة عدد -  إقامة النشاطات الالمنهجية -

 .النشاطات الرياضية واملشاركة يف املسابقات الرياضية املختلفة عدد -
 .النشاطات الثقافية عدد -
 .تشكيل فرق مسرح وغناء وغريها  -
  الرحالت عدد -

  عدد املبادرات واألنشطة الطالبية -  أنواعها وإشراك الطلبة يف األنشطة املختلفةتبين وإطالق املبادرات الطالبية مبختلف  -
  مستوى رضا متلقي اخلدمة عن اخلدمات اإللكرتونية -  تطوير البنية التحتية التكنولوجية واخلدمات اإللكرتونية ملتلقي اخلدمة -
 الكتب املوردة للمكتبة سنوياً عدد  -  رفد مكتبة األكادميية باملراجع والكتب واالت العلمية الالزمة -

  
  مستوى رضا متلقي اخلدمة عن املرافق واخلدمات املقدمة -  ) املرحلة الثانيةe-Learningتفعيل نظام التعليم اإللكرتوين ( -
) ٨٠) باستحداث خمترب يتسع لعدد (e-Examتطوير نظام االمتحانات احملوسب ( -

  )Smart Learning Roomطالب على األقل ومزود بتقنية (
  مستوى رضا متلقي اخلدمة عن املرافق واخلدمات املقدمة -

  إعداد الدراسة -  دراسة مشروع مركز التميز -
  مستوى رضا متلقي اخلدمة عن املرافق واخلدمات املقدمة -  االستمرارية يف صيانة وحتديث املرافق واملباين واملختربات والبنية التحتية يف األكادميية  -
 عدد احلوادث واإلصابات. -  وسليمة للموظفني والطلبةتوفري بيئة عمل أمنة  -

    نسبة تنفيذ ارشادات وتعليمات السالمة والصحة املهنية. -
  

  

  

  



 

 

  ٣٠صفحة | 
 

  ٢٠٢٠- ٢٠١٨استراتيجية 

 االستراتيجية األهداف
 

  المحور الثاني
  الحاكمية واإلدارة المؤسسية

  رفع كفاءة األداء المؤسسي وصوالً للتميز  الهدف الثاني
  مؤشر االداء  المشروع

ـــق نظـــام اجلـــودة (و تـــوطني سياســـة اجلـــودة  - -ISO9001تطبي
  يف األكادميية )2015

 مؤشرات أداء العمليات الرئيسية -
  مؤشرات أداء عمليات ضبط اجلودة -
  عدد احملاضرات وورش التوعية بنظام اجلودة للعاملني يف األكادميية -

ـــز األداء - ـــاين لتمي احلكـــومي  املشـــاركة يف جـــائزة امللـــك عبـــداهللا الث
  والشفافية

  عدد اجلوائز احلاصلة عليها األكادميية -

تطوير جائزة املوظف املثايل ونظـام احلـوافز واملكافئـات خللـق بيئـة  -
  مشجعة على اإلبداع والتميز

  عدد األفكار التطويرية واإلبداعية من قبل املوظفني واليت مت تبنيها -

 نسبة تنفيذ املشروع -  املراقبة)استكمال مشروع نظام املراقبة بالكامريات (غرفة  -
  عدد الكامريات املوجودة -

مشــــروع اســــرتاتيجية دمــــج مبــــادئ النــــوع االجتمــــاعي وتكـــــافؤ  -
  الفرص يف األكادميية

 نسبة اإلناث العامالت يف األكادميية -
  شرافيةنسبة اإلناث يف املناصب القيادية و اال -

  وجود خطة للتدوير -  مشروع تدوير النفايات -
  مؤشرات ترشيد استهالك الطاقة  -  )LEDوحدات اإلنارة بنوع موفر للطاقة (مشروع استبدال  -
  عدد الردود على املعلومات املطلوبة -  تطبيق نظام حق احلصول على املعلومات -
  عدد اخلدمات اإللكرتونية املقدمة -  مشروع البوابة اإللكرتونية ملركز احلاسوب واالتصاالت -
ريوســات علــى شــبكة فأنظمــة احلمايــة وبرنــامج مضــاد ال حتــديث -

  األكادميية
  عدد مرات التحديث على شبكة األكادميية -

  
 

  



 

 

  ٣١صفحة | 
 

  ٢٠٢٠- ٢٠١٨استراتيجية 

 االستراتيجية األهداف
  

  المحور الثالث
  التسويق

  االستدامة والتسويق لألكاديمية محلياً وعربياً   الهدف الثالث
  مؤشر االداء  المشروع

 استكمال املعلومات على موقع األكادميية اإللكرتوين. -  لألكادمييةحتديث وتطوير املوقع اإللكرتوين  -
  مستوى رضا متلقي اخلدمة عن املوقع اإللكرتوين لألكادميية -

ـــــــع التواصـــــــل  - ـــــــى مواق ـــــــة عل دراســـــــة إنشـــــــاء صـــــــفحات لألكادميي
  )Facebookاالجتماعي (

