
 2020 - 2019







جدول المحتويات

11 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 الجامعة 
كلمة الرئيس0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11
نبذة عن الجامعة0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 12
13  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رؤية الجامعة
13  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رسالة الجامعة 
أهداف الجامعة00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 13
14 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 القيم الجوهرية للجامعة:
14 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 غايات الجامعة
15 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 الهيكل التنظيمي للجامعة
السياسة العامة للجامعة0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 16
17 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 مجلس األمناء
أعضاء مجلس األمناء0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 17
مهام مجلس األمناء وصالحياته000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 18
1900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 جلسات مجلس األمناء
19     0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أهم القرارات واإلنجازات
20 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 مجلس الجامعة
20 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أعضاء مجلس الجامعة
21 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 مهام مجلس الجامعة وصالحياته
جلسات مجلس الجامعة00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 21
21 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أهم القرارات واإلنجازات
مجلس العمداء00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 22
22 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أعضاء مجلس العمداء
23 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 مهام مجلس العمداء وصالحياته
23 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 جلسات مجلس العمداء
23 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أهم القرارات واإلنجازات

25 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 كلية العلوم التربوية والنفسية
25 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 نبذه عن الكلية
رؤية الكلية0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 25
25 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رسالة الكلية
25 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أهداف الكلية
26 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أقسام الكلية وبرامجها
26 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 عدد محاضر المجالس واللجان
28 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اإلنجازات
29 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 الندوات العلمية وورش العمل
34 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ة التَّطلعات المستقبليَّ
34 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 إحصائيات بأعداد أعضاء هيئة التدريس والطلبة والخريجين

37 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 كلية األعمال
37 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 نبذة عن الكلية
رؤية الكلية0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 37



37 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رسالة الكلية

37 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أهداف الكلية

38 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أقسام الكلية وبرامجها

38 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اإلنجازات

39 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 الندوات العلمية وورش العمل

39 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 التطلعات المستقبلية

40 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 إحصائيات بأعداد أعضاء هيئة التدريس والطلبة والخريجين

كلية القانون000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 42
42 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 نبذة عن الكلية

رؤية الكلية0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 42

42 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رسالة الكلية

42 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أهداف الكلية

43 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أقسام الكلية وبرامجها

43 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 عدد محاضر المجالس واللجان

45 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اإلنجازات

47 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 الندوات العلمية وورش العمل

47 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 التطلعات المستقبلية

48 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 إحصائيات بأعداد أعضاء هيئة التدريس والطلبة والخريجين

كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية000000000000000000000000000000000000000000000000 49
49 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 نبذة عن الكلية

رؤية الكلية0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 49

49 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رسالة الكلية

49 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أهداف الكلية

50 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أقسام الكلية وبرامجها

50 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 عدد محاضر المجالس واللجان

51 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اإلنجازات

51 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 الندوات العلمية وورش العمل

52 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 التطلعات المستقبلية

53 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 إحصائيات بأعداد أعضاء هيئة التدريس والطلبة والخريجين

54 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 كلية اآلداب والعلوم
54 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 نبذة عن الكلية

رؤية الكلية0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 54

54 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رسالة الكلية

54 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أهداف الكلية

55 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أقسام الكلية وبرامجها

57 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 عدد محاضر المجالس واللجان

58 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اإلنجازات

60 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 الندوات العلمية وورش العمل

61 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 التطلعات المستقبلية

61 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 إحصائيات بأعداد أعضاء هيئة التدريس والطلبة والخريجين



62 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 كلية الهندسة
62 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 نبذة عن الكلية
رؤية الكلية00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 62
62 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رسالة الكلية
62 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أهداف الكلية
63 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أقسام الكلية وبرامجها
66 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 عدد محاضر المجالس واللجان
68 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اإلنجازات
68 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 الندوات العلمية وورش العمل
69 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 التطلعات المستقبلية
69 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 إحصائيات بأعداد أعضاء هيئة التدريس والطلبة والخريجين

كلية الصيدلة000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 70
70 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 نبذه عن الكلية
رؤية الكلية00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 70
70 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رسالة الكلية
70 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أهداف الكلية
71 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أقسام الكلية وبرامجها
71 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 عدد محاضر المجالس واللجان
72 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اإلنجازات
72 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 الندوات العلمية وورش العمل
73 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 التطلعات المستقبلية
73 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 إحصائيات بأعداد أعضاء هيئة التدريس والطلبة والخريجين

