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رِح العلمّي المتميز الذيبعَد مروِر عشرين عامًا على إنشاِء جامعِة عمَّان   العربيَّة، أنظُر بعيِن الفخِر والّرضا عن هذا الصَّ
نوي يقُف شاهدًا على إنجازاتها، إذ  وهذا هو .عليمهوض بمستوى التَّ ة للن  والمحاولة الجادَّ  الجريئةَ  المبادرةَ  شكلُ يُ  التَّقرير السَّ

ته طموح منتسبيها؛ تحقيقاً لرؤيتها في ريادِة التَّعليِم الجامعي والبحث يواكب اليوم ريادتها، ويقطف ثمار رحلتها، ويحمل في طيا
 العلمي، واإلنجاز النَّوعي الموسوم باإلبداِع والتَّمي ز، وخدمِة المجتمِع محليًا وإقليميًا.

نشاطاتها  لتَّقرير السنوي" ليظهرَ وبما أنَّ التَّخطيط ُيعد  أساسًا لكل عمٍل ناجٍح وسليٍم؛ فقد دأبت الجامعُة سنويًا على إصداِر "ا
واألمِل، ورسالة تحمُل األصالَة والمعاصرَة  " تقريرًا حافالً بالوعدِ 2019\2018وإنجازاتها في كافة المجاالت. وكان "التقرير السنوي 

ة، وإثراء البحث العلمي، وقد جاء في سبيِل تطويِر التَّعليِم الجامعي، وتعميِق ثقافة الجودة، وتعزيز المعارف النَّظريَّة والتَّطبيقيَّ 
 سوماِت والر   ةِ اإلحصائيَّ  ويسر، ومشفوعًا بالبياناتِ  بكل سهولةٍ  إلى المعلوماتِ  الوصولِ  مفهرسًا مرتبًا ضمن أبواب؛ لتسهيلِ 

 .ةِ البيانيَّ 

ة ة والدينيَّ قافيَّ ة والثَّ المناسبات الوطنيَّ واألنشطة واالحتفاالت والزيارات في ات الفعاليَّ اإلنجازات و نوي" قرير السَّ وقد أظهر "التَّ 
ال والمنتج شء الفعَّ النَّ  إعدادِ  بهدفِ  لبةللطَّ مة قدَّ المُ  ةعليميَّ ة والتَّ ربويَّ الخدمات التَّ التطلعات المستقبلية و  إلى ة. إضافةً والقوميَّ 

 .هوض بهه وحاجات مجتمعه والن  حاجات ليلبي ؛ة ومواجهة أعباء الحياة ومتطلباتهاالمسؤوليَّ  القادر على تحملِ 

صالة البحث العلمي وخدمة المجتمع، وإعداد أعليم و التَّ  واإلبداع في جودةِ  الريادةِ  ميز وتجسيد روحِ الجامعة إلى التَّ لقد سعت 
لبة وإطالقها ة لدى الطَّ ة واألفكار اإلبداعيَّ تحفيز المواهب الرياديَّ و كوادر مؤهلة ومدربة تلبي متطلبات وحاجات سوق العمل، 

 اإلبداعُ  لَ جل أن يتحوَّ أمن  ؛صميملديهم وتحفيزهم على المبادرة والتَّ  الكامنةِ  اقاتِ الطَّ  طالقِ إل المناسبةِ  البيئةِ  من خالل توفيرِ 
 طبيقِ والتَّ  جربةِ المبني على التَّ  عليمِ التَّ  توظيفِ  من خاللِ  فريدةً  وثقافة راسخة متأصلة، وتسعى ألن تكونَ  دائمةٍ  إلى حالةٍ  ميزُ والتَّ 

ة في منهجيتها وخططها الدراسيَّ  ورائدةً  شاملةً  ةً عصريَّ  جامعةً  ون لتك ؛وق واحتياجاتهِ الس   الموجهة نحوَ  ةِ المهنيَّ  العملي والريادةِ 
سامح ونبذ ثقافة التَّ قافي ونشر الثَّ  نوعِ على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي، وتعزز االنفتاِح الفكرّي والوعي الحضاري والتَّ 

 .عصب واحترام الرأي والرأي اآلخروالتَّ  طرفِ العنف والتَّ 

وإنني إذ أفخر بما حققته جامعتنا الرائعة من إنجازات رائدة في المجاالت العلمية، والبحثية، واالجتماعية، والتشبيك مع مختلف 
لتميز إال بتضافر جهوٍد وتكاتف الجميع مثمنًا الجهود لم يكن هذا ا، فالمؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة في المملكة

 الكبيرة التي يقدمها كافة أعضاء الهيئتين التدريسية، واإلدارية، والموظفين، والعاملين فيها.

 األردن في ظل راعي مسيرة العلم والخير والعطاء والتميز حفظ هللا
 .جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين المعظم

 األستاذ الدكتور ماهر سليم جامعةرئيس ال
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، كجامعة خاصة غير ربحية 24/11/1997( بتاريخ 1476بقرار مجلس التعليم العالي رقم ) 1997أنشئت جامعة عمان العربية عام 
معة أردنية مسمى "جامعة عمان العربية للدراسات العليا"؛ لتكون أول جا وذلك تحتتختص بالدراسات الجامعية العليا، 

منح مجلس التعليم العالي الموافقة للجامعة ببدء  30/9/1998مختصة في برامج الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه؛ فبتاريخ 
(، حيث استقبلت الجامعة أول فوج من طلبتها منذ بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1625التدريس بقراره رقم )

1999/2000. 

 2009عام  في بدأتفقد  الثانيةأما على برامج الدراسات العليا،  وقد اقتصرت مرحلتها األولىمرحلتين؛ بمسيرة الجامعة مرت 
 بأن تعززت مسيرة الجامعة بفتح برامج لمرحلة البكالوريوس، وتم تغيير اسم الجامعة ليصبح "جامعة عّمان العربية".

يبذلون قصارى جهدهم لتكون الجامعة شريكًا فعااًل في الجهد المبذول على المستوى منذ بداية نشأة الجامعة والقائمون عليها 
ليكون عنصرًا فاعاًل ومبدعًا يعود بالنفع على  ؛الوطني واإلقليمي في تعزيز جودة التعليم، وتأمين بيئة تنمي فكر الطالب

 .نبيةالمجتمع، إضافة إلى أن تكون بيئة جاذبة لطلبة من الدول المجاورة واألج

تسعى الجامعة بشكل دائم إلى تحقيق التميز، وتعزيز روح الريادة واإلبداع، وتقديم التعليم الجيد، والبحث العلمي األصيل، 
إضافة إلى خدمة المجتمع. وأخذت الجامعة على عاتقها رفد سوق العمل بخريجين مزودين بالمعرفة والتدريب، ومؤهلين 

ن على تلبية متطلبات سوق العمل. وتعمل الجامعة لتكون مشجعة للتفكير العلمي والناقد للتفوق في مجالهم المهني، وقادري
واإلبداعي، وتحقيق التميز القائم على التعليم النظري والتطبيقي. ولتحقيق ذلك تعمل الجامعة على تطوير خططها الدراسية 

لعملية التعليمية بزيادة المهارات، وإدخال التعليم لمواكبة المستجدات في عالم سريع التغير والتطور، إضافة إلى تطوير ا
 .اإللكتروني المدمج لمسايرة مهارات الجيل الجديد. وتعمل على خدمة المجتمع، والمساهمة في تنميته وتطويره

ن وتعزز الجامعة التعددية والتفكير الحضاري والتفاعل الثقافي وقبول اآلخر، ونبذ كل أنواع التعصب والعنف. وبخاصة أ
الجامعة ومنذ تأسيسها رفدت المجتمع المحلي واإلقليمي بخريجين مؤهلين تأهياًل عاليًا، تم تدريسهم ورعايتهم على أيدي 

وتتألف  أعضاء هيئة تدريس أكفياء ومتميزين حاصلين على شهادات عليا من جامعات مختلفة، محلية وإقليمية ودولية.
كلية العلوم الحاسوبية ، كلية القانون ، كلية األعمال، العلوم التربوية والنفسية كلية :هي ،الجامعة حاليًا من ثماني كليات

 .كلية علوم الطيران، كلية الصيدلة، كلية الهندسة، كلية اآلداب والعلوم، والمعلوماتية

 .جامعة متميزة في التعليم والبحث العلمي وفاعلة في بناء مجتمع المعرفة

وتساهم في التنمية ، وتحقق الجودة، وتنتج المعرفة، تقديم تعليم جامعي متميز وإنتاج أبحاث علمية إبداعية تخدم المجتمع
 .الشاملة
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وتطوير األنظمة ، وتنمية الروح التنافسية في إطار المساءلة والشفافية اوإداريً  اوماليً  اوفكريً  ااستقاللية الجامعة أكاديميً  .1
 .والتعليمات واإلجراءات

 .توفير البيئة الجامعية الجاذبة التي تحقق التميز واإلبداع األكاديمي والمعرفي .2

 .خاصة البحث العلمي التطبيقي المرتبط بخطط التنميةوباالرتقاء بمستوى البحث العلمي والدراسات العليا  .3

 .محلًيا وإقليمًيا وتفعيل وجودها، تسويق برامج الجامعة وأنشطتها .4

التميز على المستوى المحلي واإلقليمي إلى  توفير بنية تحتية مالئمة لمعايير االعتماد وضمان الجودة وصواًل  .5
 .والدولي

تطوير الخطط والبرامج الدراسية وتحديثها باستمرار لتحسين جودة ونوعية مخرجات التعليم العالي في الجامعة بغية  .6
 .التواؤم مع متطلبات سوق العمل

 .األمثل لمصادر التمويل المتاحة للجامعة وإيجاد مصادر جديدة متنوعة وضبط النفقات االستثمار .7

تمكين رأس المال البشري لمواكبة التطورات المعرفية في المجال العلمي واإلداري وتطوير الهيكل التنظيمي في  .8
 .الجامعة

  .الخاص وسياسات القبولتحسين مدخالت الجامعة من الطلبة بما ينسجم مع معايير االعتماد العام و  .9

 

 االنتماء الوطني. 

 القيادة والعمل بروح الفريق. 

 الجودة والتميز. 

 العدالة والنزاهة. 

 التعليم والتعلم المستمر. 

 مكافأة اإلبداع واإلنجاز. 

 التسامح ونبذ العنف والتطرف. 

 الشفافية والمساءلة. 

 الرأي والرأي اآلخر احترام. 

 احترام القيم والتنوع الثقافي. 

 

 االرتقاء بجودة العملية التعليمية وأعضاء الهيئة التدريسية. 

  ًلمتطلبات سوق العمل امواكبً  اومؤهل مهنيً  اإعداد خريج ذو جودة عالية متميز علمي. 

  توفير بيئة جامعية جاذبةتعزيز الثقافة المؤسسية و. 

 تعميق المسؤولية المجتمعية للجامعة. 

 تعزيز البحث العلمي والدراسات العليا. 
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الخطوط العريضة الموجهة لتنفيذ استراتيجية الجامعة من أجل تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها ضمن القوانين الناظمة هي 
 .لقطاع التعليم العالي وأنظمة الجامعة وتعليماتها

 .ية اإلسالميةتعزيز كل من المواطنة والهوية العرب :المواطنة .1

 .تسخير إمكانيات الجامعة وقدراتها كافة خدمة للوطن واإلنسانية :سؤوليةالم .2

 .من الثوابت التي ينبغي أال تمس وال تخدش :صورة الجامعة وسمعتها .3

 .غاية تلتزم الجامعة بتحقيقها وإدامتها :االعتماد وضمان الجودة .4

 .ويجب المحافظة عليه، يتمتع بحرية أكاديميةعضو الهيئة التدريسية المتميز  :الهيئة التدريسية .5

بشرط المقدرة والرغبة  لإلدارييناإلدارية  األعمال العمل في الجامعة لألكفياء، واألولوية في بعضالهيئة اإلدارية: .6
 .والمعرفةوالحضور 

 .من أولويات الجامعة هاالهتمام بالطالب وصقل شخصيتالطلبة: .7

 الحداثة والتطور وقابلة للتطبيق، وتلبي احتياجات المجتمع المتغيرة. تواكب:ها الدراسيةخططو البرامج  .8

 وخاضعة للمساءلة. أهدافهامسؤولة ومؤهلة لقيادة الجامعة لتحقيق  حوكمةقيادة و :الحوكمة .9

 .والمحافظة عليهاتنويع موارد الجامعة و تعظيم موارد الجامعة .10

 .قتصاديوذو مردود ا خدم التنمية المستدامةيالبحث العلمي: .11

مع مؤسسات أكاديمية ومهنية ودولية مرموقة يخدم تطور الجامعة وتحقيق وشراكات بناء تعاون التعاون الدولي .12
 أهدافها.

 أسرة الجامعة وتعزيزها وتوفير البيئة الالزمة لتطويرها. قدرات تنمية :القدرات .13

 الجامعة.خدمة لالمتطورة ة لكترونياإل توظيف البيئةة:لكترونيإل الثقافة ا .14

 مجتمع الجامعة مبني على التعددية والتنوع الثقافي وقبول اآلخر.التنوع الثقافي: .15

 ثقافة العمل التطوعي لدى أسرتها خدمة للجامعة والمجتمع. تعزيزالعمل التطوعي .16

 خطط العمل المنبثقة عن استراتيجية الجامعة هي خارطة طريق لعمل وحدات الجامعة األكاديميةالعمل: ةخط .17
 .واإلدارية

 ثقافة مؤسسية لدى الجامعة وتسعى لنشرها وترسيخها. م المستمريالتعلم المستمر:يالتعل .18

 .أن تكون مخرجات الجامعة كفؤة ومواكبة للمستجداتعلى  الحرصالمخرجات: .19

 .والعالميةنظمة التصنيف المحلية وفًقا ألتبوء مواقع متقدمة إلى  تسعى الجامعةتصنيف الجامعة: .20
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  رئيس مجلس األمناء المحامي الدكتور عمر مشهور الجازي 

 رئيس الجامعة األستاذ الدكتور ماهر سليم 

  اعضوً  حمد سليمان الخالدأالسيد 

 اعضوً  الدكتور عارف الدرباس الزعابي 

 اعضوً  السيد محمد عبد الوهاب العتيقي 

  اعضوً  نصاري سماعيل األإالدكتور محمد 

 اعضوً  السيد سعد عبد الرزاق الزيد 

 اعضوً  السيد محمد محمود صقر 

  اعضوً  حمد عبد الرحمن الشيحهأالدكتور 

 اعضوً  اذ الدكتور مهدي سالم اللطايفةتساأل 

 اعضوً  األستاذ الدكتور موسى عبوده رباح سمحه 

  اعضوً  سماعيل الوديانإاألستاذ الدكتور محمد 

 اعضوً  الطراونةبراهيم إخالص إ األستاذ الدكتورة 

 المجلس سر أمين األستاذة بثينة طارق القدومي 

 يتولى مجلس األمناء المهام والصالحيات اآلتية:

 .رسم السياسة العامة للجامعة .1
 .ومتابعة تنفيذها وتقييمها الجامعةِ  مجلسِ  على تنسيبِ  للجامعة بناءً  ةواالستراتيجيَّ ة نويَّ قرار الخطة السَّ إ .2
، ومناقشة ة والبنية التحتيةوالماليَّ  ةواإلداريَّ  ةجميعها بما فيها األكاديميَّ  الجوانبوقياداتها من الجامعة  أداءِ  قييمت .3

 تقارير التقييم الذاتي المقدمة منها سنوًيا.
 لمعايير يضعها المجلس لهذه الغاية. امجلس التعليم العالي وفقً إلى  الجامعة ورئيسهاأداء  عنتقرير سنوي تقديم  .4
 ، وذلك بتنسيب من الرئيس.فروعالورؤســاء الجامعة والعمداء في الجامعة  عييــن نواب رئيست .5
أو  ابعة لها داخل المملكةة التَّ عليم العالي بإنشاء الكليات واألقسام والمعاهد والمراكز العلميَّ نسيب لمجلس التَّ التَّ  .6

 .خارجها
 ة ودمجها في غيرها أو إلغائها.خصصات األكاديميَّ عليم العالي بإنشاء البرامج والتَّ لمجلس التَّ نسيب التَّ  .7
 تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات. .8
االعتماد  تحديد أسس القبول وأعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة أو وقف القبول فيها وفًقا لمعايير .9

 وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرها مجلس التعليم العالي.
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 ،عد الموافقة عليها من مجلس الجامعةوإقرارها بالختامية وحساباتها الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية  مناقشة .10
 .للجامعة الخاصة مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني، على أن تكون هاورفعها لمجلس التعليم العالي للمصادقة علي

االطالع على تقارير وحدة الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة واستفساراته وعلى اإلجابات واإلجراءات المتخذة  .11
 .بخصوصها في الجامعة الرسمية ورفعها لمجلس التعليم العالي

 وتنظيم شؤون استثمارها.السعي لدعم الموارد المالية للجامعة  .12

والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من الهبات والمنح والوصايا المساعدات والتبرعات و قبول  .13
 مصدر غير أردني.

 داخلبين الجامعة ومثيالتها وغيرها من االتفاقيات  العلمي والتكنولوجيو على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي الموافقة  .14
 وخارجها. المملكة

التوصية لمجلس التعليم العالي بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بين الجامعة ومثيالتها داخل المملكة وخارجها  .15
 .شريطة حصولها على االعتماد الخاص الحصول على درجات علميةإلى  امج والتخصصات التي تؤديأو في البر 

 إقرارها حسب األصول.م العالي الستكمال إجراءات مجلس التعليإلى  ورفعهامشروعات األنظمة مناقشة  .16
 وتحديد أتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.المالية الختامية للجامعة حسابات التعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق  .17

دخل في صالحيات أي جهة من الجهات تمما ال  األمناءأي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس  .18
 .المعمول بها في الجامعةقانون الجامعات األردنية واألنظمة والتعليمات  في المنصوص عليها

 .2018/2019 العام الجامعيتم عقد ثمان جلسات لمجلس األمناء في 

 على السياسة العامة للجامعة. المجلس موافقة 

 ق حياة للتَّعليم الخيريَّة وجمعية اآلفاق الخيريَّة للتَّعليم؛ لدعم على توقيع اتفاقيتين: مع جمعيَّة صندو  المجلس موافقة
 الطالب المحتاجين لاللتحاق بالبرامج األكاديميَّة بالجامعة.

 على المنح الجزئيَّة ألبناء وأزواج العاملين في الجامعة. المجلس موافقة 

 ة في الجامعة.رعيَّ قابة الشَّ على تشكيل لجنة الرَّ  المجلس موافقة 

 ة أوراكل.ة مع أكاديميَّ على توقيع الجامعة اتفاقيَّ  المجلس موافقة 

وعدد من عمداء وممثلي الكليات رئيس الجامعة  :ويكون في عضويته كل من ،يتم تشكيل مجلس الجامعة بشكل سنوي 
 .لسومديري اإلدارات وممثلين من المجتمع المحلي والطلبة والخريجين إضافة ألمين سر المج
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 رئيًسا رئيس الجامعة أ. د. ماهر سليم .1
 عضًوا عميد كلية علوم الطيران أ. د. غسان كنعان .2
 عضًوا عميد كلية الهندسة أ.د. خالد الطراونة .3
 عضًوا ق.أ. عميد شؤون الطلبة د. فؤاد الجوالدة .4
 عضًوا ممثل كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية د. هيفاء أبو العدوس .5
 عضًوا ممثل كلية الهندسة د. عيسى عليان .6
 عضًوا ممثل كلية القانون  د. محمد بطاح .7
 عضًوا ممثل كلية الصيدلة د. عالء الصبيحي .8
 عضًوا ممثل كلية األعمال د. سحر أبو بكر .9

 عضًوا ممثل كلية األعمال د. رأفت البطاينة .10
 عضًوا ممثل كلية اآلداب والعلوم أ.د. عماد الزهيري  .11
 عضًوا ممثل كلية العلوم التربوية والنفسية لة بناتد. سهي .12
 عضًوا ممثل كلية العلوم التربوية والنفسية د. عودة أبو سنينة .13
 عضًوا مدير مركز األعمال الريادية والمبادرات المجتمعية د. مطيع الشبلي .14
 عضًوا مدير دائرة الشؤون المالية السيد حاتم قشوع .15
 عضًوا القبول والتسجيلمدير دائرة  السيدة مها الديسي .16
 عضًوا رئيس بلدية عين الباشا/ ممثل المجتمع المحلي السيد جمال الواكد الفاعوري  .17
 عضًوا عضو مجلس محافظة البلقاء الالمركزية د. ابتسام الدسيت .18
 عضًوا ممثل عن الطلبة آية الزير .19
 عضًوا ممثل عن الطلبة ناصر العّزام .20
 عضًوا خريج الجامعة د. نوال الفاعوري  .21
 عضًوا أمين سر المجالس كريمة البقور .22

 .العامة والخدمة والتدريب العلمي والبحث التعليم مجاالت في الجامعة تقدمها التي الخدمات مستوى  رفع على العمل .1
 إلصدار األمناء مجلسإلى  ورفعها، الجامعة رئيس يعدها التي للجامعة اإلنمائية للمشاريع السنوية الخطة دراسة .2

 لمجلس رفعها قبل عليها للموافقة المديرين هيئة على الدراسة فتعرض خاصة الجامعة كانت إذا أما .بشأنها قراره
 .األمناء

 .بشأنها الالزمة اإلجراءات الستكمال وتعليماتها الجامعة أنظمة مشروعات مناقشة .3
 لرفعها تمهيًدا عليها والموافقة المالية وبياناتها السنوي  الختامي وحسابها للجامعة السنوية الموازنة مشروع مناقشة .4

 .األمناء لمجلس
 .األمناء مجلسإلى  لرفعها تمهيًدا وإنجازاتها وأنشطتها الجامعةأداء  تقارير على الموافقة .5
 .عليه الجامعة رئيس يعرضها بالجامعة تتعلق أخرى  أمور أي في النظر .6
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 .2018/2019 الجامعيتم عقد ثالث جلسات لمجلس الجامعة في العام 

 

  (.14تعليمات الجامعة وعددها )مجموعة من اعتماد موافقة المجلس على 
  ( أنظمة.4) عدد اعتمادموافقة المجلس على 

  2018/2019اعتماد التقرير السنوي للجامعة للعام موافقة المجلس على. 