 مستوى التفاعل على الصفحات اإللكرتونية -
  

األكادمييـة حمليـاً وعربيـاً (زيـارات، إطالق محالت إعالميـة لتسـويق  -
ــــوم جــــامعي،  ــــوح، ي ــــوم مفت ــــوم علمــــي، ي حماضــــرات، مــــؤمترات، ي

  لقاءات اجلامعات ... إخل)

 (حماضرات وورش عمل) عدد احلمالت اإلعالمية املنفذة -
 عدد الطلبة األردنيني امللتحقني باألكادميية بشكل فصلي -
 ية بشكل فصليعدد الطلبة غري األردنيني امللتحقني باألكادمي -
  عدد املشاركات يف املؤمترات والندوات احمللية واإلقليمية -

تكثيف اإلعالم املرئي واملسموع من خـالل املديريـة العامـة للـدفاع  -
  املدين

  عدد الربامج التلفزيونية واإلذاعية عن األكادميية -

ـــاجحي  - ـــة املوجهـــة لن دراســـة مشـــروع الرســـائل اإللكرتونيـــة اإلعالني
  العامةالثانوية 

 عدد الطلبة األردنيني امللتحقني باألكادميية بشكل فصلي -
    عدد الرسائل املرسلة -

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  ٣٢صفحة | 
 

  ٢٠٢٠- ٢٠١٨استراتيجية 

 االستراتيجية األهداف
 

  المحور الرابع
  الموارد البشرية

  توفير موارد بشرية على مستوى عالي من التدريب والتأهيل   الهدف الرابع

  مؤشر االداء  المشروع
 استكمال خطة االبتعاث ألعضاء اهليئة التدريسية. -

  
  عدد املبتعثني للدكتوراه واملاجستري -

نسبة اإلجناز من اخلطة التدريبية للهيئتني اإلدارية  -  استكمال اخلطة التدريبية للهيئتني اإلدارية والتدريسية. -
  والتدريسية

 نسبة تنفيذ برامج الرفاه الوظيفي -  .برامج الرفاه الوظيفي -
    مستوى الرضا الوظيفي -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ٣٣صفحة | 
 

  ٢٠٢٠- ٢٠١٨استراتيجية 

 االستراتيجية األهداف
 

  المحور الخامس
  خدمة المجتمع

  التفاعل مع المجتمع لتحقيق تنمية مجمتعية فاعلة  الهدف الخامس
  مؤشر ا
داء  المشروع

 اتمعيةنسبة تنفيذ خطة املسؤولية  -  إعداد وتنفيذ خطة املسؤولية اتمعية -
  مستوى رضا اتمع احمللي عن األكادميية -

ــــوم احلمايــــة املدنيــــة يف اتمــــع مــــن خــــالل احملاضــــرات التثقيفيــــة  - ــــز مفــــاهيم عل تعزي
  والتوعوية

عــدد احملاضــرات التثقيفيــة والتوعويــة يف علــوم احلمايــة  -
 املدنية

  مستوى رضا اتمع احمللي عن األكادميية -
  عدد الورش التوعوية املعقودة -  الوطنية والدينية احمللي ومشاركته يف االحتفاالتللمجتمع  يةو إقامة ورش توع -

    عدد االحتفاالت باملناسبات الوطنية والدينية  -
 

 

 

 

 

 

  



 

 

  ٣٤صفحة | 
 

  ٢٠٢٠- ٢٠١٨استراتيجية 

 عوامل النجاح
  

واألقسام الداخلية واملوظفني من جهة، تسعى األكادميية إىل حتقيق رؤيتها وتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية من خالل تظافر جهود الدوائر 
ومع الشركاء اخلارجيني من جهة أخرى يف سبيل تنفيذ ما جاء يف اخلطة االسرتاتيجية من برامج ومشاريع تنعكس بشكل إجيايب على 

رات االداء اليت مت رفع مستوى األداء وتطوير البيئة املؤسسية لألكادميية، ومن خالل متابعة األداء االسرتاتيجي والتنفيذي حسب مؤش
  تطويرها هلذه الغاية، حيث سوف يتم الرتكيز على عدد من عوامل النجاح املتمثلة يف:

 الرتكيز على خمرجات ونتائج الربامج الواردة يف اخلطة.  .أ 
 التعاون والتنسيق املستمر وتكاثف اجلهود بني الدوائر واألقسام.  .ب 
 متابعة وتصحيح األداء االسرتاتيجي.  .ج 
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالستغالل األمثل هلا.توظيف   .د 
 التعاون والتنسيق مع الشركاء اخلارجيني.  .ه 
 الرتكيز على مستوى اخلدمات املقدمة للطلبة.  .و 
 رفع كفاءة ومهنية موظفي األكادميية واالستثمار األمثل يف القوى البشرية.  .ز 
  ائج ومؤشرات اداء إجيابية.التحسني املستمر لكافة اخلدمات والعمليات مبا حيقق نت  .ح 
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  ٢٠٢٠- ٢٠١٨استراتيجية 