74 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 كلية علوم الطيران
74 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 نبذة عن الكلية
رؤية الكلية00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 74
74 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رسالة الكلية
74 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أهداف الكلية
75 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أقسام الكلية وبرامجها
75 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 عدد محاضر المجالس واللجان
76 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اإلنجازات
76 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 الندوات العلمية وورش العمل
77 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 التطلعات المستقبلية
77 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 إحصائيات بأعداد أعضاء هيئة التدريس والطلبة والخريجين

كليةالشريعة000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 78
79 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 نبذة عن الكلية
رؤية الكلية00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 79
79 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رسالة الكلية
79 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أهداف الكلية
79 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أقسام الكلية وبرامجها

79 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 عدد محاضر المجالس واللجان

79 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اإلنجازات



79 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 الندوات العلمية وورش العمل
79 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 التطلعات المستقبلية
79 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 إحصائيات بأعداد أعضاء هيئة التدريس والطلبة والخريجين

81 000000000000000000000000000000000000000000000000 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
نبذة عن العمادة0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 81
81 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رؤية العمادة
81 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رسالة العمادة
أهداف العمادة000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 81
82 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أقسام العمادة
84 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 المشاريع المدعومة من الجامعة
المؤتمرات المدعومة من الجامعة00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 84
اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 85
85 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 الرسائل الجامعية
85 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اعتماد مشاريع خط الرسائل الجامعية
86 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 مناقشات الرسائل الجامعية
إصادارات مجالت الجامعة للبحوث00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 86
87 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اإلنجازات
87 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 الندوات العلمية وورش العمل
87 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 التطلعات المستقبلية

88 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 عمادة شؤون الطلبة
نبذة عن العمادة000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 88
88 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رؤية العمادة
88 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رسالة العمادة
أهداف العمادة00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 88
88 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أقسام العمادة
صندوق الملك عبد اهلل الثاني للتنمية00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 88
88 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 مكتب الطلبة العرب واألجانب
النشاطات الطالبية000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 89
89 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اإلنجازات
89 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 الندوات العلمية وورش العمل
89 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 التطلعات المستقبلية

مركز الحاسوب والمعلومات0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 91
نبذة عن المركز000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 91
91 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رؤية المركز
91 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رسالة المركز
أهداف المركز00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 91
91 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اإلنجازات
91 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 النشاطات
100 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 التطلعات المستقبلية

مركز اللغات والترجمة00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 101
نبذة عن المركز000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 101



101 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رؤية المركز
101 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رسالة المركز
أهداف المركز0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 101
101 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اإلنجازات
101 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 النشاطات
101 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 التطلعات المستقبلية

102 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 مركز االستشارات والتدريب
نبذة عن المركز00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 102
102 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رؤية المركز
102 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رسالة المركز
أهداف المركز0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 102

103 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 المركز الطبي
نبذة عن المركز00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 103
103 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رؤية المركز
103 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رسالة المركز
اهداف المركز0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 103
103 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اإلنجازات
103 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 النشاطات
103 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 التطلعات المستقبلية

104 00000000000000000000000000000000000000000 مركز األعمال الريادية والمبادرات المجتمعية
نبذة عن المركز00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 104
104 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رؤية المركز
104 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رسالة المركز
أهداف المركز0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 104
104 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اإلنجازات
104 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 النشاطات

105 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 التطلعات المستقبلية

106 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 مركز التعليم اإللكتروني
نبذة عن المركز00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 106
106 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رؤية المركز
106 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رسالة المركز
أهداف المركز0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 106
107 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اإلنجازات
107 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 التطلعات المستقبلية

109 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 دائرة اإلعالم والعالقات العامة
109 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 نبذة عن الدائرة
رؤية الدائرة00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 109
109 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رسالة الدائرة
109 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أهداف الدائرة
109     00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اإلنجازات
 111    00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 النشاطات
112 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 التطلعات المستقبلية



113 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 دائرة االعتماد
113 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 نبذة عن الدائرة
رؤية الدائرة0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 113
113 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رسالة الدائرة
113 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أهداف الدائرة
113 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 النشاطات
113 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 التطلعات المستقبلية

114 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 دائرة ضمان الجودة
114 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 نبذة عن الدائرة
رؤية الدائرة0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 114
114 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رسالة الدائرة
114 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أهداف الدائرة
114 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اإلنجازات
114 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 النشاطات
116 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 التطلعات المستقبلية