  للمؤتمر العام التحاد الجامعات العربية. 53استضافة الدورة موافقة المجلس على 

  اعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة اللوازم باللغة اإلنجليزية.موافقة المجلس على 

  2019اعتماد الموازنة العامة للجامعة للعام موافقة المجلس على. 

  كلية الهندسة.اعتماد مشاريع التخرج لطلبة موافقة المجلس على 

  إعداد مجسم قبة الصخرة المنوي وضعه على دوار عين الباشا من خالل طلبة كلية الهندسة.موافقة المجلس على 

 

يتم تشكيل مجلس العمداء بشكل سنوي ويكون في عضويته كل من رئيس الجامعة وكافة عمداء الكليات والبحث العلمي 
 .إضافة ألمين سر المجلس والدراسات العليا

 رئيًسا رئيس الجامعة  أ.د. ماهر سليم  .1

 عضًوا عميد كلية علوم الطيران أ.د. غسان كنعان .2

 عضًوا .عميد كلية الهندسة أ.د. خالد الطراونة .3

 عضًوا عميد كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية أ.د. خالد الكعابنة .4

 عضًوا البحث العلمي والدراسات العلياعميد  أ.د. رياض الشلبي .5

 عضًوا .عميد كلية األعمال د. نمر السليحات .6

 عضًوا .ق. أ. عميد كلية اآلداب والعلوم د. عادل جميل .7

 عضًوا ق. أ. عميد شؤون الطلبة د. فؤاد الجوالدة .8

 عضًوا ق. أ. عميد كلية العلوم التربوية والنفسية د. هيام التاج .9

 عضًوا .أ. عميد كلية القانون  ق. د. شيرين أبو غزالة .10

 عضًوا .ق. أ. عميد كلية الصيدلة د. يزن الرشدان .11
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 .داخل المملكة والمراكز العلمية واألقسامالكليات والمعاهد  بإنشاء األمناءالتوصية لمجلس  .1
 .إلغائها وقف القبول فيها أو ودمجها في غيرها أو األكاديميةالبرامج والتخصصات  بإنشاء األمناءالتوصية لمجلس  .2
ومنحهم  وإعارتهموانتدابهم  أخرى إلى  هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة أعضاءتعيين  .3

وحدة خدماتهم ونقلهم من  وإنهاءدون راتب وقبول استقاالتهم  واإلجازةالتفرغ العلمي  إجازةبما في ذلك  اإلجازات
 .أخرى داخل الجامعةإلى  تنظيمية

تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة  وأساليب األكاديمية وأنشطتهمهيئة التدريس  أعضاء أعمالتقييم  .4
 .بشأنها

هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث أو التدريس والفنيين العاملين في المجال  أعضاء إيفاد .5
 .المعمول به في الجامعة اإليفادلنظام  اعلمية ودورات تدريبية وفقً في بعثات ومهام  في الجامعة األكاديمي

قراراته  وإصدارالخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها  اريعدراسة مش .أ .6
 .بشأنها

مجلس األمناء إلى  جين في الجامعة ورفعهاوضع أسس داخلية لضبط ومراقبة نوعية ومستوى البرامج والخري .ب 
 .إلقرارها

ضمن معايير وضوابط محددة بنماذج معتمدة  والتحصيل العلمي في الجامعةواإلداري  األكاديمي األداءتقييم مستوى  .7
 .واستخدام التغذية الراجعة للتطوير ورفعها في تقارير دورية لمجلس األمناء

 .2018/2019 الجامعيتم عقد ستة وعشرون جلسات لمجلس العمداء في العام 

  العربية عمان لجامعة العامة السياسة اعتمادموافقة المجلس على. 
  الهندسة كلية في الميكانيكية الهندسة تخصص استحداث بإجراءات السيرموافقة المجلس على. 
  الهندسة كلية في المتجددة الطاقة هندسة تخصص استحداث بإجراءات السيرموافقة المجلس على. 
  أربع أعضاء هيئة تدريس إلى رتبة أستاذ وأستاذ مشارك ترقيةموافقة المجلس على. 
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الصرح العلمي األول الذي انضوى تحت مظلة  د  ، وتع1999عام الأنشأت كلية العلوم التربوية والنفسية مع تأسيس الجامعة في 
وتضم الكلية حاليًا خمسة تخصصات مواكبة للتطورات العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل المحلي  ،جامعة عمان العربية

واإلقليمي، هي تخصص البكالوريوس في التربية الخاصة والماجستير في تخصص التربية الخاصة، والمناهج وطرق التدريس 
والقياس  /فسي والتربوي وعلم النفس التربوي /النمو والتعلم ، واإلرشاد النواإلدارة التربويةفي مجاالتها المختلفة، األصول 

محليًا وإقليميًا وعالميًا في العلوم التربوية والنفسية،  مميزةً  والتقويم. وقد حملت هذه الكلية رؤية الجامعة في أن تكون كليةً 
حث العلمي وخدمة المجتمع، وربط النظرية على إعداد قادة تربويين قادرين على الرقي بالمعرفة التربوية والب قائمةً  ورسالةً 

بالتطبيق سعيًا إلى الجودة الشاملة في التعلم والتعليم باختيارها صفوة من قامات العلم والتربية، ليكونوا أعضاء هيئة تدريس 
ادة والتميز في المعرفة الريكلية العلوم التربوية والنفسيـــــة المتضمنة: " كما وتنطلق رؤية يخدمون األجيال والوطن واإلنسانية.

قييم الواقع الحالي لبرامجها وت تطوير الكلية من وبناًء على ذلك تهدف العلمية والتعليم والبحث العلمي في كافة تخصصاتها،
لتطوير البرامج  فضلىمع الممارسات ال يتالءمعدادها بما إ واإلجرائية والتي تم  االستراتيجيةلى خططها إاألكاديمية استنادًا 

  .المطروحة في الكلية تطبيق وقياس فاعلية البرامج األكاديمية الحالية لدرجتي البكالوريوس والماجستيرو ألكاديمية ا

 .محلًيا وإقليمًيا ودولًيا، الريادة والتميز في المعرفة العلمية والتعليم والبحث العلمي في كافة تخصصاتها

ا ونوًعا وفق منظور آني ومستقبلي استجابة للتحديات القائمة وصلتها بحاجات سوق وتخصصات الكلية كم  االرتقاء ببرامج 
 .العمل وخطط التنمية الشاملة

 .قادرة على ممارسة تخصصاتها بتميز، إعداد كوادر مؤهلة في المجاالت التربوية والنفسية .1
ب فيها نحو مهنة التربية والتعليم في ضوء المستجدات العلمية إكساب الطلبة االتجاهات اإليجابية المرغو  .2

 .والتكنولوجية
 .تنمية مهارات التفكير واإلبداع لدى الطلبة في مختلف المراحل التعليمية .3
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 .تنمية مهارات البحث العلمي واالستقصاء لدى الطلبة لمعالجة المشكالت العلمية والحياتية .4
 .ريسية على تقديم مشاريع رياديةتشجيع الطلبة وأعضاء الهيئة التد .5
 .تنمية الصلة والتفاعل مع المجتمع المحلي لمعالجة مشكالته وتطويرها .6

على  وذلكمجموعة من البرامج على مستوى البكالوريوس والماجستير من األقسام األكاديمية التي تطرح  اً عدد الكليةتضم 
 ي:تالنحو اآل

وبرنامج الماجستير في التربية ، صعوبات تعلم /يطرح برنامج البكالوريوس في التربية الخاصةصة: قسم التربية الخا .1
 .الخاصة

وبرنامج الماجستير في ، النمو والتعلم /يطرح برنامج الماجستير في علم النفس التربوي  قسم علم النفس التربوي: .2
 .القياس والتقويم /علم النفس التربوي 

 .يطرح برنامج الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي  والتربوي:قسم اإلرشاد النفسي  .3

 .يطرح برنامج الماجستير في األصول واإلدارة التربوية قسم األصول واإلدارة التربوية: .4

 .يطرح برنامج الماجستير في المناهج وطرق التدريسقسم المناهج وطرق التدريس:  .5

 محضرًا. 221مجالس ولجان الكلية هو مجموع عدد محاضر 

 ة.الكليَّ م اإللكتروني في يعلالتَّ  تطبيقات وتشجيع وتفعيل رنش 

  َّلتطوير األداء العلمي والعملي  ؛ة المتخصصةات ومذكرات تعاون مع المراكز والمؤسسات المجتمعيَّ ة اتفاقيَّ إبرام عد
واإلشراف والمتابعة لطلبة التدريب الميداني في برامج التربية الخاصة واإلرشاد النفسي والتربوي لمرحلتي )البكالوريوس 

 والماجستير(.

  َّمن قواعد ة ضدريس بنشر األبحاث العلميَّ ة، من خالل توجيه أعضاء هيئة التَّ شاط البحثي في الكليَّ تعزيز وتفعيل الن
صنيف ة ذات القيمة المضافة والتَّ (، والمشاركة في المؤتمرات العلميَّ Scopus ،EBSCOالبيانات العالمية المعتمدة )

 ولي.الدَّ 

  َّة.ربية الخاصَّ استحداث غرفة مصادر تعلم لطلبة تخصص الت 

  َّمؤسسات المجتمع المحلي.عاون مع ة في الكلية لخدمة الطلبة، وتعزيز التَّ بية العمليَّ تطوير وحدة التر 

 لتكون مواكبة ألحدث  ؛ة )بكالوريوس، ماجستير(في الكليَّ  ةالحاليَّ خصصات التَّ برامج وتحديث خطط و  تطوير
 .المستجدات من حيث المعارف والمهارات المطلوبة في سوق العمل
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   ة ة واألقسام األكاديميَّ ة( للكليَّ عليميَّ ؤية والرسالة واألهداف والغايات والقيم والمخرجات التَّ تجديد وتحديث وصياغة )الر
 في الكلية بما يتناسب مع خططها وبرامجها المستقبلية.

  ًالمحلي. عِ للمجتم عقد ندوات وورش عمل متخصصة في المدارس والمراكز المحيطة في الجامعة خدمة 
  َّطبيق(.ظرية مع التَّ عليمي )ربط النَّ ة في الميدان التَّ ربويَّ ظريات التَّ التركيز على تطبيق الن 

  َّلنشر المشكالت التي تواجه ذوي اإلعاقات  ؛معي والبصري واصل السَّ ة ووسائل التَّ المشاركة عبر اإلذاعات المحلي
 المختلفة وكيفية دمجهم في المجتمع المحلي

 ة.مج في الكليَّ ة في مختلف التخصصات والبرانجليزيَّ التركيز على تدريس واستخدام المصطلحات والمفاهيم باللغة اإل 

  َّة وورش العمل المتخصصة بمجاالت دريبيَّ ورات التَّ لحاقهم بالدَّ إدريس من خالل تطوير قدرات ومهارات أعضاء هيئة الت
 بوي(.حصاء الترَّ دريس، اإل)أساليب التَّ 

  َّة.ربية الخاصَّ بوية المتخصص في مجال التَّ تفعيل مركز الدراسات والبحوث التر 

 حصاء ة وورش العمل المتخصصة بمجاالت )اإلدريبيَّ ورات التَّ لحاقهم بالدَّ إرات الطلبة من خالل تطوير قدرات ومها
 ربوي، الحاسوب في تحليل البيانات(.التَّ 

  َّآفاق تطور البحث " ولي الخامسالمؤتمر العلمي الدَّ ربوية الملحة: )ة متخصصة تعالج القضايا التَّ عقد مؤتمرات تربوي
 (.30/4/2019-29 -عمان -"حديات المعاصرةعليم في إطار التَّ والتَّ  ةالعلمي و التربيَّ 

 لتكون مواكبة ألحدث المستجدات من حيث المعارف والمهارات المطلوبة في  ؛البرامج الحاليةوتحديث خطط  تطوير
 .سوق العمل

 عقد ندوة دمج ذوي اإلعاقة. 

 عقد ندوة التوعية بالتوحد. 

 د دورة تشخيص صعوبات التعلمعق. 

 عقد دورة تعديل السلوك. 

 عقد محاضرة حول معيقات اإلبداع في قناة زوينة بلدنا األردنية. 
 .عقد محاضرة حول الثقافة والفنون واإلبداع 

 .استضافة متخصصين في صعوبات التعلم في ندوة مشتركة مع طلبة الماجستير 

 محاضرة تطبيقية مع طلبة الماجستير. استضافة متخصصين في القياس والتشخيص في 

 .عقد ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس حول االتجاهات الحديثة لطرق التدريس 

 .عقد ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس حول المعايير األكاديمية ومواصفات الخريج 

 .عقد ندوة في مدارس دير الالتين في الفحيص حول مواجهة العاصفة الصفية 

 مدارس علي الركابي بعمان حول اإلدارة الصفية. عقد ندوة في 

 .عقد ندوة متخصصة حول دور األسرة والمجتمع في الوقاية من جنوح األحداث 

 في مدرسة التين الفحيص.لة المراهقة وكيفية التعامل معهابعنوان "مرح عقد ندوة " 
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 فس.األردنية لعلم الن بعنوان "الصحة النفسية للشباب" في الجمعية عقد ندوة 

 بعنوان "األسرة السعيدة" في مدرسة أم السماق الثانوية للبنات. عقد ندوة 

 "عقد ورشة عمل بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون األسرة بعنوان "الضغوط النفسية واستراتيجيات التعامل معها 

  ندوة حول الوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثةعقد. 

 هيل المجتمعي( بالتعاون مع طلبة بكالوريوس التربية الخاصة.عقد ندوة نقاشية بعنوان )التأ 

 .عقد ورشة عمل حول االختبارات التحصيلية وتطبيقاتها الصفية والبحثية 

 .عقد ورشة عمل حول تصميم البحث العلمي وتطبيقاته العملية 

  َّوعوي باضطراب طيف التوحد.عقد ندوة اليوم الت 

  عة القوقعة.استضافة متخصصين إللقاء محاضرة زرا 

  َّوحد.ة حول اضطراب طيف التَّ تقديم دورة في المملكة العربية السعودي 

 حصاء" لجميع الكليات في الجامعة.عقد ورش عمل بعنوان "تطبيقات عملية في اإل 

  َّة".دريس بعنوان "تطبيقات إحصائيَّ ة ألعضاء هيئة التَّ عقد ورشة على مستوى الكلي 

 قافي البريطاني.الباحثين بنظرائهم البريطانيين المنعقدة تحت إشراف المجلس الثَّ  المشاركة في ورشة عمل حول ربط 

  عليمي واإلداري.ة حديثة الستخدامها في النظام التَّ لكترونيَّ إاستخدام تطبيقات 

  َّة.الميَّ ة والعوليَّ عاون لتشمل المؤسسات الدَّ ات ومذكرات التَّ وسع في عقد االتفاقيَّ الت 

  َّة ومجالت عالميَّ شر في مؤتمرات دوليَّ دريس للنَّ توجيه وتشجيع أعضاء هيئة الت( ة تحت تصنيفThomson, ISI.) 

  َّات الحديثة.العمل على تطوير وتحديث غرفة المصادر من خالل تزويدها بأفضل الوسائل والتقني 

 ها مع الخطط الدراسية، وعقد مِ ؤُ ولية والعمل على تواالعمل على تفعيل وحدة التربية العملية بالتعاون مع مؤسسات د
 اتفاقيات جديدة مع مؤسسات تعليمية متخصصة الستقبال طلبة التدريب الميداني.

  التعاون مع جامعات عالمية لتبادل الخطط الدراسية والبرامج التخصصية الدقيقة ذات العالقة ببرامج الماجستير
 والبكالوريوس في الكلي.

 وفقًا للتجديدات  ؛تجديد وتحديث )الرؤية والرسالة واألهداف والغايات والقيم والمخرجات التعليمية( للكلية العمل على
 التربوية والمستجدات التعليمية والعالمية الحديثة التي تتواكب مع سوق العمل.

  الصادرة عن الكلية من وزارة عقد اتفاقيات تعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية العتماد الشهادات التدريبية
 التعليم العالي، واستثمارها في سوق العمل.

 .التطبيق العملي المباشر لكافة المعارف والمهارات التي يكتسبها الطلبة في سوق العمل 

 عاقات المختلفة والتركيز على مسألة دمجهم في المجتمع المحلي.مواصلة حل المشكالت التي توجه ذوي اإل 

 ( استدراكية باللغة اإلإطرح مساقات )نجليزية في كافة برامج الماجستير والبكالوريوس المطروحة في الكلية.جبارية 

 ( ألعضاء هيئة التدريس متخصصة وحديثة في كافة المجاالت، تعمل على تطوير إطرح دورات تدريبية )جبارية
 قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس.
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 ت التربوية والنفسية من خالل التعاون مع المراكز المتخصصة الخارجية ذات تطوير المركز ليكون مركزًا للدراسا
 العالقة.

 ( للطلبة متخصصة وحديثة في كافة المجاالت، تعمل على تطوير قدرات ومهارات إطرح دورات تدريبية )جبارية
 الطلبة.

 ة متخصصة )المؤتمر العربي الدولي المشاركة والتعاون الثنائي مع جامعات عربية وأجنبية لعقد مؤتمرات دولية تربوي
 (.14/11/2019الثاني، المسؤولية المجتمعية للجامعات/ بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة المنعقد 

 وضمن  المحلي واإلقليمي تحديد البرامج األكاديمية التي يمكن استحداثها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل
رشاد أسري، ماجستير علم نفس إكلينيكي، دكتوراه إالمتاحة: )ماجستير دية والبشرية اإلمكانات والمصادر المالية والما

 قيادة تربوية(.