 تقييم األداء االستراتيجي
  داء االستراتيجيقياس األآلية 

قامت جلنة إعداد ومراجعة اخلطة االسرتاتيجية بتحديد أولوية تنفيذ األهداف بناء على حماضر اجتماع ألعضاء اللجنة واليت اعتمدت 
األوزان اخلاصة باألهداف يتم حتديد حيث ، االسرتاتيجي الصادر عن وزارة تطوير القطاع العامالدليل االرشادي للتخطيط 

  اولوياا كما يلي:أ االسرتاتيجية حسب مصفوفة حتديد

  الهدف االستراتيجي

  المعيار

  المجموع
االرتباط 

بالرؤية 
  والرسالة

سهولة 

تحقيق 
  الهدف

تأثيره على 

متلقي 
  الخدمة

  الضرورة
توفر 
  الموارد

توفري بيئة أكادميية قادرة على رفد سوق 
يف جمال  العمل خبرجيني مؤهلني علمياً وعملياً 

  احلماية املدنية
١٥  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  

  ١٤  ٣  ٣  ٣  ٢  ٣  رفع كفاءة األداء املؤسسي وصوًال للتميز
  ١٣  ٢  ٣  ٣  ٢  ٣  االستدامة والتسويق لألكادميية حملياً وعربياً 

مستوى عايل من توفري موارد بشرية على 
  التدريب والتأهيل

١٣  ٢  ٣  ٣  ٢  ٣  

التفاعل مع اتمع لتحقيق تنمية جممتعية 
  فاعلة

١١  ٢  ٢  ٢  ٢  ٣  

  ٦٦  المجموع          

  وحتدد القيم كما يلي:

  القيمة  المقياس

  ٣  عالي
  ٢  متوسط
  ١  منخفض

  

  

  



 

 

  ٣٦صفحة | 
 

  ٢٠٢٠- ٢٠١٨استراتيجية 

 تقييم األداء االستراتيجي
  النسيب لكل هدف يتم حتديده كما يلي:بالتايل فإن الوزن 

  الوزني النسبي  االستراتيجي الهدف

توفري بيئة أكادميية قادرة على رفد سوق العمل خبرجيني مؤهلني علمياً 
  يف جمال احلماية املدنية وعملياً 

٢٢,٧%  

  %٢١,٢  رفع كفاءة األداء املؤسسي وصوًال للتميز
  %١٩,٧  وعربياً االستدامة والتسويق لألكادميية حملياً 

  %١٩,٧  توفري موارد بشرية على مستوى عايل من التدريب والتأهيل
  %١٦,٧  التفاعل مع اتمع لتحقيق تنمية جممتعية فاعلة

  %١٠٠  مجموع االوزان
  

  وبناء على هذه األوزان سوف يتم حتديد مستهدفات لتحقيق الرؤية سنوياً وفقاً لتنفيذ الربامج واملشاريع بشكل سنوي
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توفير بيئة 
أكاديمية قادرة 
على رفد سوق 
العمل بخريجين 
مؤھلين علمياً 
وعملياً في مجال 
الحماية المدنية

رفع كفاءة ا$داء 
المؤسسي وصو'ً 

للتميز

ا'ستدامة 
والتسويق 

ل*كاديمية محلياً 
وعربياً 

توفير موارد 
بشرية على 

مستوى عالي من 
التدريب والتأھيل

التفاعل مع 
المجتمع لتحقيق 
تنمية مجمتعية 

فاعلة

الوزني النسبي 

الوزني النسبي



 

 

  ٣٧صفحة | 
 

  ٢٠٢٠- ٢٠١٨استراتيجية 

 لجنة مراجعة وإعداد الخطة االستراتيجية
  

      

  جنةلّ ل اً رئيس  األستاذ الدكتور مضفي العميان  عميد األكاديمية 
  عضواً   المقدم أحمد عوض النعيمات  نائب العميد للشؤون اإلدارية والعسكرية

 عضواً   القباعيالرائد المهندس ثامر   مدير مركز الحاسوب واالتصاالت

 عضواً   الرائد الدكتور عبد اهللا عليمات  نائب العميد للشؤون األكاديمية

 عضواً   الرائد ابراهيم التعمري  رئيس قسم الشؤون المالية

 عضواً   النقيب المهندس عبد المنعم الزيادات  رئيس شعبة المختبرات

 عضواً   النقيب احمد الزهير  مدير دائرة شؤون الطلبة

 عضواً   النقيب الدكتور ديانا اربيحات  رئيس قسم هندسة االطفاء 

 عضواً   النقيب المهندس شادن البطوش  والتطوير وضبط الجودة رئيس قسم التخطيط

 عضواً   النقيب الدكتور عبد اهللا الخرابشة  رئيس قسم إدارة الكارثة

 عضواً   النقيب رائد الزعبي  رئيس شعبة التخطيط والتطوير وضبط الجودة

 عضواً   المالزم أول المهندس محمد الشطناوي  رئيس قسم المتطلبات العامة

 عضواً   المالزم أول محمد الداودي  مدير دائرة الموارد البشرية

 سكرتيراً للجنة  المالزم أول محمد شتيوي  ضابط تطوير األداء المؤسسي

  

 