دائرة الشؤون المالية000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 117
117 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 نبذة عن الدائرة
رؤية الدائرة0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 117
117 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رسالة الدائرة
117 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أهداف الدائرة
117 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اإلنجازات
117 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 النشاطات
117 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 التطلعات المستقبلية

118 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 دائرة الموارد البشرية
118 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 نبذة عن الدائرة
رؤية الدائرة0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 118
118 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رسالة الدائرة
118 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أهداف الدائرة
118 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اإلنجازات
118 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 النشاطات
118 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 التطلعات المستقبلية
الترقيات العلمية00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 119
119 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 إحصائيات الموارد البشرية

دائرة القبول والتسجيل000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 122
122 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 نبذة عن الدائرة
رؤية الدائرة0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 122
122 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رسالة الدائرة
122 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أهداف الدائرة
122 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اإلنجازات
122 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 النشاطات
إحصائيات الطلبة والخريجين000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 123



133 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 دائرة المكتبة
نبذة عن المكتبة0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 133
رؤية الدائرة000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 133
133 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رسالة الدائرة
133 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أهداف الدائرة
133 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اإلنجازات
134 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 النشاطات
134 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 التطلعات المستقبلية

135 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 دائرة اللوازم والعطاءات
135 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 نبذة عن الدائرة
رؤية الدائرة000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 135
135 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رسالة الدائرة
135 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أهداف الدائرة
135 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اإلنجازات
136 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 التطلعات المستقبلية

137 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 دائرة الهندسة والخدمات العامة
137 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 نبذة عن الدائرة
رؤية الدائرة000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 137
137 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رسالة الدائرة
137 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أهداف الدائرة
137 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اإلنجازات

139 000000000000000000000000000000000000000000000000000 المكتب الدولي والعالقات الخارجية
نبذة عن المكتب13900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1390000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رؤية المكتب
13900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رسالة المكتب
أهداف المكتب1390000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1390000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اإلنجازات
13900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 النشاطات
139000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 التطلعات المستقبلية

140 000000000000000000000000000000000000000000000 مكتب العالقات والمسؤولية المجتمعية
نبذة عن المكتب00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 140
140 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رؤية المكتب
140 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رسالة المكتب
أهداف المكتب0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 140
140 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اإلنجازات
140 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 النشاطات
140 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 التطلعات المستقبلية



المقدمة والتعريف



التقرير السنوي  www.aau.edu.jo٢٠-٢٠٢٠1٩11

الجامعة

كلمة الرئيس 
ــة، أنظــُر بعيــِن الفخــِر والّرضــا عــن  ــان العربيَّ بعــَد مــروِر ســنوات عــدة علــى إنشــاِء جامعــِة عمَّ

ة للنُّهــوض  ــرِح العلمــّي المتميــز الــذي ُيشــكُل المبــادرَة الجريئــَة والمحاولــة الجــادَّ هــذا الصَّ

ــب  ــا، إذ يواك ــى إنجازاته ــاهدًا عل ــُف ش ــنوي يق ــر السَّ قري ــو التَّ ــذا ه ــم. وه ــتوى التَّعلي بمس

ــق  ــبيها؛ تحقي ــوح منتس ــه طم ــي طيات ــل ف ــا، ويحم ــار رحلته ــف ثم ــا، ويقط ــوم ريادته الي

لرؤيتهــا فــي ريــادِة التَّعليــِم الجامعــي والبحــث العلمــي، واإلنجــاز النَّوعــي الموســوم 

ــي. ــي وإقليم ــِع محل ــِة المجتم ــز، وخدم ميُّ ــداِع والتَّ باإلب

ــنويًا  ــُة س ــت الجامع ــد دأب ــليٍم؛ فق ــٍح وس ــٍل ناج ــكل عم ــاس ل ــدُّ أس ــط ُيع ــا أنَّ التَّخطي وبم

ــرًا  ــنوي )2019◄2020( تقري ــر الس ــاالت. وكان التقري ــة المج ــي كاف ــا ف ــاطاتها وإنجازاته ــَر نش ــنوي« ليظه ــر الس قري ــداِر »التَّ ــى إص عل

ــِق ثقافــة الجــودة،  ــِم الجامعــي، وتعمي ــِر التَّعلي ــَة والمعاصــرَة فــي ســبيِل تطوي حافــاًل بالوعــِد واألمــِل، ورســالة تحمــُل األصال

ــة، وإثــراء البحــث العلمــي، وقــد جــاء مفهــرس مرتــب ضمــن أبــواب؛ لتســهيِل الوصــوِل إلــى  ــة والتَّطبيقيَّ وتعزيــز المعــارف النَّظريَّ