 

7

9

7

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

أستاذ أستاذ مشارك  أستاذ مساعد محاضر

حسب الرتبة األكاديميةمقارنة أعداد أعضاء هيئة التدريس



 

 

  

20182019  

26 
www.aau.edu.jo 

 

 

 
 

,  115, بكالوريوس
34%

,  226, ماجستير
66%

مقارنة أعداد طلبة الكلية
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خريجي الكليةمقارنة أعداد 
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كاديمية على برامج الدراسات العليا الدكتوراه والماجستير مسيرتها األحيث اقتصرت في بداية  2001عمال عام تأسست كلية األ
، وتم استحداث برنامج الماجستير في إدارة الموارد البشرية بتاريخ 15/5/2002حيث تم اعتماد برامج الدراسات العليا بتاريخ 

ونظم المعلومات  عمال،اسبة، وإدارة األ)المح:تم استحداث واعتماد برامج البكالوريوس في الجامعة في تخصصاتو  ،19/9/2014
، وبرنامج البكالوريوس 26/5/2011وبرنامج البكالوريوس في التسويق بتاريخ ، 6/8/2009اإلدارية، والتمويل والمصارف( بتاريخ 

ادر عمال على رفد سوق العمل بالكفاءات والكو . وساعدت تخصصات كلية األ9/9/2014عمال بتاريخ في المحاسبة وقانون األ
المدربة تدريبًا عاليًا، والتطوير في كافة القطاعات االقتصادية واالجتماعية والسياسية واستجابة لكافة التطورات والتحديات 
ومواكبتها تحقيقًا للتنمية المستدامة، ويقع على عاتقها تعليم الطلبة وتطوير قدراتهم للمساهمة برفع فاعلية عملية التنمية 

 طاعين العام والخاص.والتطوير في كال الق

عمال بدءًا من مدخالت العملية التعليمية ومخرجاتها على العملية وانطالقًا من رؤية ورسالة الكلية وأهدافها تحرص كلية األ
دواته والبحث العلمي للطلبة واألساتذة، أدريس و ة، وأساليب التَّ ة، وتحديث الخطط الدراسيَّ كاديميَّ النوعية لجميع البرامج األ

عداد كفاءات عالية الجودة قادرة وذلك إل ؛لى تجويد العملية التعليميةإالمتحانات، والتدريب العملي للطلبة واألساتذة سعيًا وا
ة كاديميَّ عمال بأقسامها األعمادة كلية األ نَّ إعلى مواجهة تحديات ومتطلبات الحياة الوظيفية المستقبلية للطالب الخريج. وعليه ف

فة الجهود الممكنة في تطوير برامجها وطرح برامج جديدة وبشكل خاص تفعيل برنامج الدكتور وفقًا لمعايير ساتذتها تبذل كاأو 
 .عمال في الجامعات األردنية واإلقليميةكليات األ بين محلية ودولية، وذلك حرصًا منها على مكانتها الريادية

 .وتميز في التعليم األكاديمي والبحثي لبناء قادة المستقبل األعمال ريادة في

 .األعمال كوادر في مختلف مجاالت بإعداد في بناء اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامةاإلسهام 

 

 .والعالمية لمعايير الجودة األردنية ااالرتقاء بالعملية التعلمية في مختلف البرامج األكاديمية وفقً  .1

 .استجابة التجاهات وتحديات ومتطلبات سوق العمل هاتحسين البرامج األكاديمية وتطوير  .2
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للطلبة وتزويدهم بالمعرفة والمهارات والخبرات ضمن خطط تعليمية يتم  توفير بيئة تعليمية ذات تميز أكاديمي .3
 .تحديثها بشكل مستمر

 .واستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية لكترونيالتوجه نحو التعليم اإل .4

 .تشجيع وترسيخ البحث العلمي النوعي لدى األساتذة والطلبة لتحسين العملية التعليمية .5

 .بناء شراكات مع مؤسسات محلية وعالمية وتوظيفها في إثراء العملية التعليمية ومخرجاتها .6

ساتذة ذوي المؤهالت العالية والخبرات اب الكفاءات من األستقطتنمية روح التنافسية بين أعضاء هيئة التدريس وا .7
 .الواسعة وتوظيفها في العملية التعليمية

 .تسويق برامج الكلية وإبراز هويتها محلًيا ودولًيا .8

على  وذلكماجستير مجموعة من البرامج على مستوى البكالوريوس والاألكاديمية التي تطرح  من األقسام اً عدد الكليةتضم 
 ي:تالنحو اآل

 .دارةاإلفي  ماجستيريطرح برنامج ، قسم اإلدارة .1

 .األعمالإدارة  وبرنامج الماجستير في، األعمالإدارة  بكالوريوس فييطرح برنامج ال، األعمالإدارة  قسم .2

 .وبرنامج الماجستير في المحاسبة، المحاسبةبكالوريوس في يطرح برنامج ال، قسم المحاسبة .3

 .وبرنامج الماجستير في التمويل، التمويل والمصارفبكالوريوس في يطرح برنامج ال، قسم التمويل .4

 .وبرنامج الماجستير في التسويق، التسويقبكالوريوس في يطرح برنامج ال، قسم التسويق .5

نظم في تير وبرنامج الماجس، نظم المعلومات اإلداريةبكالوريوس في يطرح برنامج ال، نظم المعلومات اإلدارية .6
 .المعلومات اإلدارية

 .عمالاألالمحاسبة وقانون في بكالوريوس يطرح برنامج ال، األعمال قسم المحاسبة وقانون  .7

 .المالي والتدقيق الرقابةفي بكالوريوس يطرح برنامج ال، قسم الرقابة والتدقيق المالي .8

الموارد إدارة  ، وبرنامج الماجستير فيالموارد البشريةإدارة  فيبكالوريوس يطرح برنامج ال، الموارد البشريةإدارة  قسم .9
 .البشرية

 ."عقد المؤتمر العلمي الدولي الرابع للكلية بعنوان: " رأس المال البشري في عصر المعرفة 

 .اتفاقية مع وزارة الشباب ووزارة الثقافة من أجل استقطاب الطلبة 

  استقطاب الطلبة.اتفاقية مع وزارة الزراعة من أجل 

  شتلة. 400االحتفال بيوم الشجرة وغرس 

 توقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة لتنفيذ مشروع الحصاد المائي. 

 .إنشاء غرفة محاكاة البورصة 
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 .شراكة استراتيجية مع جمعية المحاسبين للتدريب العملي لطلبة قسم المحاسبة 

 .الوصول للبيئة اإلقليمية من حيث استقطاب الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية 

 .إنشاء شراكات صناعية محلية ودولية 

 .إنشاء برامج أكاديميَّة جديدة تواكب متطلبات سوق العمل 
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,  699, بكالوريوس
71%

,  286, ماجستير
29%

طلبة الكليةمقارنة أعداد 

,  190, بكالوريوس
59%

,  134, ماجستير
41%

خريجي الكليةمقارنة أعداد 
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 :برامج للدراسات العليا، هي ة، ككلية للدراسات القانونية العليا، بحيث كانت تتضمن أربع1999تأسست كلية القانون عام 
)برنامج الماجستير في القانون العام وبرنامج الماجستير في القانون الخاص، وبرنامج الدكتوراه في القانون العام، وبرنامج 

( تاريخ 89بموجب قرار الترخيص الصادر عن مجلس التعليم العالي للقانون الخاص رقم ) الدكتوراه في القانون الخاص(
، وللقانون العام بموجب قرار الترخيص الصادر عن مجلس 5/3/2003( تاريخ 275م )وبموجب قرار االعتماد رق ،15/5/2002

وفي الفصل ،  5/3/2003( تاريخ 247وبموجب قرار االعتماد رقم ) 15/5/2002( تاريخ 89التعليم العالي للقانون الخاص رقم )
قرار الترخيص الصادر عن مجلس التعليم ، تم استحداث برنامج البكالوريوس في القانون بموجب 2009الدراسي األول عام 

، وقد تزامن ذلك مع وقف 17/9/2009تاريخ  375/24/2009وبموجب قرار االعتماد رقم  6/8/2009( تاريخ 222العالي رقم )
تم استحداث برنامج البكالوريوس في الشريعة  2016الفصل الدراسي  برنامجي الدكتوراه في القانون العام والخاص، وفي بداية

وبموجب قرار االعتماد رقم  25/7/20016( تاريخ 15بموجب قرار الترخيص الصادر عن مجلس التعليم العالي )جلسة رقم 
 .12/10/2016تاريخ  460/35/2016

قليمي، بكفاءات كاديمية والعلمية، قد ساهمت مساهمة فعالة في تزويد سوق العمل المحلي واإلإن كلية القانون في مسيرتها األ
خريجي الكلية يعملون في القضاء والمحاماة والمؤسسات الحكومة  نَّ إ إذ ة متميزة في كال القطاعين العام والخاص.قانوني

ن يحملون درجة الدكتوراه يعملون في التدريس الجامعي داخل بعض خريجي الكلية ممَّ  لى أنَّ إوالمؤسسات الخاصة، باإلضافة 
 .هردن وخارجاأل

وذلك بدءًا  ؛كاديميةًا على رؤيتها ورسالتها وأهدافها، تبذل كل الجهود لتحقيق تميز نوعي لبرامجها األكلية القانون وتأسيس إنَّ 
من مدخالت العملية التعليمية وانتهاء بمخرجاتها، بما في ذلك تحديث الخطط الدراسية بما يتواكب مع المستجدات القانونية، 

عضاء الهيئة أ بحث العلمي والحوار والمناقشة، وفي الوقت ذاته رفع كفاءة وكذلك تطوير أساليب التدريس لتكون قائمة على ال
ساليب أالتدريسية من خالل تشجيعهم على البحث العلمي وتحديث أساليبهم التدريسية، وحثهم على تطوير عملية االمتحانات و 

واقتراح الحلول الناجعة للمستجدات،  ة،القياس والتقويم، مع الحرص على التدريب العملي للطلبة وآلية حل المشاكل القانوني
لى التأهيل القانوني الحالي للطلبة، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة إوكل ذلك بهدف تجويد العملية التعليمية بما يؤدي 

 المجتمع، وبالنتيجة فإن الكلية تحرص كل الحرص على بذل أقصى الجهود لتكون كلية رائدة ومتميزة بين كليات القانون 
 ردنية والعربية.األ

 .تدريس القانون والبحث العلميالتميز في 
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 .تعميق المعرفة القانونية النظرية والمهارات العملية بما يلبي احتياجات سوق العمل

 .العام والخاص ينمجاالت قانونية في مختلف القطاع تخريج طلبة مؤهلين لشغل .1
 .القانون ترسيخ ثقة المجتمع المحلي بكلية  .2

 .على البحث العلمي طلبةتحفيز أعضاء الهيئة التدريسية وال .3

 .بالمستجدات التكنولوجية طلبةالتلبية احتياجات أعضاء الهيئة التدريسية و  .4

على  وذلكى مستوى البكالوريوس والماجستير مجموعة من البرامج علمن األقسام األكاديمية التي تطرح  اً عدد الكليةتضم 
 ي:تالنحو اآل

 .يطرح برنامج البكالوريوس في القانون ، قسم القانون  .1

 .يطرح برنامج الماجستير في القانون العام ،قسم القانون العام .2

 .يطرح برنامج الماجستير في القانون العام، قسم القانون الخاص .3

 .الشريعةبكالوريوس في يطرح برنامج ال، قسم الشريعة .4

 محضر. 403مجموع عدد محاضر مجالس ولجان الكلية هو 

 

  ة مع وزارة العدلالتنسيق بشأن عقد اتفاقيَّ الندوات. 

  َّة تعاون مع نقابة المحامينالتنسيق بشأن عقد اتفاقي. 

  َّرعيينمحامين الشَّ ة تعاون مع نقابة الالتنسيق بشأن عقد اتفاقي. 

 .تعديل خطط البكالوريوس والماجستير بما يواكب المتطلبات القانونية ومتطلبات سوق العمل 

  عداد الخطة االستراتيجية والتنفيذية وخطة المخاطرإ. 

 التنسيق مع الشبكة القانونية للنساء العربيات والتعاون مع سيادة القانون الـUSAID  لتدريب طالبات الكلية في برنامج
 .التعليم بالمالزمة

 العيادة القانونية. 
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 محاضرة لعطوفة مدير عام صندوق تسليف النفقة. 

 دلة محاضرة للدكتور مؤمن الحديدي، مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي السابق "تحقيق العدالة الجزائية عبر األ
 .والعلوم"

 ستاذ الدكتور نعمان الخطيب، عضو المحكمة الدستورية "تطور الرقابة على دستورية القوانين في محاضرة لسعادة األ
 .ردن"األ

  بو سنينة "القيم واآلداب النبوية في التعامل مع وسائل أندوة لرئيس معهد المعارج للدراسات الشرعية، الدكتور طالب
 .التواصل االجتماعي"

  لطلبة امتحان الكفاءةتقوية  ورشعقد. 

  ألعضاء هيئة التدريس في ضمان الجودة بحضور األستاذ محمد الخرابشة من هيئة االعتماد ورشعقد. 

 مبادرة بسمتك عنوانك. 

 مناسبة المولد النبوي الشريفاالحتفال ب. 

 المسابقة الصورية. 

  ن الكريمآمسابقة تالوة القر. 

  مشروع قانوني تقديممسابقة أفضل. 

  مؤتمر التحكيم في المصارف اإلسالميةحضور. 

 حضور اجتماع هيئة االعتماد حول امتحان الكفاءة. 

 مكانيات الكلية المتاحةإمن خالل تطوير اإلجراءات واآلليات و الكلية  وأهداف ةورسال ةتحقيق رؤي. 

 ل.أمث واستغاللها استغالالً  يات الكليةوإعادة ترتيب أولو  تفعيل 

  الجودةاالعتماد و متطلبات معايير السير وفق.  

  ضمن برنامج أولويات مناسب يراعي المصادر المتاحة.العامة للكلية تطوير خطط عمل تترجم االستراتيجية 

 .تطوير الخطط الدراسية بما يوكب التطورات القانونية ومتطلبات سوق العمل 

 .تفعيل العيادة القانونية 
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( في جلسته 115بقرار مجلس التعليم العالي رقم ) 2000/2001في العام الدراسي  كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتيةتأسست 
. ومنذ نشأتها أولت الكلية اهتماًما كبيًرا بتخريج كوادر في تخصصات متعددة تضم علم الحاسوب 30/04/2001المنعقدة بتاريخ 

جميعها في رفد سوق العمل بمتخصصين مؤهلين  حيث تسهموهندسة البرمجيات ونظم المعلومات الحاسوبية والحوسبة النقالة، 
في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما يكفل تحقيق أهداف المؤسسات الوطنية في كل من القطاعين العام 

ودة والخاص. تقوم الكلية بإجراء تقويم دوري لبرامجها األكاديمية، الذي يعد من اآلليات الضرورية لتطبيق ومراقبة وتحسين الج
وتطوير نوعية الخدمات المقدمة في البرامج األكاديمية ومستوى كفاءتها في تحقيق أهدافها ومخرجات التعليم ومدى مواكبتها 

 للتطورات على المستوى العالمي ومالءمتها لسوق العمل المحلي واإلقليمي وتطور المجتمع وتنميته.

مزيد من التميز من خالل التركيز على الجوانب التطبيقية في العملية  انطالًقا من سعيها لتحقيق رسالتها تحرص الكلية علىو 
التعليمية بهدف تأهيل الطلبة للمنافسة في سوق العمل وإكسابهم المهارات العلمية والعملية ومهارات التواصل التي تساعدهم 

وتطوير البنية التقنية الوطنية واإلقليمية في إنجاز مهامهم في العمل بفاعلية، إضافة إلى خدمة المجتمع والمساهمة في تنميته 
 في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتهيئة المناخ التعليمي المالئم للطلبة والباحثين.

مساهمة وال، في جودة التعليم والتعلم والبحث العلمي في مجال العلوم الحاسوبية والمعلوماتية اوإقليميً  االريادة والتميز محليً 
 .بخدمة المجتمع

إعداد كفاءات مؤهلة ومتخصصة في مجال العلوم الحاسوبية والمعلوماتية مزودين بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم لالبتكار 
ر وذلك من خالل مراعاة معايي، وتعزيز خدمة المجتمع المحلي، وإنجاز األبحاث العلمية المتميزة، واإلبداع في سوق العمل

 .اودوليً  االجودة الدولية وتفعيل الشراكات محليً 

 .التطوير المستمر لجودة التعليم وتطبيق معايير االعتماد األكاديمي المحلي والدولي .1
 .تحسين مهارات الطلبة العلمية والمهنية وقدراتهم التنافسية .2
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 .فيه طلبةتعزيز وتطوير البحث العلمي وإشراك ال .3

 .المؤسسات المحلية والدولية وتعزيز دور الكلية بخدمة المجتمع المحليالتعاون مع  .4

 .والخريجين طلبةتطوير مستوى الخدمات المقدمة لل .5

 .الجهاز اإلداري والفني بالكلية وزيادة كفاءتهأداء  تحسين .6

على  وذلكعلى مستوى البكالوريوس والماجستير  مجموعة من البرامجمن األقسام األكاديمية التي تطرح  اً عدد الكليةتضم 
 ي:تالنحو اآل

 .يطرح برنامج المجاستير في علم الحاسوب، قسم علم الحاسوب .1

 .نظم المعلومات الحاسوبية في بكالوريوسيطرح برنامج ال، قسم نظم المعلومات الحاسوبية .2

 .هندسة البرمجياتبكالوريوس في يطرح برنامج ال، قسم هندسة البرمجيات .3

 .الحوسبة النقالةبكالوريوس في يطرح برنامج ال، قسم الحوسبة النقالة .4

 محضرًا. 140مجموع عدد محاضر مجالس ولجان الكلية هو 

 ( تحت 13/4/2019الذي عقد بتاريخ) الرابعدولي العلمي المؤتمر عقد مؤتمر علمي دولي بشكل سنوي، كان آخرها ال
 .عنوان: "المؤتمر الدولي الرابع في العلوم الحاسوبية والمعلوماتية"

  الجودة األكاديمية ضمان شهادة استكمال متطلبات الحصول على(األردنية واالعتماد األكاديمي الدوليABET). 
  (2023-2018لألعوام من) لكليةوالخطة اإلجرائية وخطة المخاطر لالخطة االستراتيجية ومتابعة إعداد.  
  عقد مجموعة من اتفاقيات التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي بما في ذلك اتفاقيات التعاون العلمي مع الشركات

 التقنية، مثل: شركة سيسكو وشركة أوراكيل.

 مرحلتي البكالوريوس والماجستير.لوتحديث الخطط الدراسية لكافة البرامج األكاديمية  مراجعة 

  من قبل أعضاء الهيئة التدريسيةالعديد من األبحاث في المجالت العالمية المحكمة ذات التصنيف العالي نشر. 

  المشاركة في العديد من المسابقات والندوات وورش العمل داخل الكلية وخارجها على المستوى المحلي واإلقليمي
 والدولي.

  جهة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.تنفيذ العديد من الندوات وورش العمل والمحاضرات المو 
 الترقيات األكاديمية ألعضاء هيئة و  تحكيم األبحاث العلمية للمجالت العلمية المحكمةمشاركة أعضاء هيئة التدريس ب

 أخرى.جامعات من التدريس 
 دول أخرى.محكمة بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس في العلمية الكتب عدد من ال التعاون في تأليف 
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 تأسي( س نادي لطلبة الكليةIT Club.وتنفيذ من خالله العديد من الفعاليات واألنشطة داخل الجامعة وخارجها ) 

  المسابقة الوطنيةبالمشاركة (JCPC 2018.المنظمة من جمعية المبرمجين األردنيين وجامعة العلوم التطبيقية ) 

 لطلبة الجامعة في حاضنة األعمال. تنفيذ دورة برمجة أندرويد موجهة 
 حضور دورة (Global Summit( لالبتكار في الـ )Gaming Lab.في مجمع الملك حسين لألعمال ) 
 حضور الطلبة محاضرة (Estata.في أكاديمية سيسكو في جامعة األميرة سمية ) 
 ( حضور الطلبة محاضرة عنHult Prize المنظمة من مؤسسة ولي العهد في ).الجامعة 
 " حضور الطلبة محاضرة بعنوانCloud-based Machine Learn( من قبل رواد مايكروسوفت "Pioneers Microsoft Day 

 ( بجامعة الشرق األوسط.2018
 ."تنفيذ ورشة بعنوان "صناعة األفالم الرقمية في الجامعة 
 "في الجامعة. تنفيذ محاضر بعنوان "صناعة األلعاب اإللكترونية ... صناعة المستقبل 
 .لقاء العميد مع طلبة نادي تكنولوجيا المعلومات 
 .إطالق مسابقة أفضل تصميم لشعار نادي تكنولوجيا المعلومات في الكلية 
 تنفيذ "دورة بشبكات الحاسوب (CCNA 200-12) .في الجامعة 
 .تنفيذ محاضرة "مستقبل الواقع االفتراضي والواقع المعزز في األردن" في الجامعة 
 ور تصفية فرق مسابقةحض (Hult Prize.المنظمة من مؤسسة ولي العهد في الجامعة بمدينة كواللمبور بماليزيا ) 

  في مسرح الجامعة. 4/4/2019-2تنفيذ المؤتمر الدولي الثالث للعلوم الحاسوبية والمعلوماتية بتاريخ 

  الحسين لألعمال.مشاركة الطلبة بمسابقة حكيم المنظمة من أكاديمية حكيم في مجمع 

 " مشاركة الطلبة بمسابقةThree Minutes Presentation Contest" .في جامعة الشرق األوسط 

 مشاركة الطلبة بمسابقة(Hult Prize ).على المستوى اإلقليمي بتنظيم من مؤسسة ولي العهد 

 .استحداث برنامج التأهيل الوظيفي لطلبة الكلية 
  مع مؤسسات وشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات الحكومي والخاص بهدف تدريب الطلبة والتوظيف.عقد شراكات 

 .توقيع اتفاقيات مع شركات التكنولوجيا العالمية لالستفادة من خبراتهم األكاديمية واحتياجات سوق العمل 

 .زيادة فرص مشاركة الطلبة في مسابقات البرمجة المحلية واإلقليمية والدولية 

 عم مشاركة الطلبة في المؤتمرات والندوات المتخصصة.د 

 .توجيه نشر أبحاث أعضاء هيئة التدريس والطلبة إلى المجالت العالمية ذات التصنيفات العالية 

 لحصول على االعتمادات األكاديمية المحلية والدولية التقدم ل(ABET) 
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م، على إعداد أجيال متخصصة للعمل على خدمة المجتمع، والمساهمة في 2012تعمل كلية اآلداب والعلوم، منذ تأسيسها عام 
على االهتمام برفع كفاءته في مجال تنميته وتطويره. وإيمانًا منا بأنَّ الطالب هو محور العملية التعليمية؛ فقد حرصنا 

تخصصه؛ وذلك من خالل توفير معايير بنيوية وأكاديمية من قاعات ومختبرات عالية الجودة، وكذلك نخبة من األساتذة 
 المتميزين من خريجي الجامعات المرموقة في كافة التخصصات الموجودة.

( أقسام هي: اللغة اإلنجليزية 3( تخصصات تابعة لـ )3لوريوس( في )تمنح كلية اآلداب والعلوم الدرجة الجامعية األولى )البكا
وكذلك تحظى الكلية بمكانة متميزة بين سائر كليات الجامعة إذ تلعب  والترجمة، الرياضيات، اللغة العربية للناطقين بغيرها.

كونها حاضنة لجميع طلبة الجامعة؛ وذلك دورًا مهمًا وأساسيًا في تزويد الطلبة بالمهارات األساسية في مجاالتها المتعددة، 
 من خالل وحدة المساقات الخدمية.

 

 .التميز والجودة على المستويين المحلي والعالمي في مجاالت التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع

 

 .عمليةوالرفد السوق المحلي بكفاءات متميزة تتوفر لديهم المعرفة العلمية 

 

 .ا لمتطلبات الحياةا ومناسبً ا متميزً إلسهام في صقل شخصية الطالب وإعداده إعدادً ا .1

 .تخريج كوادر على درجة عالية من التعليم والتأهيل والتمّيز .2

 .عقد الشراكات مع المؤّسسات المختلفة .3

 .ذات النوعّية المتمّيزة التشاركيةتشجيع البحوث العلمّية  .4

 .لكترونيالتعلم اإلى إل التوجه .5

 .التخّصصات بحسب متطّلبات سوق العملو برامج الالتّوسع في  .6
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 ي:تعلى النحو اآل وذلكمجموعة من البرامج على مستوى البكالوريوس من األقسام األكاديمية التي تطرح  اً عدد الكليةتضم 

 .والترجمة اإلنجليزية اللغةفي  بكالوريوسيطرح برنامج ال والترجمة اإلنجليزية اللغةقسم  .1

 .الرياضيات في بكالوريوسيطرح برنامج ال، الرياضياتقسم  .2

 .بغيرها للناطقين العربية اللغةبكالوريوس في يطرح برنامج ال، بغيرها للناطقين العربية اللغةقسم  .3

 محضرًا. 70مجموع عدد محاضر مجالس ولجان الكلية هو 

  المحكمة. العالمية البحوث العلمية في المجالتالعديد من نشر 
 مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية في المؤتمرات العلمية المحكمة. 
  مؤتمر بناء قيادات الموارد البشرية المستقبلية / بالتعاون مع مركز اللغات وجمعية محترفي الموارد البشرية إقامة

 .)أفرا(
 ترجمة مثل ترجمة موقع الجامعة االلكتروني الى اللغة اإلنجليزيةال. 
  اللجان والمجالس المشكلة على مستوى الجامعة والكلية فيوالمشاركة المساهمة. 
 والمركز الوطني للسكري وغيرها من المراكز. مزيارة بعض المراكز المحلية، مثل: مركز األيتا 
  يالمحلمن طلبة الكلية في كثير من األعمال الريادية المقدمة للمجتمع  أعضاء الهيئة التدريسية وعددمشاركة. 
 األعمال الخيرية على مستوى الجامعة وخارج الجامعةفي  المشاركة.  

  والتقارير للكلية ورفعها ألصحاب القرارعداد الخطط إ. 
 ."إقامة يوم للغة العربية " يوم اللغة العربية 
  الكلية. اتتخصصلكافة  اتالمساق اتعداد ملفإ 
 وتفعيل دورها. 2018/2019مع بداية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  تشكيل المجالس واللجان األكاديمية 
 رفد طلبة الجامعة بالمساقات الخدمية المطلوبة كونها متطلبات جامعية. 
 .المشاركة في التسويق واستقبال الطلبة الجدد 
  بالكفايات العامة من أجل تحسين نتائج  2018/2019الجامعة للعام الجامعي عقد محاضرات تقوية لجميع خريجين

 امتحانات الكفاءة.
 .عقد محاضرات وامتحانات تقوية للكفايات الخاصة بكل تخصص من تخصصات الكلية 
 .عقد ندوة شعرية للشاعر إبراهيم الكوفحي داخل حرم الجامعة 
  الجودة في الكلية.العمل كفريق واحد في رفع جودة األقسام وضمان 
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 دورة مهارات اللغة اإلنجليزية للموظفين اإلداريين  :مثل ،تقديم العديد من الورش والدورات التدريبية داخل الجامعة
 )السكرتارية(.

 المشاركة في ورش مناقشة نتائج امتحان الكفاءة المنعقدة في مبنى هيئة االعتماد. 
 الجامعة.داخل  ورش العمل المنعقدةندوات و  حضور 

 المواكبة للمستجدات.الدراسية  التي تطرحها الكلية والخطط البرامج 
 وخدمة المجتمع المحلي. العلمي،البحث  في الكلية، ودعم العملية التعليمية 
 لبرامج الكلية. الترويج 
  المرموقة في كافة التخصصات الموجودة.توفير األساتذة المتميزين من خريجي الجامعات 
 .عقد وحضور الورش والندوات التدريبية على مستوى الكلية والجامعة 
 .استحداث برامج دراسات عليا )ماجستير( في تخصصي اللغة اإلنجليزية والترجمة والرياضيات  
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ليها في مواصلة رفد المجتمع المحلي والعربي إا من رسالة الجامعة وأهدافها التي تسعى لقد كان تأسيس كلية الهندسة نابعً 
ل، ومساهمة منها في عداد كوادر مؤهلة ومدربة تلبي متطلبات وحاجات سوق العمإ بكفاءات متميزة، وسعيها الدؤوب إلى 

هندسة العمارة والهندسة المدنية، من أحدث كليات الجامعة ، كلية الهندسة بقسميها د  وتع تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
قسام الهندسة الناشئة من أ، ثم اعتماد 05/08/2016ا، حيث تأسست بموجب قرار مجلس التعليم العالي بتاريخ الناشئة حديثً 

 ة.ردنية الهاشميَّ اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في المملكة األقبل هيئة 

ا دراسية . حيث اعتمدت الكلية خططً 2016/2017ول للعام الجامعي بدأت الدراسة في الكلية منذ بداية الفصل الدراسي األ
عداد المهندسين والباحثين إ متميزة و  متطورة تضاهي ما هو موجود في أرقى الجامعات، بهدف الوصول إلى مخرجات تعليمية

نظام الدراسة في كلية  في مجال العلوم الهندسية وتطبيقاتها، وقادرة على المنافسة والريادة في مستقبلهم المهني والوظيفي.
ا من أعضاء الهيئة وقد استقطبت الكلية عددً  سنوات(. 5الهندسة يقوم على نظام الساعات المعتمدة ولعشرة فصول دراسية )

ضافة إلى فريق من المهندسين إالتدريسية من ذوي الخبرة والدرجات العلمية العالية والذين أنهوا دراستهم في الجامعات العالمية. 
 عضاء الهيئة التدريسية على البحثأ والفنيين واإلداريين العاملين في أقسام الكلية المختلفة. وتوفر الكلية كل ما يلزم لتشجيع 

دعم حضور المؤتمرات العالمية وتهيئة المصادر والمراجع الالزمة وأجهزة الحاسوب وتأمين المخصصات  :مثل ،العلمي
لقد تم تجهيز الكلية بالمختبرات والقاعات الدراسية والمشاغل  المالية الكافية لتلبية متطلبات البحث العلمي ونشر ثقافته.

مكتبة الهندسة وغيرها من التقنيات ووسائل التعليم واألجهزة والمنشآت الالزمة إلعداد الهندسية والمراسم ومختبرات الحاسوب و 
 الطلبة وتهيئتهم لحياتهم المهنية.

 والبحث العلمي وخدمة المجتمع. الهندسي الريادة والتميز في مجاالت التعليم

من خالل إعداد كوادر من المهندسين المبدعين القادرين على المنافسة المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة 
 .والريادة
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 تهدف برامج كلية الهندسة بأقسامها المختلفة إلى ما يلي:

 مرموقة في مجاالت التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع. ةإلى مكانة متقدمة وسمع االرتقاء .1

 بداع في مجاالت تخصصها.واإل إعداد كفاءات متميزة بالمهارات .2

 إثراء البحث العلمي المبتكر. .3

 اإلسهام في خدمة المجتمع وبناء شراكات مجتمعية. .4

 بالتدريب الميداني وتهيئة الطالب لسوق العمل. االهتمام .5

 والتقنيات الحديثة في مختلف المجاالت ذات العالقة. يالتكنولوجمواكبة التطور  .6

 بفتح تخصصات هندسية أخرى ُمرتبطة بحاجة سوق العمل. االهتمامتوسيع  .7

 ي:تعلى النحو اآل وذلكمجموعة من البرامج على مستوى البكالوريوس من األقسام األكاديمية التي تطرح  اً عدد الكليةتضم 

 في الهندسة المدنية. بكالوريوس، يطرح برنامج القسم الهندسة المدنية .1

 هندسة العمارة. في بكالوريوس، يطرح برنامج الة العمارةقسم هندس .2

 محضراً  80مجموع عدد محاضر مجالس ولجان الكلية هو 

  تجميل وتزيين كلية الهندسةو  ثاث مختبرات الكليةأاستالم واستالم متابعة صيانة الكلية. 
  الباشا الطالع الطلبة على نظام الصيانة والتشغيل في المحطةلى مديرية مياه عين إزيارة علمية. 
  لى كلية الهندسةإوكالن أزيارة الوفد البريطاني من جامعة. 

 مشاركة طلبة الكلية في المؤتمر الوطني عن فرص العمل بالتعاون مع مؤسسة الياسمين. 
  يراسموسإالمشاركة في ورشة البرنامج األوروبي. 
  18/11/2018-17األول في كلية الهندسة بتاريخ عقد المؤتمر البيئي. 

 مشاركة في ورشة عمل إقليمية عن الكوارث الطبيعية في القاهرةال. 
 مشاركة طلبة قسم العمارة في لقاء مع وفد طلبة من جامعات إيطالية في الجامعة األردنية. 
 سمنتية/ فرع ركة المناصير للصناعات اإلزيارة علمية لطلبة قسم الهندسة المدنية/ مادة تكنولوجيا مواد البناء لش

 .صويلح
 ردنيةمشاركة قسم هندسة العمارة د. أمجد اليعاقبة وم. ديانا بركات في ورشة عن العمارة في الجامعة األ. 
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 تحكيم مشاريع طلبة هندسة العمارة في الجامعة األردنيةبمشاركة ال. 
 ة بالتعاون مع المركز الوطني للبحث والتطويرمشاركة في اجتماع إطالق دراسة المراجعة االستراتيجيال. 

 لى مبنى شركة عزت مرجي الحائز على إ ةزيارة علمية لطلبة قسم هندسة العمارة/ مادة طاقة متجددة وعمارة مستدام
 .جائزة للمباني الخضراء

 التطبيقية، وجامعة فيالدلفيا، ، و جامعة العلوم مشاركة في تحكيم مشاريع طلبة هندسة العمارة/ الجامعة الهاشميةال
 .وجامعة البترا وجامعة عمان األهلية، وجامعة اإلسراء

 زيارة نقابة المهندسين وديوان الخدمة المدنية ومؤسسة التدريب المهني. 
 المحافظة على التراث المعماري" بعنوان مريكيةمشاركة في ورشة عمل في الجامعة األال ". 
 يخالد-كجزء من صندوق منح نيوتن مشاركة بورشة ربط الباحثينال. 
  لى منطقة وادي السير لالطالع على مواقع المشاريع التصميميةإهندسة العمارة  طلبةزيارة. 

  عالن نتائج الفائزين بمسابقة أجمل مجسم لجامعة عمان العربيةإ. 

  ة والحضارية والمشاريع ثريلى محافظة العقبة مرورًا بمحافظة معان للتعرف على المعالم األإتنظيم رحلة علمية
 .الهندسية

 عمال ملتقى تطوير التدريب خدمة للصناعة الوطنية الذي عقد في مجمع النقابات المهنية/ بدعوة من أ مشاركة في ال
 .نقابة المهندسين

 زيارة وفد من بلدية عين الباشا لالطالع على التصاميم الهندسية من تنفيذ طلبة هندسة العمارة. 

 ة عين الباشا ومجموعة من أعضاء المجلس البلدي وعدد من المهندسين في البلدية لحضور ورشة زيارة رئيس بلدي
 .عمال تصميمية لمشروع نصب دوار القدس وتطوير المنطقة المحيطة بهأ عمل تضمنت عرض مجموعة 

 إقامة فطور جماعي وتكريم أ.د. يحيى الزعبي ود. نيران الشيخلي النتهاء عقدهم مع الجامعة. 

 شاركة بورشة عمل بعنوان دور الدراسات والتحاليل والفحوصات في خدمة تشجيع االستثمار في قطاع الطاقة مال
 .والثروة المعدنية/ وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع نقابة المهندسين األردنيين

 ننقابة المهندسيالذي نظمته مشاركة في فعاليات اليوم العلمي "عمرها باألخضر" ال. 
 مشاركة بالورشة العلمية بخصوص هندسة الطاقة المتجددة بدعوة من السفارة اإليطالية.ال 

 محاضرة علمية للمهندسة هبة الناظر حول المباني المستدامة لطلبة الكلية. 
  ورشة تم عقدها من قبل هندسة العمارة في الكلية وشركة ديزاين زون. 

  العلمي للكلية ومحاضرة للسفير اإليطاليعقد اليوم. 

 تسعى كلية الهندسة لتحقيق الريادة والتميز وتنفيذ رؤى الجامعة عن طريق :
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 .استحداث تخصص هندسة الطاقة المتجددة والحصول على اعتماده من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم وضمان جودته 
  األمريكيالحصول على االعتماد (ABET.) 
  هيئة تدريسية أكفاء وخريجي جامعات مرموقة وذوي خبرات متميزة. أعضاءاستقطاب 
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كواحدة من الكليات الرائدة بالجامعة. وقد أخذت  م،2016أنشئت كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية في األردن في عام 
الكلية على عاتقها االلتزام بمعايير الجودة في الدراسة والبحث العلمي في سبيل تخريج صيادلة أكفاء يرفعون من المستوى 

ث التقنيات. وفي العام للصحة في األردن. تأسست الكلية على أيدي نخبة من الكوادر المؤهلة وتضم مختبرات مجهزة بأحد
 .نشاء مبنى جديد تابع للكلية اشتمل على المزيد من الوحدات البحثية والدراسيةإتم  2017عام 

 .وخدمة المجتمع على المستوى المحلي والوطني واإلقليمي العلميوالبحث  الصيدالني التعليم فيالريادة والتميز 

 .خالل توفير كادر أكاديمي متميز وبحث علمي متطور وشراكة مجتمعية بناءةإعداد صيادلة أكفاء من 

 .تحديث وتطوير الخطط الدراسية بما يتالءم مع سوق العمل واحتياجات المجتمع .1

 .مراعاة حاجة السوق عند استحداث تخصصات ذات عالقة في مجاالت الصحة المختلفة .2

 .صيادلة مؤهلين مهنًيا وبحثًيا توفير تعليم متطور ومتميز لتخريج .3

 .تهيئة الطلبة بمهارات العمل الصيدالني للتعامل مع مزودي الرعاية الصحية والمرضى والمجتمع .4

 .تشجيع البحث العلمي وتوفير المناخ المناسب إلجرائه وتطويره .5

 .ا العاملة في المجال الصيدالنيخدمة مؤسسات المجتمع المدني الحكومية والخاصة وخصوًص  .6

 في الصيدلة. بكالوريوسيطرح برنامج الهو قسم الصيدلة  ا  واحد ا  تضم الكلية قسم



 

 

  

20182019  

52 
www.aau.edu.jo 

 

 محضرًا. 83مجموع عدد محاضر مجالس ولجان الكلية هو 

 الكلية على المركز الثالث في المسابقة العلمية الصيدالنية على مستوى المملكة التي عقدت في مدرج نقابة  حصول
 ردنيين.الصيادلة األ

 وحضور مندوب نقيب الصيادلة الدكتور  ،افتتاح الصيدلية االفتراضية برعاية األستاذ الدكتور رئيس الجامعة األكرم
 .األسرة الدكتور رمزي الخريشة الداعم للصيدلية بو عصب ومدير سلسلة صيدلياتأمحمد 

  أداء القسم لخريجي طلبة كلية الصيدلة بحضور رئيس الجامعة األكرم األستاذ الدكتور ماهر سليم وحضور تنظيم حفل
 .مندوب نقيب الصيادلة الدكتور محمد أبو عصب

 ة المجتمعية، ضمن مبادرة التوعية الصحية تنظيم يوم تطوعي صحي في حرم الجامعة بالتعاون مع جمعية نماء للتنمي
 .حيث تم تقديم خدمات واستشارات صحية للموظفين والطلبة

 وعمل محاضرة توعوية ألهالي المراجعين عن المضادات  زيارة مستشفى األميرة رحمة لألطفال في محافظة إربد ،
 الحيوية والفيتامينات.

  للصناعات الدوائية.زيارة تعليمية للطلبة إلى مصنع الشرق األوسط 

  زيارة مستشفى الجامعة األردنية الطالع على أقسام المستشفى ومساعدة الصيادلة المناوبين بتحضير األدوية وصرفها
 للمرضى ومساعدة المرضى كبار السن في تسيير معامالتهم الرسمية.

 ( استضافة شركةSeba-med.إللقاء محاضرة عن "العناية بالبشرة ) 

  إلفطار العاملين في الجامعة، حيث قامت لجنة الطلبة في الكلية بمشاركة وجبة اإلفطار مع الهيئة تنظيم مبادرة
 التدريسية وموظفي األمن وعاملي شركة الخدمات والنظافة.

  تنظيم حفل أداء القسم لخريجي الفصل األول برعاية رئيس الجامعة األكرم األستاذ الدكتور ماهر سليم وحضور نقيب
 الدكتور زيد كيالني.الصيادلة 

 ( تنظيم مسابقة(kahoot .العلمية على مستوى الجامعة 

 لقاء للطلبة مع عميد الكلية للوقوف على مشاكل الطلبة وطلباتهم واقتراحاتهم تنيظم. 

 نظار وجراحة األورام من خصائية الجراحة بالمأالدكتورة نغم القرة غولي  محاضرة توعوية عن سرطان الثدي قدمتها
 .مركز الحسين للسرطان
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 .الحصول على شهادة ضمان الجودة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها 

 ( الحصول على االعتماد الدولي األمريكيACPE). 

  إيراسموس بلس(عمل شراكات استراتيجية مع جامعات مرموقة من خالل برنامج( . 

  لى أهداف تخدم المجتمع المحلي والدولي.إاالرتقاء بالبحث العلمي للوصول 

 استقطاب أعضاء هيئة تدريسية من خريجي جامعات مرموقة وخبرات متميزة. 
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مستوى الوطن العربي والشرق تحرص جامعة عمان العربية على تكريس رؤيتها في التميز عبر استحداث برامج نوعية على 
ردنية عام كاديمية الطيران الملكية األأنشاء كلية علوم الطيران في الجامعة بالتعاون مع إهذا التوجه تم األوسط، وضمن 

رخصتي مزاولة المهنة لصيانة  حاماليتخرج الطالب حيث  في صيانة الطائرات، . تضم الكلية قسم البكالوريوس2017/2018
لى استحداث إ. تتطلع الكلية الطائرات األردنية واألوروبية وشهادة البكالوريوس المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  .أخرى في مجال الطيران التجاري وتخصصاتالطيران في بكالوريوس برنامج 

عالوة على تهيئة البيئة المالئمة  األكاديمية، البيئة التعليمية المالئمة بموجب معايير ضبط الجودة للبرامجالكلية وفرت 
 .للممارسة والتدريب العملي والمهني الكتساب المهارات والمعارف المطلوبة لهذه التخصصات

 .لطيرانعلوم افي مجال رائد ومتميز تعليم وتدريب مهني 

أحدث المستجدات في مجال علوم الطيران والتي تجمع بين النظرية  رفد المجتمع بكفاءات علمية مميزة ومتخصصة تواكب
 .والتطبيق

العمل على خلق حرم جامعي متنوع وأخالقي وحيوي من الناحية الفكرية لتوفير بيئة تعلم منفتحة وجذابة لطلبة  .1
 .وم الطيرانكلية عل

 .من دمج المعرفة وتطبيقها من مختلف التخصصات الطلبةتقديم تجربة تعليمية متميزة تمكن  .2

 .لخدمة أنفسهم ومجتمعاتهمللطلبة رف جديدة ااكتساب مع .3

 .ةتكنولوجيالمستجدات ال منح دراسية للحصول على المؤهالت العليا لمواكبة توفير .4

 .للطلبةبتكلفة معقولة بمستوى مميز في علوم الطيران توفير تعليم مهني  .5
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 في صيانة الطائرات. بكالوريوسيطرح برنامج الهو قسم صيانة الطائرات  ا  واحد ا  تضم الكلية قسم

 محضرًا. 24مجموع عدد محاضر مجالس ولجان الكلية هو 

  ( طالباً 52)استقطاب أكبر عدد ممكن من الطلبة، حيث بلغ عدد طلبة قسم صيانة الطائرات. 

 تم عقد عدد من الورش والمحاضرات للطلبة ،( منها: الصندوق األسود، وBasic Aircraft) 

 .العمل على تنفيذ محاور الخطة االستراتيجية في الكلية 

 .تجهيز ملفات الجودة األكاديمية في الكلية 

  .زيارة كلية علوم الطيران ألكاديمية الطيران الملكية األردنية 

  تحديات واقع النقل وتطلعات المستقبل مؤتمرطلبة الحضور. 

 عقد محاضرة حول أنواع الطائرات وأجزائها.  

 عقد محاضرى حول أمية الصندوق األسود. 

  رصاد جويةأ، طيران تجاري مثل  بدرجتي البكالوريوس والماجستير من تخصصات الطيران عددالعمل على فتح ،
 تمتة.أ، Aviation management، مالحة جوية، مراقبة جوية، سالمة الطيران
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البحث العلمي والدراسات العليا في جميع الجامعات محليًا ودوليًا العمادة األهم باعتبارها النواة والحاضنة والمرآة  ُتعد  عمادة
تصنيف  حد المعايير األساسية الذي يعتمد فيأوُيعد   ،التي تعكس واقع البحث العلمي على صعيد الكم والنوع في الجامعة

ودعم القيادات  ، وهذه العمادة عموماً تحضى باهتمام(QS) الجامعات العالمية، وخصوصاً التصنيف األكثر شيوعاً والمعروف بـ
رساء معالم نهضتها ومستقبلها األكاديمي وتحديد إهدافها في أ رؤيتها ورسالتها و  وذلك انطالقاً من ؛صحاب القراراتأالجامعية و 

 جامعات العالمية. موقعها على خارطة ال

التي  2007ول عمادة للبحث العلمي في جامعة عمان العربية لتتولي مسؤولية األشراف وتطوير البحث العلمي عام أتأسست 
جامعة عمان ) عندما غير مسمى الجامعة ليصبح 2009كانت تسمى حينذاك جامعة عمان العربية للدراسات العليا، وفي عام 

فقد تم دمج البحث  ؛يقاف العمل ببرامج الدكتوراه إلى جنب برامج الماجستير و إنتيجة إلدخال برامج البكالوريوس  العربية(
العلمي مع الدراسات العليا ليصبح المسمى الجديد للعمادة )عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي( لتتولى مسؤولية األشراف 

لى إوطلبة الدراسات العليا، وقد هدفت العمادة من خالل أنشطتها المختلفة ودعم البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس 
نجاز البحوث العلمية ألعضاء هيئة التدريس إاالرتقاء بمستوى البحث العلمي وتوفير الخدمات اللوجستية التي تتطلبها عملية 

يد من الخدمات والمبادرات التي من شانها دعم فاعاًل في تقديم العد وطلبة الدراسات العليا، وأخذت هذه العمادة تؤدي دورا ً 
مع التأكيد على األولويات  ،وتشجيع الباحثين من أعضاء هيئة تدريس وطلبة الدراسات العليا إلجراء البحوث الهادفة والمتميزة

تميزين من األردنيين واستطاعت هذه العمادة منذ تأسيسها استقطاب أعداد كبيرة من الطلبة الم .الوطنية للبحث العلمي بالمملكة
 عمال والقانون والحاسوب.( برنامجًا في تخصصات العلوم التربوية والنفسية واأل16والدول العربية في برامجها التي بلغ عددها )

كما توجه العمادة جهود الباحثين للنشر في المجالت المرموقة والمصنفة ضمن قواعد البيانات ولها معامالت تأثير عالية،  
العمادة على دعم الكليات في الجامعة لالرتقاء بمستوى البحث العلمي وتقديم الدعم والحوافز للباحثين للنشر في وتعمل 

صدار مجلة علمية إمجالت علمية مرموقة وتشجيع المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية، ووضعت العمادة في نهجها 
عضاء هيئة التدريس في داخل الجامعة ومن أ لنشر بحوث  ؛جامعةتحت مسمى المجلة العربية للبحوث لكافة تخصصات ال

ول وهو متخصص بالدراسات التربوية والنفسية صدرت العمادة عددها األأوقد  ،ضافة لبحوث طلبة الدراسات العلياإ ها،خارج
المجالت مفهرسة في  ن تصبح هذهأوتاله عددًا آخر متخصص بالدراسات القانونية، وتسعى العمادة ضمن رؤيتها المستقبلية 

 قواعد البيانات العالمية.

 .قليمي والعالميإلفي البحث العلمي والدراسات العليا على المستوى المحلي وا الريادة والتميز
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للتطور والتميز في البحث العلمي بكافة مجاالته وتقديم برامج دراسات عليا متميزة تواكب متطلبات التنمية  االسعي دائمً 
 .الوطنية

 .التوسع واالرتقاء بمستوى برامج الدراسات العليا في الجامعة وضمان جودة مخرجاتها .1
 .يزبداع واالبتكار والتمتعزيز البحث العلمي وتجذير ثقافة اإل .2
 .ستفادة القصوى من مخصصات البحث العلمي في موازنة الجامعةتحقيق اال .3
 .تحسين مستوى بحوث طلبة الدراسات العليا وتوجيهها نحو التصدي لقضايا المجتمع واحتياجات التنمية الوطنية .4
 .التعاون والشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني .5

 قسم البحث العلمي والنشر. 

 قسم الدراسات العليا. 

 يفاد واالبتعاثقسم اإل. 

 

 I-Convergent Difference Sequence Spaces Defined By Compact Operator And sequence Of Moduli 

 Pragmatic Failure Committed By Jordanian ELF Learners 

 

 “Effect of Financial Leverage on Firm growth: Empirical Evidence from Listed Firms in Amman Stock Market” 
  محاكاة )بورصة(إنشاء غرفة. 

 

 “Effects of MDR-1 Single Nucleotide Polymorphism (SNP) Combined Genotypes on Cyclosporine’s Pharmacokinetic 

in Renal Transplantation 

 Determination Of Phytosterols In Olive Oils Produced In Jordan Using Gas Chromatography- Flame Ionization 
Detection And High Performance Liquid Chromatography 

 Hypoxia- Induced Resistance in Pancreatic Cancerous Cells 

 

 ”Adept Recent Meta-Heuristic Optimization Algorithms To Solve Different Text Mining Problems Such As Text 

Clustering And Text Feature Selection.” 

https://www.aau.edu.jo/ar/administrative/deanship-scientific-research-and-graduate-studies/qsm-albhth-allmy-walnshr
https://www.aau.edu.jo/ar/administrative/deanship-scientific-research-and-graduate-studies/qsm-aldrasat-allya
https://www.aau.edu.jo/ar/administrative/deanship-scientific-research-and-graduate-studies/qsm-alayfad-walabtath
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 Linear Density for Segmentation of Arabic Hand Written Scripts 

 Wireless Power Communications and Natural Language Processing In Multi Radio Deployment And Full Duplex Data 
Services While Addressing The Inter –Networking Challenges 

 إنشاء مختبر بحوث نظم المعلومات الحاسوبية 

  المشاركة في مسابقةHult Prize  

 

 Heavy Meatal Concentration in Roadside Soil,Street Dust and Farm Soil in Al-Baqaa ,Jordan 

 The Effect of Chlorination and Sand Grain Size on Adsorption-Retention of Some Heavy Element in Sulfide Water 

 

 "الملتى الدولي " التعليم من أجل تنمية مستدامة 

 الدولي للتنمية والتعايش والثقافة واالقتصاد في خدمة الشعوب لملتقى"ا" 

 "Global Educational Supplies & Solutions/GESS" 

 "  العالميةمنظمة الصحة " 

 "International Conference on Software and Computer Applications" 

  2018/2019في العام الجامعي ماجستير(  مشروع خطة) مشروعاً ( 215وعددها )مشاريع خطط الرسائل الجامعية اعتماد 
 ، وإصدار الكتب والقرارات الخاصة بها اآلتية:

  استخدام برمجيةTurnitin ( مشروعًا.215لفحص المشاريع وعددها ) 

 عليا موجه إلى عمداء الكليات.( كتابًا بالتعديالت التي طلبها مجلس الدراسات ال65) إصدار 

 ( كتابًا باعتماد المشروع موجه إلى المشرف والطالب والقبول والتسجيل.150) إصدار 

 (57إصدار) من متطلبات كتابة الرسائل الجامعية. اً جزءونه كتابًا )تسهيل مهمة( لجهات خارجية ك 
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 ( رسالة )رسالة ماجستير( وأطروحة دكتوراه واحدة خالل العام الجامعي 253ها )اعتماد مناقشات الرسائل الجامعية وعدد
بالمحكمين الخارجيين والداخليين وعمداء الكليات وتشكيل اللجان ، وإصدار الكتب والقرارات الخاصة  2018/2019

 . Turnitinباستخدام برمجية الجامعية الرسائلومراقبي الجودة، إضافة لفحص 

 

 

 /سلسلة البحوث القانونية. إصدار العدد األول من مجلة جامعة عمان العربية للبحوث 

  مجلة جامعة عمان العربية للبحوث/ سلسلة البحوث اإلدارية.إصدار العدد األول من 
  ية.مجلة جامعة عمان العربية للبحوث/ سلسلة البحوث التربوية والنفسإصدار العدد الثاني من 

 مجلس دراسات عليا. 32 عقد 

  مجالس بحث علمي. 10عقد 

  70العمل على معايير الجودة حيث تم إنجاز ما نسبته%. 
  وتحميلها على الموقع االلكتروني للجامعة وتصنيفها  2017بناء قاعدة بيانات لملخصات الرسائل الجامعية للعام ،

 حسب األقسام.

  وتحميلها على الموقع االلكتروني  2017لألبحاث التي قام بنشرها أعضاء هيئة التدريس في العام بناء قاعدة بيانات ،
 للجامعة مصنفة حسب األقسام.

 ( فيديو مناقشات طلبة الماجستير على الموقع اإللكتروني من مختلف التخصصات.200رفع ) 
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  لغايات للمحكمين الخارجيين  كتاًبا (155) وإصداربحثًا لنشرها في مجلة جامعة عمان العربية للبحوث،  155استالم
 تحكيم وتقييم البحوث.

 

 

 .لقاء تعريفي لعميد البحث العلمي والدراسات العليا بطلبة الماجستير 

 محاضرة بعنوان: " المشاريع البحثية التي يوفرها برنامج  تنفيذErasmus"  الهيجاءالدكتور أحمد أبو قدمها. 

  "عقد ورشة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس بعنوان:" النشر العلمي ومعامل التأثير 

 المشاورة الوطنية األردنية حول شرعة أخالقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية" بالجمعية العلمي  المشاركة"
 الملكية األردنية.

 في ورشة عمل بعنوان "  المشاركةUK –Jordan Policy Dialogue for Excellence in Higher Education”. 

 مراجعة دورية للمساقات التي تتضمنها برامج الدراسات العليا في كليات الجامعة إجراء. 
  العملبرامج الدراسات العليا في كليات الجامعة بما تستجيب مع احتياجات سوق تحديث وتطوير. 
 نجليزيةرامج الدراسات العليا باللغة اإلتدريس بعض مساقات ب. 
 تنمية مهارات البحث العلمي ألعضاء هيئة الدريس. 
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والكتب، تؤمن عمادة شؤون الطلبة لطالبها حياة طالبية متميزة؛ فتنطوي الحياة الجامعية فيها على أكثر من القاعات الصفية 
إذ إنها تدمج الطلبة بالخدمة المجتمعية، واألنشطة المنهجية والالمنهجية، فالحياة الجامعية مشتركة ومتنوعة داخل الحرم 

 ا يكمل تجربة تعلم الطلبة، وتعزيز تنميتهم الثقافية واالجتماعية.الجامعي؛ ممَّ 

مميز في تحقيق رسالة الجامعة التي تبنت فلسفة تقوم تضطلع عمادة شؤون الطلبة في جامعة عمان العربية بدور كبير و و  
على االلتزام بقواعد الخلق والصدق والنزاهة وااللتزام بمبادئ الحق والعدل والحرية والتسامح، مستمدة ذلك من الثوابت العربية 

 .اإلسالمية األصيلة والقيم والمثل النبيلة

.ء شخصية الطلبة المتوازنة والمبدعة القادرة على التغيير وصناعة المستقبلمنظومة ال منهجية متكاملة تسعى لبنا

 .بيئة جامعية جاذبة ومحفزة للطاقات الطالبية لتوظيفها لخدمة الطلبة والمجتمع

 .بةتهيئة وإعداد البرامج الثقافية والرياضية والفنية واالجتماعية التي تلبي احتياجات الطل .1
 .مساعدة الطلبة الذين يواجهون صعوبات في التكيف مع متطلبات الحياة االجتماعية .2

 .إتاحة الفرصة أمام الطلبة لصقل وعيهم الفكري والوطني والديمقراطي وتنمية روح الوالء واالنتماء لديهم .3

 .عمل مناسبة لهممتابعة شؤون الخريجين والعمل على تعزيز عالقتهم بالجامعة ومساعدتهم على توفير فرص  .4

المؤسسات والهيئات الوطنية في القطاعين إلى  إتاحة الفرصة أمام الطلبة لالنخراط في المجتمع المحلي والتعرف .5
 .العام والخاص

 .ومتابعتهم أثناء الدراسة وبعد التخرج اورياديً  اورياضيً  اوفنيً  اوثقافيً  االتركيز على الطلبة المتفوقين علميً  .6

 .المؤسسات التعليمية األخرى داخل األردن وخارجه واالستفادة من تجاربهم العلمية والعمليةالتعاون مع  .7
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 النفسية والخدمات رشاداإل قسم .1

 الطالبية نشطةاأل قسم .2

 ةصندوق الملك عبدهللا الثاني للتنميمكتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين/  .3

 الخدمات قسم .4

 العامة سالمةوال الجامعي مناأل قسم .5

( دورات تدريبية بالتعاون والتشبيك مع الجهات الخارجية وبلغ عدد المستفيدين 6عقد صندوق الملك عبد هللا الثاني للتنمية )
 .( طالبًا وطالبة130)ما يقارب منها 

  (.620واألجانب عدد )إصدار إقامة للطلبة العرب 

 ( 35إصدار تأشيرة دخول عدد.) 

 ( 62إصدار موافقة لإلعفاء الجمركي الخاص بالطلبة العرب عدد.) 

 ( 12إصدار موافقة ألعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في الجامعة من غير األردنيين من الجهات ذات العالقة عدد.) 

  فيها ومنها )الُعمانية(.عقد لقاء مع الملحقيات ومتابعة شؤون الطلبة 

 ( نشاط87تم إنجاز ) ًالثقافي، الفني، الرياضي،  :منها ،وكانت متنوعة ومختلفة 2018/2019خالل العام الجامعي  ا(
 .االجتماعي، الترفيهي، الديني وغير ذلك(

  للجامعة. إعداد الكتاب السنوي 
 كان مميزًا وناجحاً قد و لطلبة الجامعة،  تخريجالحفل  إعداد وتنسيق. 

  في محاربة اإلرهاب والتطرف الجامعاتدور. 

 شاعة االجتماعية واالقتصاديةمحاضرة عن مخاطر اإل. 
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 .حقوق اإلنسان في األردن 

 القدس والرعاية الهاشمية": محاضرة بعنوان ". 

 كترونية""مخاطر الجرائم االل :محاضرة بعنوان . 

 ندوة عن المخدرات وأثرها على الشباب الجامعي. 

 ندوة التعليم الجامعي والسالمة المرورية. 

 .دورة طريقي إلى الوظيفة 

 .مهارات التواصل في العمل 

 دورة اعداد السيرة الذاتية ومقابلة العمل. 

 " دورة تدريبية بعنوانCCNA 200-12". 

  ع الرياديدورة تدريبية تأسيس شركة+ دورة المشرو. 

  سعافات أولية للطلبةإدورة. 

 ( دورة في توظيف مهارات جوجلGoogleفي دعم اإلعالن والتسويق االلكتروني ). 

 .بناء صالة رياضية متعددة األغراض 

 .تشكيل فريق كورال للجامعة 

 .تجهيز ملعب خماسي لكرة القدم وفرشه بالنجيل الصناعي 

  للخريجين.إنجاز نادي 
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ن تكون جامعة عمان العربية جامعة رائدة في استخدام تكنولوجيا المعلومات أنطمح في مركز الحاسوب والمعلومات 
تفوق األكاديمي، من تعليم وتعلم واالتصاالت في جميع جوانب الحياة الجامعية لتحقيق أقصى قدر من األداء، وتعزيز ال

 .من طالب وأعضاء هيئة تدريسية ناألكاديمييالباحثين  ةوتسهيل مهم

ن مركز الحاسوب في جامعة عمان العربية يقوم ببناء وتقديم وتطوير خدمات إنظراً ألهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف
امعة وأعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية فيها، وكذلك للمجتمع المحلي. وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لطلبة الج

بحيث يقوم المركز بالعمل على حوسبة األعمال واإلجراءات اإلدارية في كليات، وعمادات، ودوائر الجامعة، وإعداد البرامج 
بالدعم الفني والبرامج الالزمة لتحقيق  التدريبية في مجاالت استخدام تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات وإمداد هذه الدوائر

زمة في الكما يقوم المركز بعقد دورات فنية لموظفي الجامعة، ويقوم المركز بتوفير وتطوير جميع البنى التحتية ال أهدافهم.
 .مجال تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات في الجامعة

واالتصاالت في جميع جوانب الحياة الجامعية لإلسهام في تحقيق رؤية الجامعة الريادة في استخدام تكنولوجيا المعلومات 
 .ورسالتها

 

 .تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتوفير أنظمة المعلومات والبنية التحتية بجودة عالية

 

معايير الستخدام موارد وخدمات تكنولوجيا المعلومات جراءات والنظمة والتعليمات واإلتطبيق أفضل السياسات واأل .1
 .واالتصاالت في الجامعة لإلسهام في استقاللية وتنمية التنافسية للجامعة

 .المحافظة على البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وتنميتها .2

 .يةتوفير البرمجيات الالزمة للعملية التعلمية التعليمية واإلدار  .3

 .للجامعة بشكل مستمر لكترونيتحديث الموقع اإل .4

 .تطوير الكفايات والمهارات الفنية لكادر المركز .5
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 .توفير فرص التدريب على تطبيقات الحاسوب والبرمجيات المتوفرة داخـل الجامعة .6

وللجهات التي تقديم الخدمات والتدريب في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للجامعة والمجتمع المحلي  .7
 .تتعاقد الجامعة معها

 العمداء.\إنشاء نظام متكامل وفعال للعرض في قاعة مجلس األمناء 

 ( تحديث ثالثة مختبرات في مبنىB.؛ وذلك من خالل شراء أجهزه جديدة) 

 ( استبدال أجهزة في مبنىA( بالتي كانت في مبنى )B.) 

 ( إنشاء مختبر في مبنىD) .لكلية الهندسة 

 .إنشاء مختبر موصول مع سوق عمان المالي لكلية األعمال 

 .تركيب بطاريات جديدة لضمان استمرارية التيار الكهربائي لحماية السيرفرات 

 ( توقيع عقد صيانةUPS.؛ لضمان استمرارية تدفق التيار الكهربائي الى السيرفرات) 

 خدمات  تفعيل(ZAIN Cashألعضاء ) والطلبة يسالتدر  هيئة. 

 للطلبة النصية الرسائل خدمات تفعيل. 

 الدفع خدمات تفعيل ( اإللكترونيE-FAWATEERKOMللطلبة ). 

 شركة من مقدمة خلوية شبكة إنشاء (ZAIN )والزوار بةوالطل التدريس هيئة ألعضاء مفتوحة. 

 الرئيسي. الجامعة موقع تطوير 

  ةوتوقيع اتفاقية صيان للجامعةتحديث نظام البصمة. 

 .تحديث أجهزة الحاسب ألعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة، وتحديث نظام الحماية وأنظمة ويندوز 

 تحديث أنظمة الجامعة الرئيسية، وإنزالها على سيرفرات مهيئة بطريقة احترافية. 

 .تحديث نظام الديوان في جميع العمادات والدوائر المختلفة في الجامعة 

 لحماية ليصبح أكثر فاعلية من ذي قبل.إعادة تشكيل نظام ا 

 .)ربط األنظمة القديمة على أجهزة مفصولة في دوائر الجامعة المختلفة )مالية وتسجيل وغيرها 

  عمل نسخ احتياطية من أنظمة الجامعة الفعالة والمهمة؛ بحيث يكون أي عطل مستقبلي في حدود ساعات وليس
 أيام.

 وربطها والعمادات بالكليات المتواجدة التصوير أجهزه من الجامعة لوثائق ضوئي مسح إجراء االنتهاء من عملية 
 الحاسوب. بأجهزة

 .تحديث نظام المكتبة وقرب االنتهاء من تفعيله على أنظمة الجامعة 

 .إيقاف جميع االيميالت التي ال تستخدم والخاصة بدوائر وعمادات الجامعة المختلفة 

  ألنظمة الجامعة.تحديث سياسة النسخ االحتياطي 

 (تفعيل نظامsandbox.على أنظمة الجامعة ) 

 .تنزيل نظام للحماية من إحدى الشركات وتجربته على شبكة الجامعة 
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 .تحديث أنظمة تشغيل السيرفرات 

 .تحديث انظمة قواعد البيانات ألنظمة الجامعة 

 تحديد السياسات واإلجراءات الخاصة بصالحيات المستخدمين المختلفة. 

  في حال حصول أي نوع من الظروف غير الطبيعية. مساندةاالشتراك في خدمة انترنت 

 لألنظمة واالشتراك في نظام حماية أكثر فاعلية. مساندةحماية  تفعيلإمكانية  دراسة 

  في اإلدارات المختلفة. الحاسوبتحديث أجهزة 

  مواصفات عالية لحماية األنظمة.ذات  أجهزةتحديث الشبكة الداخلية للجامعة وتركيب 

 .تحديث أنظمة الجامعة وتركيبها على أنظمة لينكس؛ ممَّا يوفر على الجامعة تراخيص لألجهزة والسيرفرات 

 جديدة لمراقبة الشبكة وعمل تحديثات الثغرات األمنية بصورة مستمرة وتلقائيًا.  شراء خوادم 

 ( العمل على وضع سياسةDisaster Recovery؛ وذل).ك لضمان ديمومة األنظمة 

  ممَّا ينعكس إيجابيا على الجامعة والطلبة. الجامعة؛مركز التعليم اإللكتروني وأكاديمية سيسكو في تفعيل الشراكة مع 
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أحد وحدات الجامعة التي تخدم  د  مركز اللغات يع نَّ إ، وحيث 2001تم تأسيس مركز اللغات في جامعة عمان العربية في عام 
طلبة التخصصات المختلفة في الجامعة. يعمل المركز على تقديم برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها ويتم تنفيذ هذا البرنامج 

لية مع مؤسسات وجامعات أجنبية أكاديمية. ويدرس في شعبة اللغة العربية للناطقين بغيرها بها من خالل اتفاقيات محلية ودو 
وهناك مختبرات لغوية ومناهج ومصادر تعلم تخدم العملية  ،اء ومؤهلون لتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرهايمدرسون أكف

ادثة، دورات الترجمة، وكذلك الدورات التأهيلية التي تساعد الطلبة دورات المح :مثل ،التعليمية. ويعقد المركز الدورات المتنوعة
وذلك من أجل خدمة طلبة  ؛التوفل وكذلك االمتحان الوطني في اللغة اإلنجليزية :مثل ،على اجتياز االمتحانات العالمية

يير الجودة واالعتماد المحليَّة الجامعة والمجتمع المحلي. نتطلَّع في مركز اللغات إلى تحقيق رؤيِة الجامعة الطموحة ومعا
 والعالميَّة، واتباع سياسٍة َمرنة ومناسبة تتيح التكيف مع احتياجاِت المجتمع المحلي والخارجي.

 .توفير بيئة محفزة على التعلم والتدريب لتلبية احتياجات المجتمع في اللغات والترجمة

 .وتعزيز قدراتهم في االتصال والتواصل، لطلبة الجامعة وأبناء المجتمع المحلياالرتقاء بالمهارات اللغوية 

 .واللغات األخرى ، واللغة العربية للناطقين بغيرها، اإلنجليزيةإكساب الطلبة المهارات اللغوية في اللغة  .1
 .توفير مدربين من ذوي الكفاءات العلمية المتميزة .2
 .تدريبية متميزة لتلبية احتياجات المجتمعاستحداث وتطوير برامج  .3
 .صقل مهارات الطلبة اللغوية بتوظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة .4
 .تعزيز التعاون والتواصل بين الجامعة والمجتمع المحلي .5
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 ة بالعربية الراغبين في االنتظام إعداد وتصميم وتنفيذ البرامج الالزمة في اللغة العربية للطلبة من الدول غير الناطق
 بالدوام في الجامعة.

 .تدقيق الرسائل الجامعية باللغتين العربية واإلنجليزية 
 .ترجمة كافة وثائق الطلبة والعاملين وخاصة المتعلقة برئاسة الجامعة ودائرة ضمان الجودة 
 ة.ترجمة االتفاقيات وبعض فعاليات الكليات إلى اللغة اإلنجليزية والفرنسي 

 .مد جسور التعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المحلي المختلفة 

 .إقامة ورش وندوات للطلبة والعاملين في الجامعة 

 10/4/2019مؤتمر علمي طالبي بالتعاون مع مؤسسة )افرا( جمعية محترفي الموارد البشرية بتاريخ  المشاركة بتنظيم. 

  نجليزية. محادثة باللغة اإلنشاء نادي الإالعمل على 

 العمل على تنفيذ العديد من الدورات التأهيلية والتدريبية.  
 .تفعيل برنامج تعليم اللغة العربية لألجانب 
 قامة مزيد من الندوات والمؤتمرات الطالبيةإ. 
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ا لقرار مجلس العمداء في جامعة عمان العربية والرامي إلى تفعيل دور والتدريب وفقً والدراسات سس مركز االستشارات أت
هيل وتدريب ومساعدة الشباب في اكتساب المعرفة العلمية وتطوير المهارات الالزمة لهم والمساهمة في دعم أالجامعة في ت

وتقديم وتحسين الزاد المعرفي على نحو شامل وتمكين الموارد البشرية  يها.المؤسسات العامة والخاصة برفع كفاءة موظف
م مع متطلبات سوق ءإلى تحسين مخرجات العملية التعلمية بما يتال ردنية والعربية واالرتقاء بالمواهب واألفكار وصوالً األ

 ،يب عدة لتنفيذ برامج ودبلومات تدريبيةكاديميات وشركات تدر أحيث قام المركز بعقد اتفاقيات مع  العمل المحلي والدولي.
صيانة السيارات الهجينة الهايبرد( ، تلفزيونيلالمونتاج السينمائي وا، الفنادق والمنشات السياحية، إدارة دارة المطاراتإ): مثل 

 والعديد من الدورات اإلدارية لتطوير أداء الموظفين داخل الجامعة وخارجها.

 .لي االستشارات والتدريبالريادة في مجا

 

 .التميز في الخدمات االستشارية والتدريبية المقدمة للفئات المستهدفة

 

 .مواكبة التطورات العلمية والمهنية والفنية واالستشارية في المجاالت كافة .1

 .اإلسهام في تنمية الموارد المالية للجامعة .2

 .المبدعة في تنفيذ برامج المركز وأنشطتهتوظيف الطاقات والقدرات  .3

 .تقديم االستشارات والخدمات والدراسات العلمية والفنية للجهات المختلفة .4
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والعاملين  ة للطلبةاألوليحيث يقدم الخدمات الطبية والرعاية الصحية ، 1999 أنشئ المركز الطبي منذ تأسيس الجامعة عام
وهذه الخدمات ، الطارئة األولية للحاالتمن خالل إجراء الفحص السريري للمرضى وصرف العالج لهم وتقديم اإلسعافات 

 .الالزمةألجل تأمين الرعاية الصحية ، شراف فريق صحي وكادر طبي مميزإتقدم ب

 .الجامعةالتمّيز في تقديم الخدمات الطبية لجميع منتسبي 

 .والتعاون مع المجتمع المحلي في تقديم خدمات طبية مجانية، توفير الرعاية الصحية لطلبة الجامعة وموظفيها

 .الخدمات الطبية العالجية لطلبة الجامعة وموظفيهاتلبية  .1
 .في رفع مستوى الوعي الصحي في الجامعة والمجتمع المحلي سهاماإل .2
 .الخدمات الصحية الوقائية في الجامعة تعزيز .3

 .تنمية مهارات الكادر الطبي وتطوير قدراته .4

 مع المجموعة العربية األردنية للتأمين لطلبة البكالوريوس ومنتسبين الجامعة. صحي عقد اتفاقية تأمين 

 ( موظفًا وموظفة من خالل عقد التأمين.250تأمين ما يقارب ) 

 2018/2019( طالبًا وطالبة بكالوريوس منتظمين على الفصل األول للعام 1750مين ما يقارب )تأ. 

 منتسبين الجامعة.من ماجستير و الو  سبكالوريو المن طلبة  مراجعاً ( 5043ما يقارب )لالرعاية  تقديم 

 دينار.( 3500أدوية ومستهلكات طبية ومستلزمات خاصة بالمعالجة داخل المركز بما يقارب) توفير 

 ( طالباً 245تحويل ما يقارب ) .وطالبة إلى أخصائيين معتمدين لدى الجامعة من خالل نماذج المعالجة الخارجية 

 بالتـنسيق مع شركة التأمين المعتمدةطارئة للمستشفيات المعتمدة من داخل الجامعة  لة( حا15) ما يقارب تحويل. 
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 لطلبة بالجامعةلاإلجازات المرضية المستحقة فعاًل للمرضى من الطلبة حسب نظام قانون اإلجازات المرضية  اعتماد. 

  دخاالت للمستشفى وحل المشاكل التأمينية المختلفة للطلبة والمطالبات والتغطيات واإلالتأمين اليومية  قضايامتابعة
 .مع شركة التأمين المعتمدة حسب بنود االتفاقية

 هام في رفع الوعي الصحي للطلبة والعمل على توعيتهم وتقديم النصح واإلرشاد الدائم.ساإل 

 لغاءات للموظفين بشكل شهري ودوري.متابعة طلبات االنتساب اإل 

 مين الخاصة بالموظفين والطالب.أتسليم بطاقات الت 

 .صرف النماذج الخاصة بالموظفين والطالب وفق النظام الخاص بذلك 

 دوية المزمنة الخاصة بالموظفين من خالل المركز الطبي.ألمين وصرف اأت 

  اإلشراف على الوضع الصحي والمحافظة على نظافة مرافق الجامعة والكافتيريا من خالل المتابعات الدائمة حسب
 األصول.

  بالدم، حيث بلغ إطالق مبادرة التبرع بالدم بهدف ترسيخ مبدأ التكافل والتعاون المجتمعي وتشجيع الطلبة على التبرع
 ( متبرعًا.130عدد المتبرعين ما يقارب )

  توفير فحص بصر مجاني للطلبة بالتعاون مع مراكز الشريف للعيون وتقديم خصومات للطلبة على العمليات
 ( طالبًا وعضو هيئة إدارية وتدريسية.150والنظارات، حيث بلغ عدد المستفيدين ما يقارب)

 المعلومات والدقة بالعمل. مالجهات المعنية على إنشاء نظام خاص بالمركز الطبي؛ لتسهيل تنظي العمل مع 

 .العمل على توسيع نشاط المركز الطبي داخل الجامعة؛ من خالل إقامة نشاطات داخل حرم الجامعة 

 .العمل عل إبقاء البيئة الجامعية صحية ونظيفة من خالل اللجان المعتمدة 

 وضع األمثل للسالمة العامة داخل الجامعة.الحفاظ على ال 

  رفع سوية الخدمات المقدمة لطلبة والموظفين سواء أكانوا داخل الجامعة أم خارجها؛ وذلك من خالل اتفاقيات التأمين
 الصحي. 

 .تقديم الخدمة المجتمعية من خالل إقامة يوم طبي مجاني 
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 ؛مركز رائد الحتضان األعمال توفر خدمات دعم األعمال التجارية هو COREمركز األعمال الريادةوالمبادرات المجتمعية 
وتنمية المسؤولية  ،ن لديهم فكرة لبدء عمل تجاري أو عمل قائم وُيرغب في تطويرهلمساعدة رواد األعمال والشركات ممَّ 

 .مجتمعية من خالل تنفيذ المبادرات المجتمعيةال

 

 .األعمال بيئة حاضنة لالبتكار وريادة

 

 .وخلق بيئة لألفكار اإلبداعية وتوفير سبل النجاح األعمال الريادية وتحفيز رواداألفكار دعم واحتضان 

 

 .والريادة والموهبة وثقافة التميز وسبل رعايتهانشر الوعي بمفاهيم االبتكار واإلبداع  .1

 .األعمال قلها وتنميتها في مختلف مجاالتصتشجيع المبدعين إلطالق طاقاتهم اإلبداعية تمهيًدا ل .2

 .مشروعات قابلة للتنفيذ وتبنيهاإلى  تحويل أفكار المبدعين .3

 .لبة والمجتمع المحليتقليل مستويات البطالة وزيادة حجم الدخل للمبدعين والرياديين من الط .4

 .إشراك الطلبة والمجتمع المحلي في المشاريع الريادية وتنفيذ المبادرات المجتمعية .5

 .المساهمة في تحقيق التعليم والتدريب اإلبداعي لدى الطلبة وأبناء المجتمع المحلي .6

 .ترسيخ الفكر اإلبداعي لخلق جيل ريادي .7

 المبادرات INITIATIVES: 

 ( مبادرة خالل العام الجامعي 41قام المركز بأطالق العديد من المبادرات، وعددها )التي  ،2019 – 2018
 الجامعة. وأيضااستفاد منها المجتمع المحلي 

  المشاريع الرياديةENTERPRENUR PROJECT : 
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  على منظومة ريادية متكاملة  ،2019- 2018وطالبة خالل العام الدراسي  اً طالب 350قام المركز بتدريب
 للمشروع،الجدوى االقتصادية والمالية  لمشروعك،كيف تخطط  مشروعك، أتبد )كيفنجاز إوبالتعاون مع 

 : تية، حيث تم االشتراك بالمسابقات اآللمشروعك(كيف تسوق 
  المشاريع عمال الريادية بتدريب الطلبة على نجاز بالتعاون مع مركز األإقامت مؤسسة  إنجاز:مسابقة

  .األولىللمشاركة بالمسابقة الوطنية للمشاريع الريادية وتأهلت المشاريع التالية للمرحلة  ؛يةدالريا

 :تم تدعم مجموعة من المشاريع على مستوى الجامعة. مشاريع صندوق دعم البحث العلمي 

 الشركاتCOMPANY :تبنت جامعة عمان العربية شركة (SQUAD for IT solution ).لمجموعة من طلبة الجامعة 
 الدورات TRAINING :.تنظيم العديد من الدورات والبرامج التدريبية 
  الشراكاتPARTNERSHIP : :صندوق دعم ، 500اويسس ، منظمة إنتاجعقد شراكات مع الكثير من الجهات مثل

، شراكة للتنمية االجتماعيةجمعية ، جمعية المشاريع المتوسطة والصغيرة، برنامج دكتور لكل مصنع، البحث العلمي
حاضنة ، جمعية أصدقاء البحر الميت، Travel and Workبرنامج ، GIZ، مكتب الشرق األوسط وشمال أفريقيا، زنك

 حاضنة اعمال صناعة األردن.، االتحاد األوروبي، اعمال جامعة العلوم والتكنولوجيا
 .مسابقة أجمل صورة 

 .مهرجان زهور جامعة عمان العربية 

 .برنامج كراسي بالتعاون مع قناة األردن اليوم 

 .لقاء مع جامعة كارليا الفنلندية 

  المشاركة في مؤتمر(INVENT)  .االبتكار في التعليم العالي في األردن، المدعوم من االتحاد األوروبي 

 .المشاركة في مؤتمر " عرب نور للريادة في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

 ر في مدرسة األراضي المقدسة.زراعة أشجا 

 ." إعطاء ندوة في اكاديمية منارة االمل الدولية بعنوان " هي مواقع تواصل أم تناحر 

 .المشاركة في حفل التكريم من قبل جائزة سمو األمير الحسن بن طالل 

 .نشاط تعريفي بإنجازات مركز االعمال الريادية في مسرح الجامعة 

  استضافة فريق السفارة األمريكية( برنامجTravel and work).) 

 .المشاركة في مسابقة حكيم 

 .المشاركة في المؤتمر الدولي األول لألبداع واالبتكار في العمل الخيري والمبادرات المجتمعية 

 .توزيع مواد عينية في محافظة جرش 

  500ورشة عمل مع أويسس. 

 مع جمعية أصدقاء البحر الميت. ن التعاو المشاركة بمهرجان نداء القدس ب 

 .المشاركة في ملتقى القيادات الشبابية في جمهورية مصر 

 .رعاية مؤتمر سفراء الهمة في جمهورية مصر 

  المشاركة في المؤتمر الوطني " إطالق تطبيق بدائل اإلصالح المجتمعي ". بالتعاون مع مكتب الشرق األوسط وشمال
 أفريقيا. 
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  إيجاد بيئة ذكية الستكشاف المبدعين وتأهيلهم كرواد لألعمال، وفتح األبواب أمام االستثمارات الخارجية في هذا
 القطاع.

 وجناح ترفيهي للطلبة. ،والمشاريع الريادية ،الشركات الناشئة :يضم ،أن يكون مبنى متخصص لمركز األعمال الريادية 

  تواكب التطور التكنولوجيالسعي لتوفير القاعة الذكية التي. 

 .توفير كادر متخصص بريادة األعمال والمبادرات المجتمعية 
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حديثـــــة باستخدام تقنيات االتصال والتكنولوجيــــا الالتعليمية الوسائل التي تدعم العملية وسيلة من م اإللكتروني هو يالتعل
حيث يعتمد التعليم اإللكتروني على بيئة إلكترونية رقمية متكاملة . ب وشبكاته والوسائط المتعددة وبوابـات اإلنترنتياسو كالح

والتوجيه وتنظيم االختبارات وكذلك إدارة والتقييم تعرض المقررات الدراسية عبر الشبكات اإللكترونية، وتوفر سبل اإلرشاد 
 وقت. وبأقصر وأسرعشكل صوت وصورة على  المعلومــات للمتعلمين ولغايات إيصـــال .ياتالمصادر والعمل

 .المحلي واإلقليميعلى مستوى  منافس إلكترونيتعليم تميز في تقديم خدمات مركز 

 .الحديثة والشراكة الفاعلة لتكنولوجيال التوظيف األمثلتساهم في تطوير العملية التعليمية من خالل  إلكتروني منظومة تعليم

 .في الجامعة لكترونينشر ثقافة التعليم اإل .1
 .الحديثة لكترونياعتماد أساليب التعليم اإل .2
 .ذات جودة ونوعية عاليةا إلكترونيً الدراسية  بناء وتصميم وتطوير المساقات .3
 .لكترونيال التعليم اإلتطوير خبرات أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية في مج .4
 .للطلبة لكترونيتعزيز مهارات التعليم اإل .5

 .لكترونيتأسيس قنوات للشراكة المجتمعية الفاعلة في دعم التعليم اإل .6

تسعى إدارة الجامعة وبشكل مستمر لتطوير عملية التعليم والتعلم في جامعة عمان العربية لتنمية وتطوير مهارات االتصال 
وذلك من خالل االنتقال إلى بيئة تعليمية تفاعلية متميزة لإلسهام في تحقيق أفضل المخرجات  للطلبةوالتفكير اإلبداعي والنقدي 

 إعداد التعليمات واإلجراءات والنماذج الخاصة بالمركز بهدف تنظيم أعماله وتحقيق أهدافه المختلفة.وقد قام المركز ب التعليمية.
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لصورة والسمعة المشرقة لتقوم بالعمل على إظهار ا 1999تأسست دائرة اإلعالم والعالقات العامة منذ تأسيس الجامعة عام 
للجامعة، إذ تبرز أهداف الجامعة، ورؤيتها، ورسالتها، وتقوم بمتابعة كل القضايا التي تهم الجامعة في سبيل تقديم أفضل 

وهي: قسم اإلعالم، وقسم المراسم،  ،الخدمات بكفاءة واقتدر، وتنفيذ جميع خططها بشكل ناجح من خالل أقسامها المختلفة
وتقوم الدائرة على تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات العامة وترتيب زيارات الوفود الرسمية الجرافيكي، وقسم التصميم 

 التي تقام في الحرم الجامعي، كما أنها تشكل حلقة وصل بين الجامعة والمجتمع المحلي العربي والدولي.

ح والتميز والجودة المهنية في خدماتها؛ لتتبوأ مركزًا متميزًا وتسعى دائرة اإلعالم والعالقات العامة لتحقيق أعلى درجات النجا
بين الجامعات األردنية والعربية والعالمية من خالل ما تقوم به من بناء السمعة الجيدة للجامعة وخدمة المجتمع المحلي، 

الداخلي والخارجي من خالل  باإلضافة إلى إيصال الصورة المشرقة عن الجامعة وبناء جسور التعاون بين الجامعة والجمهور
 .تقديم الخدمات بحرفية عالية

 

 .العالميةإلى  التمّيز بمهنية عالية للوصول

 

 .إبراز هوية الجامعة وتعزيز مكانتها التنافسية والتواصل المثمر مع الجهات ذات العالقة

 

 .بأفضل صورة إظهار الجامعة وإبراز سماتها ومزاياها .1

 .رسم صورة مشرقة للجامعة بما يسهم في تحقيق رسالتها وأهدافها .2

 .تعزيز التعاون مع المؤسسات األكاديمية والجهات ذات العالقة .3

 .اودوليً  اوإقليميً  اتعزيز االنطباع اإليجابي عن الجامعة محليً  .4

 .اإلسهام في ترسيخ مفهوم التنوع باستقطاب طلبة من ثقافات مختلفة .5

 .يم الدعم الخدماتي إلنجاح األنشطة والفعاليات في الجامعةتقد .6
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 كترونية بعنوانلاالالجامعة صحيفة  إطالق(aaunews.net )على أخبار الجامعة ونشاطاتها، باإلضافة  تسلط الضوء
 .خبارية في موضوعات تعنى بالتعليم العاليالمقاالت والتقارير اإل إلى

 لة "الحصاد". وهي مجلة ورقية فصلية تعنى بأخبار الجامعة ونشاطاتها باإلضافة إلى األبحاث والدراسات إصدار مج
 والمقاالت.

 منصة جامعتنا  تحت مسمى :نشاء منصة مخصصة لسماع اقتراحاتكم ومالحظاتكم وموجهة مباشرة لرئيس الجامعة إ(
 اهة والشفافية وتحترم السريةوتخضع ألقصى معايير النز ؛ ... بالحوار نعزز التشاركية(

 نشاء مدونة الكترونية مخصصة لخريجي الجامعةإ. 

 تصميم خاتم للخريج محفور عليه اسم وشعار الجامعة وسنة تأسيس الجامعة وسنة التخرج . 

 .)تنظيم افتتاح الدورة الثامنة من البرنامج التدريبي الشامل )أساسيات العمل المصرفي 

  أوكالن البريطانية.تنظيم زيارة وفد جامعة 

 ."تنظيم محاضرة لمدير عام هيئة اإلعالم السابق األستاذ محمد قطيشات "واقع وطموح 

  الالجئون الفلسطينييون بين حق العودة واستمرارية  ، تحت عنوان:ستاذ وجيه عزايزةمحاضرة لمعالي العين األتنظيم"
 .ونروا"األ

  البة الفنانة من الجامعة جود نعيمللط معرض رسومات لوحات تجريدية "سبعين"إقامة. 

  نحو بيئة آمنة في ظل التحديات والمشكالت المعاصرة" ، بعنوان:ولالمؤتمر البيئي العلمي الدولي األتنظيم". 

  تداعيات الوضع الراهن على الواقع األردني" :بعنوان، محاضرة لمعالي العين حسين هزاع المجاليتنظيم". 

  رهاب والتطرف""دور الجامعات في محاربة اإل تحت عنوان: ندوةتنظيم. 

  محاضرة لعطوفة مدير عام صندوق تسليف النفقةتنظيم. 

  مؤتمر العقد االجتماعي بين المواطنة والهويةتنظيم. 

  تحقيق ، تحت عنوان: محاضرة للدكتور مؤمن الحديدي، مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي السابقتنظيم"
 .ر األدلة والعلوم"العدالة الجزائية عب

  شاعة االجتماعية واالقتصادية""مخاطر اإل :عنوان ، تحتمحاضرة لسعادة النائب أحمد الصفديتنظيم. 

 االحتفال باليوم الوطني لسلطنة عمان للطلبة الُعمانيين. 

 دستورية  "تطور الرقابة على، بعنوان: محاضرة لسعادة األستاذ الدكتور نعمان الخطيب، عضو المحكمة الدستورية
 .ردن"القوانين في األ

 فالم الرقمية باستخدام المؤثرات البصريةحول "صناعة األ ورشة تدريبية للدكتور زيد المومني. 

 كاديمي وعن برنامج التبادل االفتراضيمحاضرة للدكتور عمار المعايطة للحديث حول برنامج الحراك األ. 

  األسود"محاضرة للمهندس عاصف حمادنة بعنوان "الصندوق. 

 "ورشة عمل "خدمة تخطيط وتقييم البحوث واالبتكار لمراكز تطوير الكليات والجودة في الجامعات األردنية. 

 ذاعة يقينإعالمي سليم شريف / بث حي ومباشر لبرنامج "صباحك نور"، تقديم اإل. 

  :وراق الملكية .. رؤية استراتيجية""األإعداد محاضرة تحت عنوان. 
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  بعنوان "العالقات األردنية اإليطالية" ،فابيو كاسيزي  يطاليسفير اإلللسعادة امحاضرة. 

 "محاضرة "معايير التميز والجودة األكاديمي. 

 "محاضرة بعنوان "التعليم العالي في عيون الخبراء. 

 لكترونية"محاضرة بعنوان "مخاطر الجرائم اإل. 

  ارد البشرية المستقبلية""بناء قيادات المو  :مؤتمر الموارد البشرية تحت شعار تنظيم. 

  عمال العلمي الدولي الرابع "رأس المال البشري في عصر المعرفة"مؤتمر كلية األتنظيم. 

 سبانية"بعنوان "العالقات األردنية اإل ،سبانية ارانثاثو بانيون محاضرة لسعادة السفيرة اإل. 

 ردنية الهاشمية ويوم الجالياتاالحتفال بعيد االستقالل للمملكة األ. 

  طار التحديات المعاصرة"إفاق تطور التربية والتعليم في آ" ، تحت عنوان:المؤتمر العلمي الدولي الخامستنظيم. 

  الجامعات األردنيةالمحاكمة الصورية على مستوى كليات القانون في. 

 البطولة العربية لرياضة التيكونجيستو شراف علىاإل. 

 ( لطلبة الدراسات 19حفل تخريج الفوج )( لطلبة البكالوريوس9العليا والفوج ). 

 حفل أداء قسم خريجي كلية الصيادلة". 

 " الذي أقيم في فندق الالند مارك / عمان بتاريخ  إلينا وكن جزءًا من نجاحنا" انضممعرض جامعة عمان العربية
3/8/2019. 

 .تأسيس إذاعة للجامعة 

 .)تأسيس فضائية )ساليد 

  تأسيس ناٍد للعاملين في الجامعة.العمل على 
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 في واإلدارية األكاديمية قساماأل اللتزام والمتابع الضامن لكونها العربية عمان جامعة في الهامة الدوائر من االعتماد دائرة تعد
 الجامعة وحدات جميع في االعتماد لعمليات والمنسق الداعم الدائرة هذه تشكل حيث، بتطبيق معايير االعتماد المختلفة الجامعة

 بالتعاون  االستراتيجيات هذه تنفيذ ومتابعة، باالعتماد المتعلقة للجامعة الشاملة االستراتيجيات وضع هو الرئيسي الهدف حيث
 تطبيق من للتأكد الجامعة فياإلدارية  والوحدات األكاديمية األقسام جميع مع بالتنسيق الدائرة تقوم .للجامعة العليا اإلدارة مع

إلى  باإلضافة. ردناأل في جودتها وضمان العالي التعليم مؤسسات اعتماد هيئة تضعها التي والخاص العام االعتماد معايير
 العام االعتماد معايير رحوالموظفين تتطرق لش التدريس هيئة أعضاء لكافة الموجهة عملال ورش ، تعقد الدائرة العديد منذلك

 وضمان االعتماد بمعايير تتعلق التي والخارجية المحلية العمل وورش ندوات ويشارك موظفيها بحضوروالدولي،  والخاص
 .الجودة

 

 .اودوليً  االريادة والتميز في تطبيق متطلبات االعتماد محليً 

 

 .عتماد المحلي والدولياألكاديمية واإلدارية بما يتوافق مع معايير االتحقيق المتطلبات إلى  السعي

 .العالقةمنظومة متكاملة من المعايير بالتنسيق مع الجهات ذات  توفير .1
 .ن العام والخاصعلى تنظيم نظام معايير االعتماديكوادر قادرة  إعداد .2
 .خدمات إرشادية لألقسام واإلدارات المختلفة تقديم .3
 .عتمادالمستمرة للوحدات األكاديمية واإلدارية في مجال اال المراجعة .4
 .عتماد بالتعاون مع الكليات واألقسام المختلفةمعايير اال تحقيق .5
 .عتمادات الدوليةما يؤهل الجامعة لال توفير .6
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 س بشكل دوري التقارير الخاصة بشواغر أعضاء هيئة التدريس ومتابعة تجديد وتعيينات أعضاء هيئة التدري تجهيز. 
 البرامج الجديدة التي يتم تقديمها من الكليات، ومتابعة اعتماد كافة برامج الجامعة اعتماًدا خاًصا، ومتابعة  استحداث

 .رفع أو تثبيت الطاقة االستيعابية

 ان الكفاءة الجامعية للطلبة المتوقع تخرجهم والذي تعقده هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي على امتح اإلشراف
 وضمان جودتها.

 .عقد ورش العمل والمحاضرات بشكل دوري المتعلقة باالعتماد على مستوى الجامعة والكليات 

 فتح تخصصات جديدة على مستوى البكالوريوس والماجستير. 
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نشر ثقافة الجودة وتطبيق معايير الجودة لالرتقاء بمستوى أداء الجامعة على كافة األصعدة بضمان الجودة دائرة  تقوم
صورتها وجعلها من أقوى ، وتسعى الدائرة للتميز في تقديم الخدمات التي تساهم في رفع الجامعة وتحسين والمستويات

 .الجامعات في ضمان الجودة

 التميز في تقديم الخدمات بما يحقق بيئة جامعية منافسة.

 تهيئة الجامعة لتطبيق معايير وإجراءات ضمان الجودة، لالرتقاء بمستوى أداء الجامعة على كافة األصعدة والمستويات.

 ثقافة الجودة في الجامعة.نشر  .1
 إدارة تدفق المعلومات الخاصة بمعايير وإجراءات ضمان الجودة على المستويات كافة في الجامعة. .2
 المساهمة في تأهيل القدرات البشرية وتطويرها في مجاالت ضمان الجودة. .3
 ضمان تنفيذ توصيات دراسات التخطيط والتقويم. .4

 ليمات تحقيًقا لرؤية الجامعة ورسالتها وغاياتها وأهدافها.السياسات واألنظمة والتع قضمان تطبي .5

 ونماذجها. ااعتماد جميع سياسات الجامعة وإجراءاته 

 .اعتماد مهام المجالس واللجان على مستوى الجامعة والكليات 

 كاديمية.اعتماد عناصر وغايات الجامعة والوحدات األ 

  الخاصة بمعايير ضمان الجودة.اعتماد االستبانات 

 كاديمية.اعتماد المخرجات التعليمية للوحدات األ 

 كاديمية.اعتماد أولويات البحث العلمي للوحدات األ 
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 .اعتماد تعليمات استخدام الخزائن وتأجيرها 

  بالمعلومات الالزمة لتحديثه.تزويد مركز الحاسوب والمعلومات/ الموقع اإللكتروني 

 المتعلقة بضمان الجودة على مستوى الجامعة تحليل االستبانات. 

 .التنسيق مع الجهات المختلفة لنشر التعليمات والمعلومات المختلفة عن مراكز ودوائر وكليات الجامعة 
 بالتنسيق مع  استبانة الرضا الوظيفي :مثل ،تحليل االستبانات المختلفة المتعلقة بضمان الجودة على مستوى الجامعة

 لتقويم.وحدة القياس وا

 تقارير وحدة الرقابة والتدقيق لضمان الجودةتقارير تقييم نظام األرشفة و  :مثل ،إعداد وتوزيع نتائج التقارير المختلفة 
 وتقارير التقييم الذاتي الخاصة بالكليات والدوائر والمراكز المختلفة.

 للتعيينات الجديدة.امتحان الطباعة ومهارات الحاسوب  :مثل ،إعداد نتائج االمتحانات المختلفة 

  متابعة عقد االجتماعات المتعلقة بالدائرة، ومجلس ضمان الجودة، ووحدة الرقابة والتدقيق لضمان الجودة، ووحدة
إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية، ووحدة القياس والتقويم إضافة إلعداد المحاضر والقرارات الخاصة بها 

 ا.وتعميمها وحفظها ومتابعة تنفيذه

 .التقدم لنيل شهادة ضمان الجودة على مستوى الجامعة والبرامج األكاديمية للوحدات األكاديمية 

 



 

 

  

20182019 

93 jo.edu.aau.www 
 

دائرة الشؤون المالية هي الدائرة المركزية التي تمثل حلقة الوصل بين جميع وحدات الجامعة اإلدارية واألكاديمية المختلفة من 
الذي يعمل على توفير الخدمات المالية والفنية لجميع أنشطة الجامعة التشغيلية استنادًا إلى المبادئ  المحاسبة،خالل قسم 

 .مالياً المتعارف عليها 

قوم الدائرة المالية بمهمة إدارة أموال الجامعة من قبض وصرف طبقًا لقانون الجامعة وأنظمتها والتعليمات والقرارات الصادرة ت
 اتخاذ إلىباإلضافة  كافة،بمقتضاها، وتطوير وتنفيذ السياسات واإلجراءات والخطط والبرامج التي تتعلق باألعمال المالية 

 .المالية وسجالتها الجامعة أموال لحماية الكافية الرقابة ووسائل زمةالال واإلجراءات االحتياطات

 .بكفاءة للجامعة المالية المصادر إدارة

 .واألنظمة والتشريعات والقوانين الدولية المحاسبة لمعايير واالمتثال الرقابة تضمن عمل بيئة توفير

 

 .الجامعة حقوق  على للمحافظة الجامعة في سماليالرأ نفاقواإل التشغيلية األنشطة على المالية الرقابة .1

 .وتعليماتها المالية الجامعة أنظمة تطبيق حسن من التأكد .2

 .المتاحة للمصادر اوفقً  التخطيطية الموازنات بوضع للجامعة المستقبلية المالية االحتياجات تلبية .3

 .الدولية المحاسبة معايير حسب المحاسبية البيانات توفير .4

  .رفع كفاءة التحصيل ألقساط الطلبة المستحقة 

  .تفعيل خدمة الدفع اإللكتروني 

 .)تطوير األنظمة )المستودعات، المشتريات، األصول المالية 
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 الجامعة حقوق  على للمحافظة الجامعة الرأسمالي في واالنفاق التشغيلية األنشطة على المالية الرقابة. 

 وتعليماتها المالية الجامعة أنظمة تطبيق حسن من التأكد. 

 .تلبية االحتياجات المالية المستقبلية وذلك من خالل الموازنة التخطيطية 
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إلى توفيـر بيئة جامعية إيجابية لتنظيم العالقة بين كوادرها وتوزيع أدوارهم بشكل تكاملي، والمساعدة تسعى دائرة الموارد البشرية 
في حل المشاكل المتعلقة بالعمل، وبناء عالقات إيجابية ناجحة بين الجامعة وكوادرها العاملة ؛ بما يضمن شعورهم بالرضا 

 ة.واألمان الوظيفي وانعكاس ذلك على األداء واإلنتاجي

 

 موارد بشرية مستدامة، كفؤة، قادرة على تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها.

 

 نجاز.يجابية جاذبة للكفاءات، وتطبيق سياسات ونظم عادلة وداعمة لألداء واإلإتهيئة بيئة عمل 

 

 واإلدارية.استقطاب كفاءات علمية متميزة من أعضاء الهيئتين التدريسية  .1

 سهام في وضع أسس االختيار والتعيين للموارد البشرية.اإل .2

 كاديمية واإلدارية في عملية تقيم األداء.التعاون مع الوحدات األ .3

 تمكين أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية بما ينسجم مع المستجدات البيئة. .4

 ر وتعيين العاملين في الجامعة من أعضاء هيئة تدريس واداريين وفنيين.تطبيق معايير ضبط الجودة في اختيا 

 .تطبيق سلم الرواتب على جميع الموظفين بنفس المقياس؛ وذلك عند تجديد العقد 
  .النظر في مشاكل العاملين الشخصية والوظيفية ومساعدتهم على تجاوزها 
  المسميات الوظيفية في الجامعة.بعض تحديث 
 لتأهيل وتنمية الكوادر البشرية اإلدارية. ؛تدريبية للعاملين في الجامعةالخطة ال تنفيذ 
 .تطوير وتحديث بيانات الموقع االلكتروني لدائرة الموارد البشرية 
 .توفير المعلومات الحقيقية والدقيقة عن العاملين إلدارة الجامعة فيما يتعلق بخبراتهم ومؤهالتهم وأوضاعهم الوظيفية 
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 دورية عن الكوادر البشرية. إعداد إحصاءات 
  الدائرة المالية لكترونيًا معإقاعدة معلومات محوسبة عن الكوادر البشرية وربطها. 
  دارية إجراء التعيينات اإلدارية بناًء على عملية متكاملة لالحتياجات الوظيفية وبالتنسيب من مديري الدوائر اإل

 والمراكز وعمداء الكليات. 
  ة وورش عمل لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس في البحث والتدريس.تنظيم برامج تدريبي 

 .التعاون مع دائرة الشؤون المالية في متابعة الضمان االجتماعي لجميع العاملين 

 مين الصحي لجميع العاملين.أالتعاون مع المركز الطبي بالجامعة في متابعة الت 

 رات ومهارات أعضاء هيئة التدريس في البحث والتدريس.تنظيم برامج تدريبية وورش عمل لتنمية قد 

 في الجامعة لتأهيل وتنمية الكوادر البشرية اإلدارية. اإلداريين تدريبية للعاملينالخطة ال تنفيذ 

  اإلدارية.تباع أحدث األساليب الرفع قدرات الموظفين و  ؛التي تتطلبها طبيعة العملالتدريبية  البرامجتفعيل 
 دارية.واإل التدريسية الهيئتينعضاء أ لكترونية لكافة ملفات العاملين في الجامعة من نجاز برنامج األرشفة اإلإ 

  اإللكتروني.لكتروني متكامل ألعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية على موقع الجامعة إإعداد دليل خدمات 
 ات المتميزة ويتناسب مع المهام الوظيفية وغالء المعيشة.إعداد سلم رواتب جديد يمكن من استقطاب الكفاء  

 17/09/2018 أستاذ عمال كلية األ عبد الحميد السليحات أ.د. نمر 1
 25/09/2018 أستاذ مشارك  عمال كلية األ د. الحارث محمد أبو حسين  2
 05/05/2019 أستاذ  كلية القانون  عماد محمود عبيدأ.د.  3

 د. حسام أحمد الحمد 4
كلية العلوم الحاسوبية 

 والمعلواتية
 29/05/2019 أستاذ مشارك

 ( عضو هيئة تدريس.131بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس اإلجمالي في الجامعة ) 
  ( موظف.134اإلجمالي في الجامعة )بلغ عدد أعضاء الهيئة اإلدارية 
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%80, 105, ذكر

%20, 26, أنثى

مقارنة أعداد أعضاء هيئة التدريس حسب الجنس

%59, 79, ذكر

%41, 55, أنثى

أعضاء الهيئة اإلدارية حسب الجنسمقارنة أعداد 

,  123, دكتوراه
94%

%6, 8, ماجستير

أعضاء هيئة التدريس حسب المؤهل العلميمقارنة أعداد 
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كلية األعمال
كلية العلوم 
سيةالتربوية والنف

كلية القانون
كلية العلوم 
الحاسوبية 
والمعلوماتية

كلية اآلداب 
والعلوم

كلية الهندسة كلية الصيدلة 
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أعضاء هيئة التدريس حسب الرتبة األكاديميةمقارنة أعداد 
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تعتبر دائرة القبول والتسجيل أحد الركائز األساسية للجامعة التي تربط بين الجامعة والطالب فهي دائرة خدماتية تنفيذية تخدم 
الطالب وخالل فترة دراسته وانتهاًء بتخرجه حيث تزوده بالشهادة الجامعية والدرجة العلمية التي وتوجه الطلبة ابتداًء من قبول 

يستحقها، إذ يقع على عاتقها تزويد دوائر الجامعة األخرى بالبيانات والمعلومات لخدمة المسارين األكاديمي والتربوي، وتطبيق 
بالتعاون مع العمادات وأعضاء الهيئة التدريسية. كما تسعى دائرة  تعليمات منح الدرجات لضبط المسيرة التعليمية للطالب

القبول والتسجيل لالرتقاء بمستوى عمل الدائرة ومواكبة التطور التكنولوجي واإلداري المتنامي لتقديم خدمات متميزة للطلبة 
ذكره أن دائرة القبول والتسجيل تتألف  والمجتمع وتوفير قاعدة بيانات دقيقة لكليات الجامعة ودوائرها المختلفة. ومن الجدير

 وقسم التسجيل وقسم الوثائق. من ثالثة أقسام رئيسية هي قسم القبول

 .الريادة والتميز واستغالل اإلمكانيات كافة لتقديم أفضل الخدمات بما يتالءم مع مستجدات العصر

 .قبول الطلبة وتسجيلهمبدقة وسرعة وكفاءة عالية في قديم خدمات ت

 .مواكبة التطور التكنولوجي في مجاالت القبول والتسجيل .1

 .ترسيخ مفهوم التنوع باستقطاب الطلبة وقبولهم من مختلف الثقافات والجنسياتالمساهمة في  .2
 .كاديميةالستغالله في تسجيلهم واالطالع على سجالتهم األ لكترونيتعزيز استخدام الطلبة للموقع اإل .3

 .تنمية مهارات الكادر اإلداري في الدائرة وتطويرها .4
 .توفير تقارير وبيانات دقيقة وآمنة ومتطورة لمختلف الجهات ذات العالقة بالسرعة الالزمة .5

  عبر بوابة الخدمات األكاديميةمدرس المساق من قبل ادخال العالمات الكترونيًا اعتماد. 
  نظام الديوان الخاص بالدائرة واالحتفاظ بجميع الكتب الصادرة والواردة الكترونيًا.انشاء 
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 لكترونية.إرشفة أرشفة ورقية الى أرشفة من تحويل نظام األ 
 توفير جهاز للدائرة مربوط بشاشة خاصة بإعالنات دائرة القبول والتسجيل. 
  التعليم العالي والبحث العلمي.قبول الطلبة وتسجيلهم وتدقيق وثائقهم والرفع بها لوزارة 

 .إصدار كشوف العالمات وشهادات الخريجين وكافة الوثائق المتعلقة بالطلبة 
 .إعداد اإلحصائيات المختلفة بشكل يومي وشهري وفصلي وسنوي 

 .إعداد جدول االمتحانات النهائية والجدول الدراسي 
  لكافة برامج الجامعة الخطط الدراسيةوإدخال تدقيق. 
 التقويم الجامعي والمشاركة الفاعلة في حفل التخريج السنوي . إعداد 
 تخرج طلبة الجامعة السنوي اد لحفل دالمشاركة في اإلع. 

  واختيار موقع مناسب لهاتوسعة مكاتب الدائرة. 
  األنظمة واألجهزة المستخدمة في الدائرة.وتطوير تحديث 

 

 الكلية
 20183مسجل  20182منتظم  20181منتظم 

 نثىأ ذكر نثىأ ذكر نثىأ ذكر
 241 447 271 476 254 490 عمالاألكلية 

 39 61 50 62 58 69 العلوم التربوية والنفسيةكلية 

 53 124 60 136 75 174 العلوم الحاسوبية والمعلوماتيةكلية 

 90 165 95 172 95 192 القانون كلية 

 132 62 146 59 130 68 والعلوم اآلدابكلية 

 78 102 82 114 66 92 الصيدلةكلية 

 16 92 21 99 11 82 الهندسةكلية 

 3 53 3 52 2 30 علوم الطيرانكلية 

 652 1106 728 1170 691 1197 المجموع
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 الكلية
 20183مسجل  20182منتظم  20181منتظم 

 نثىأ ذكر نثىأ ذكر نثىأ ذكر
 86 184 101 201 105 203 عمالاألكلية 

 129 83 133 101 131 104 العلوم التربوية والنفسيةكلية 

 4 15 6 17 10 20 العلوم الحاسوبية والمعلوماتيةكلية 

 20 91 21 93 18 78 القانون كلية 

 239 373 261 412 264 405 المجموع

كلية االعمال
كلية العلوم 
التربوية 
والنفسية

كلية العلوم 
الحاسوبية 
والمعلوماتية

كلية القانون
كلية االداب 

والعلوم
ةكلية الصيدل كلية الهندسة

كلية علوم 
الطيران

20181 744 127 249 287 198 158 93 32

20182 747 112 196 267 205 196 120 55

20183 688 100 177 255 194 180 108 56
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مقارنة أعداد طلبة البكالوريوس المنتظمين حسب الكلية
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 الكلية
 وافد أردني وافد أردني وافد أردني المجموع 20183 20182 20181

 298 5 16 15 106 15 141 عمالاألكلية 
 35 6 0 10 1 15 3 العلوم التربوية والنفسيةكلية 

 46 2 2 2 13 3 24 والمعلوماتيةالعلوم الحاسوبية كلية 

 91 6 3 17 21 11 33 القانون كلية 

 103 5 16 9 30 5 38 اآلداب والعلومكلية 

 33 4 0 1 9 8 11 الصيدلةكلية 

 62 0 4 21 17 5 15 الهندسةكلية 

 47 1 1 3 21 3 18 علوم الطيرانكلية 

 703 30 29 78 218 65 283 المجموع

كلية االعمال سيةكلية العلوم التربوية والنف
كلية العلوم الحاسوبية 

والمعلوماتية
كلية القانون

20181 308 235 30 96

20182 302 234 23 114

20183 270 212 19 111
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 الكلية
 وافد أردني وافد أردني وافد أردني المجموع 20183 20182 20181

 163 10 12 12 51 16 62 عمالاألكلية 
 138 5 13 16 35 14 55 العلوم التربوية والنفسيةكلية 

 1 0 0 0 0 1 0 العلوم الحاسوبية والمعلوماتيةكلية 

 58 5 6 15 15 3 14 القانون كلية 

 360 20 31 43 101 34 131 المجموع

كلية االعمال
كلية العلوم 
التربوية 
والنفسية

كلية العلوم 
الحاسوبية 
والمعلوماتية

كلية القانون
كلية االداب 

والعلوم
ةكلية الصيدل كلية الهندسة

كلية علوم 
الطيران

20183 21 6 4 9 21 4 4 2

20182 121 11 15 38 39 10 38 24

20181 156 18 27 44 43 19 20 21
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الكليةمقارنة أعداد طلبة البكالوريوس الجدد حسب 
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 المجموع 20183 20182 20181 الدرجة
 460 139 181 140 البكالوريوس

 275 65 103 107 الماجستير

 735 204 284 247 المجموع

 

 
 

كلية االعمال سيةكلية العلوم التربوية والنف
كلية العلوم الحاسوبية 

والمعلوماتية
كلية القانون

20183 22 18 0 11

20182 63 51 0 30

20181 78 69 1 17
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الكليةمقارنة أعداد طلبة الماجستير الجدد حسب 
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مع بداية تأسيس الجامعة. ومنذ ذلك الحين شهدت المكتبة نموًا متسارعًا في  1999تأسست مكتبة جامعة عمان العربية عام 
القاعة . 2م1393في خدماتها. وتتكون مكتبة جامعة عمان العربية من قاعتين بمساحة إجمالية تبلغ  نوعياً  مقتنياتها، وتطوراً 

تضم المواد المرجعية المختلفة من دوريات ف أما الثانية ،التي تمثل موضوعات المعرفة المختلفةاألولى تحتوي الكتب 
وتتميز مقتنيات مكتبة الجامعة بالجدة والحداثة ومواكبتها ألحدث التطورات العلمية في  ،وموسوعات ومعاجم ورسائل جامعية

 العلوم والمعارف.

ف من الدوريات األجنبية بمختلف الموضوعات بنظام النصوص التي توفر عدة اآل( EBSCOوتشترك المكتبة بقاعدة البيانات )
ف من الدوريات عدة اآل التي يتوفر فيها (ProQuest) بقاعدة البياناتوتشترك أيضًا  (.e-bookكما توفر قاعدة ) ،(pdfالكاملة )
يتوفر فيها قاعدة كتب و ة بمختلف الموضوعات، واألبحاث والصحف العالمية والرسائل واألطروحات الجامعي العلمية األجنبية

تشترك المكتبة ببرنامج )مركز كما  ف من الكتب األجنبية بمختلف الموضوعات.وتضم عدة اآل( e-book central) لكترونيةإ
ل القانون، فهو للقضاة والمحامين والباحثين واألكاديميين والمهتمين في مجا مهمةمرجعية  د  يع إذ ؛عدالة للمعلومات القانونية(

 يحتوي على التشريعات األردنية واألحكام القضائية واالتفاقيات الدولية وكافة المعلومات التي تهم الباحث من الناحية القانونية.

 .الريادة والتميز في مصادر التعليم الجامعي والبحث العلمي

 .التعليمية والمعرفية للطلبة والعاملين بالجامعة وخدمة المجتمع المحليالتميز في تقديم أفضل الخدمات 

 توفير أوعية المعلومات الالزمة لمساندة المساقات المطروحة في الجامعة. .1

 تدريب المستفيدين على أنظمة البحث واالسترجاع. .2

 سهولة ويسر.لوصول للمعلومة باتقديم الخدمات المكتبية التي تسهل على الطلبة  .3

 مواكبة التطورات العلمية والعملية التي تطرأ في مجال علم المكتبات والمعلومات. .4

 التعاون المتبادل مع المكتبات المحلية والدولية. .5
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 .زيادة مقتنيات المواد المكتبية في تخصصات الجامعة المختلفة باللغة اإلنجليزية 

 د البيانات والكتب اإللكترونية.زيادة االشتراك بقواع 

 .تطبيق معايير وإجراءات ضمان الجودة في دائرة المكتبة 

 .أرشفة وثائق دائرة المكتبة 

  .استخدام ألوان الشعار الخاصة بالجامعة في مرافق المكتبة 

  والندوات والمعارض.تنمية المهارات المكتبية لموظفي دائرة المكتبة بإلحاقهم بدورات داخلية ومشاركتهم بالمؤتمرات 

  .تعيين موظفين مؤهلين في علم المكتبات واألعمال اإللكترونية 

 .إعادة تنظيم استالم الرسائل الجامعية بحيث أصبحت أكثر دقة 

 .العمل على إنشاء مركز التميز في الخدمات المكتبية للجامعات األردنية الخاصة 
 والمعارض حول المكتبات وقواعد  وورش العملتمرات والندوات المؤ  :مثل ،األنشطة الخارجية المشاركة بالعديد من

 البيانات.

 .)زيادة مقتنيات المواد المكتبية من )الكتب، الدوريات، المراجع 
  ُعد.توفير إمكانية الدخول إلى موقع المكتبة عبر شبكة االنترنت للحصول على االحتياجات البحثية عن ب 
  خاصة لذوي االحتياجات الخاصة.توفير مكتبة 
 .تطوير نظام دائرة المكتبة المحوسب 
 .عقد اتفاقيات اإلعارة التبادلية بين الجامعة والجامعات الخاصة والرسمية 
 لحاق موظفي دائرة المكتبة بالندوات والمؤتمرات والمعارض على المستوى المحلي والدولي.إ 
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تتولى دائرة اللوازم والعطاءات مسؤولية تأمين كافة كليات الجامعة ومرافقها المختلفة باحتياجاتها من المواد والتجهيزات بأفضل 
الجهات الشروط واألسعار، واستالمها وتصنيفها وفهرستها وترميزها وحوسبتها وإدخالها وتخزينها في المستودعات وإخراجها إلى 

 المعنية بها.

كما تقوم بفحص اللوازم والتأمين عليها وصيانتها وجردها واإلشراف على صرفها وتوزيعها ومراقبة األرصدة الفعلية؛ لسد حاجة 
الجامعة على مدار العام. كما تتطلع دائرة اللوازم والعطاءات إلى تطوير مستمر لنظام اللوازم المحوسب الذي تستخدمه في 

 لها إضافة إلى توسيع دائرة مصادر التزويد المختلفة على جميع المستويات.كافة أعما

 

 التميز في إدارة كفؤة للشراء والمخزون والرقابة والمتابعة وفق أفضل المعايير المعمول بها عالمًيا.

 

 استخدامها األمثل.توفير كافة مصادر الدعم المادية وضمان استمرارية تدفقها لتحقيق 

 

 تأمين لوازم الجامعة ضمن معايير عالية الجودة. .1

 ضمان توافر اللوازم واستمرارية تدفقها وكفايتها. .2

 االستخدام األمثل لقواعد البيانات واألنظمة المحوسبة. .3

 تنمية مهارات موظفي الدائرة لمواكبة األنظمة اإلدارية الحديثة. .4

 ع مزودي اللوازم خدمة للجامعة.إحداث شراكة فاعلة م .5

  تجديد االتفاقيات المبرمة مع الجامعة المتعلقة بتوريد اللوازم والمواد النشطة، واتفاقيات الصيانة ونشر نشاطات وأخبار
 الجامعة، وعمل اتفاقيات توريد جديدة.
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 .تجديد اتفاقية توريد المياه للجامعة 
  العلمية التي تقام في الجامعة بالمتطلبات الالزمة.تزويد المؤتمرات 

  .إنشاء مبنى للمستودعات ولدائرة اللوازم والعطاءات 
 .تطوير نظام اللوازم المحوسب 
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تعدٌّ دائرة الهندسة والخدمات العامة أحد أهم الدوائر في الجامعة، إذ إنَّها تقوم على صيانة مباني الجامعة وتقدم الخدمات 
لى إ إضافةً  ،وضمن برامج عمل منظمة تعتمد أفضل المقاييس والمعايير المعتمدة في هذا المجالالمتعلقة بها بشكٍل يومٍي 

هدف الرقي ورفع سوية بضافة تخصصات جديدة في الجامعة إلى تطوير و إ تطمحالتي الهادفة ة متابعة تنفيذ المشاريع الجديد
 ها.التعليم في

عمال أ عمال النظافة وحركة النقل والمراسلين و أ تقديم الخدمات في الجامعة بدءًا من بمور المتعلقة كل األ اً يضأتتابع الدائرة 
 .عمال المقسم وتحويل المكالماتأ الزراعة و 

 

 .التميز في تقديم الخدمات الهندسية والفنية للبنية التحتية للجامعة وضمان سالمتها وديمومتها

 

 المختلفة.االرتقاء بجودة الخدمات الهندسية والدعم الفني الالزم للوحدات األكاديمية واإلدارية ومرافق الجامعة 

 

 الصورة الجمالية للحرم الجامعي.اإلسهام في إظهار  .1

 ضمان تحقيق معايير السالمة العامة لمرافق ومباني الجامعة. .2

 مواكبة التطورات في مجال الخدمات الهندسية والفنية. .3

 تحقيق رضا متلقي خدمة برامج الصيانة. .4

 تطوير قدرات ومهارات الكادر الفني والهندسي. .5

  ع أعمال الصيانة والتعديالت على مباني ومرافق الجامعة المختلفة.إجراء كافة أنوا 

  لمبنى الساحات  نما بي الغربيتوسيع المدخل(A & B،)  لى المركز الطبيإوتوسيع المدخل الغربي المؤدي. 
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  الجامعة مرافق فيعمال النظافة وتطوير مستوى النظافة بشكل كبير أ توقيع عقد مع شركة مختصة في. 

  على تطبيق اتفاقية النقل مع شركة األسطول الدولي الخاص بنقل الطالب والموظفين ضمن أفضل اإلشراف
 االمتيازات.

 ( إنشاء مختبرCisco Switch( في المختبر الخاص بكلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية في مبنى )B.) 

 وتأسيس البنية التحتية. تجهيز غرفة البورصة في كلية األعمال التي تشمل تركيب الشاشات والجدران 

  المشاركة في حفل التخرج وأنشطة الجامعة األخرى؛ من خالل توفير الدعم واللوجيستي والفني وكل ما يلزم من أموٍر
 أخرى.

  تجميل الساحات الخارجية وعمل التقليم الالزم لألشجار والمزروعات، باإلضافة إلى متابعة مشروع إنشاء الغابة في
 محافظة البلقاء.

 .تثبيت واجهات الحجر في جميع مباني الجامعة ميكانيكيًا تالفيًا ألّي سقوٍط قد يحدث 

 تجهيز القاعات الخاصة بفرع لندن الجامعية بالدهان واأللوان الخاصة بها. 

 صيانة للشارع الغربي وإعادة صيانته وتعبيده وترميمه. إجراء 

  الجامعة األخرى.تعزيز أنظمة التكييف في القاعات الدراسية ومرافق 

 .إعادة هيكلة مختبرات الحاسوب ووضع فواصل بين األجهزة لضمان استقاللية كل طالب 

  خلق بيئة جامعية جميلة وصديقة للبيئة من خالل زيادة المساحات الخضراء، ومن خالل تفعيل اتفاقية تشجير الجامعة
 والموقعة 

 .مع وزارة الزراعة 

 متعدد االستخدامات؛ وذلك خدمة لجميع األنشطة الطالبية الرياضية. ملعب  تجهيز 

 مواقف حديثة للحافالت يقع في منطقة متوسطة وسهلة الوصول للطلبة. تجهيز 

 مركز ثقافي للدراسات اإلسالمية بالتنسيق مع الدوائر المعنية بذلك. تجهيز 

  لكلية الهندسة يستوعب أكبر عدد ممكن من المكاتب توسيع الطاقة االستيعابية للجامعة من خالل عمل مبنى جديد
 والمختبرات.
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ليكون نافذة الجامعة إلى المجتمع المحلي والدولي، فهو يثري المؤهالت  2018أنشئ المكتب الدولي والعالقات الخارجية عام 
العملية والثقافية لطلبة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية فيها بما يحقق رؤيته والتميز في توفير بيئة جامعية منافسة العلمية و 

 .وجاذبة

 

 .التمّيز في توفير بيئة جامعية منافسة وجاذبة

 

 .مد جسور التعاون األكاديمي بين الجامعة والمؤسسات المحلية والدولية

 

 .كاديميةالتعاون وبناء الشركات مع الجامعات الدولية بشأن التبادل الطالبي والهيئة األ .1

 .إعداد ومتابعة تنفيذ االتفاقيات التي تبرمها الجامعة مع الجهات المحلية والدولية .2

 .تنظيم المؤتمرات والملتقيات وورش العمل والندوات الدولية .3

 .وبناء شراكات مع الجهات الرسمية والخاصة ذات االختصاص تعزيز المسؤولية المجتمعية .4

  تم تقديم خمس أفكار لمشاريع من كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية بحيث تم إرسالها لجامعات أجنبية، وتمت عملية
 التشبيك بين مقدمي األفكار والجامعات األجنبية.

 مع دول عربية وأجنبية بهدف التعاون. توقيع عدد من االتفاقيات 

  على موقع التواصل االجتماعي. تفاعلية إنشاء صفحةو استحداث صفحة على موقع الجامعة خاصة بالمكتب 

 .)+عقد ندوات على مستوى الكليات في الجامعة للتعريف ببرنامج )إيراسموس 

 ولي والعالقات الخارجية؛ لغايات إعداد ومتابعة تعيين ضباط ارتباط من كل كلية بناًء على طلب من مدير المكتب الد
 .االتفاقيات التي ستبرمها الكليات مستقباًل مع الجهات الدولية
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   توعية أعضاء الهيئة التدريسية والبحثية واإلدارية حول الفرص المتاحة للحصول على دعم لمشاريع البحث العلمي
 أو تطوير القدرات والمهارات.

  ف األجانب وتعريفهم بالجامعة.استقبال عدد من الضيو 

  األردن؛ لعقد ندوة حوارية حول المشاريع والبرامج التعليمية التي يوفرها  –استضافة فريق مكتب إيراسموس+ الوطني
 برنامج ايراسموس+.

  استضافةPlanning Monitoring and Evaluating Research and Innovation Services for Faculty Development and 

Quality Assurance Centers at Jordanian Universities. 
  استضافة الدكتور عمار معايطة أحد خبراء فريق تطوير التعليم العالي لدى مكتب إيراسموس+ الوطني؛ ليتحدث عن

 وعن برنامج التبادل االفتراضي (International Credit Mobility (ICM)) برنامج الحراك األكاديمي.
(Virtual Exchange (VE)). 

  المشاركة في ورشة العمل في إدارة الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي التي نظمتها وزارة التعليم العالي
 والبحث العلمي األردنية بالتعاون مع مكتب إيراسموس+ الوطني.

 لتبادل األكاديمي للطلبة المشاركة في جلسة التشبيك مع الجامعات األوروبية؛ لغايات بحث التعاون في مجال ا
 وأعضاء الهيئة التدريسية.

 تحت عنوان  المشاركة في ورشة عمل نظمها مكتب إيراسموس+ الوطنيHow to prepare a competitive Project 

Proposal .التي عقدت بفندق جنيفا/عمان 

 براز التسهيالت التي تقدمها الستقبال الطبة الوافدين إمملكة و التواصل مع السفارات والملحقيات الثقافية المعتمدة في ال
 كثب.كاديمية عن برامجها وبيئتها األ علىدعوة ممثلي هذه السفارات والملحقيات لزيارة الجامعة والتعرف و 

  اليات.هذه الفع يالمستمر فالمشاركة في جميع المنتديات والمؤتمرات والنشاطات المحلية للجامعات وتحقيق التواجد 
  المكتب الدولي والعالقات الخارجية. لصفحة ياإللكترونتطوير الموقع 
 تعزيز وتنظيم االتفاقيات الدولية الثنائية مع الجامعات والمؤسسات األكاديمية األجنبية. 
 وذلك لتفعيل هذه االتفاقيات.  ؛دعوة العديد من ممثلي هذه الجامعات لزيارة جامعة عمان العربية 
  وروبيوتنظيم وتحفيز اتفاقيات مشاريع االتحاد األتوثيق (Erasmus + ) األكاديمي.لتطوير 
  عضاء الهيئة التدريسية تحت مظلةأ لطلبة و  األكاديميقافة التبادل ثنشر( :International Credit Mobility.) 
 األكاديميقائمة مراسالت الجامعات المرموقة الحاضنة لبرامج التبادل  إعداد ((Programme Country لتوسيع بهدف ا

 .األكاديميلتبادل اخيارات في 
 .تحفيز المشاركة في مشاريع بناء القدرات التعليمية 

 السعي لتوقيع عدد من االتفاقيات الحتضان مشاريع ممولة من منظمات الدعم الدولي (USAIDوبناء ،)  شراكات مع
 مشاريع تطبيقية مشتركة. إلقامةالغرف الصناعية 
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