ــِة. ــوماِت البيانيَّ س ــِة والرُّ ــاِت اإلحصائيَّ ــفوعًا بالبيان ــر، ومش ــهولٍة ويس ــكل س ــاِت ب المعلوم

ــة  ــة والثَّقافيَّ ــبات الوطنيَّ ــي المناس ــارات ف ــاالت والزي ــطة واالحتف ــات واألنش ــازات والفعاليَّ ــنوي« اإلنج ــر السَّ قري ــر »التَّ ــد أظه وق

ــداِد  ــدِف إع ــة به لب ــة للطَّ م ــة الُمقدَّ ــة والتَّعليميَّ ربويَّ ــات التَّ ــتقبلية والخدم ــات المس ــى التطلع ــًة إل ــة. إضاف ــة والقوميَّ والدينيَّ

ة ومواجهــة أعبــاء الحيــاة ومتطلباتهــا؛ ليلبــي حاجاتــه وحاجــات  ــال والمنتــج القــادر علــى تحمــِل المســؤوليَّ ــشء الفعَّ النَّ

ــه. ــوض ب ــه والنُّه مجتمع

ميــز وتجســيد روِح الريــادِة واإلبــداع فــي جــودِة التَّعليــم وأصالــة البحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع،  لقــد ســعت الجامعــة إلــى التَّ

ــدى  ــة ل ــكار اإلبداعيَّ ــة واألف ــب الرياديَّ ــز المواه ــل، وتحفي ــوق العم ــات س ــات وحاج ــي متطلب ــة تلب ــة ومدرب ــوادر مؤهل ــداد ك وإع

اقــاِت الكامنــِة لديهــم وتحفيزهــم علــى المبــادرة والتَّصميــم؛  لبــة وإطالقهــا مــن خــالل توفيــِر البيئــِة المناســبِة إلطــالِق الطَّ الطَّ

ميــُز إلــى حالــٍة دائمــٍة وثقافــة راســخة متأصلــة، وتســعى ألن تكــوَن فريــدًة مــن خــالِل توظيــِف  َل اإلبــداُع والتَّ مــن أجــل أن يتحــوَّ

ــًة  ــوق واحتياجاتــِه؛ لتكــون جامعــًة عصريَّ ــِة الموجهــة نحــَو السُّ التَّعليــِم المبنــي علــى التَّجربــِة والتَّطبيــِق العملــي والريــادِة المهنيَّ

ــرّي  ــاِح الفك ــزز االنفت ــي، وتع ــي والعالم ــي واإلقليم ــتوى المحل ــى المس ة عل ــيَّ ــا الدراس ــا وخططه ــي منهجيته ــدًة ف ــاملًة ورائ ش

نــوِع الثَّقافــي ونشــر ثقافــة التَّســامح ونبــذ العنــف والتَّطــرِف والتَّعصــب واحتــرام الــرأي والــرأي اآلخــر. والوعــي الحضــاري والتَّ

ــا الرائعــة مــن إنجــازات رائــدة فــي المجــاالت العلميــة، والبحثيــة، واالجتماعيــة، والتشــبيك  وإننــي إذ أفخــر بمــا حققتــه جامعتن

مــع مختلــف المؤسســات والقطاعــات الحكوميــة والخاصــة فــي المملكــة، فلــم يكــن هــذا التميــز إال بتضافــر جهــوٍد وتكاتــف 

الجميــع مثمــن الجهــود الكبيــرة التــي يقدمهــا كافــة أعضــاء الهيئتيــن التدريســية، واإلداريــة، والموظفيــن، والعامليــن فيهــا.

حفظ اهلل األردن في ظل راعي مسيرة العلم والخير والعطاء والتميز

جاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم.

رئيس الجامعة            

           األستاذ الدكتور ماهر سليم
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نبذة عن الجامعة

ــة  ــة خاص ــخ 1997/11/24، كجامع ــم )1476( بتاري ــي رق ــم العال ــس التعلي ــرار مجل ــام 1997 بق ــة ع ــان العربي ــة عم ــئت جامع أنش

ــون  ــا«؛ لتك ــات العلي ــة للدراس ــان العربي ــة عم ــمى »جامع ــت مس ــك تح ــا، وذل ــة العلي ــات الجامعي ــص بالدراس ــة تخت ــر ربحي غي

أول جامعــة أردنيــة مختصــة فــي برامــج الدراســات العليــا للماجســتير والدكتــوراه؛ فبتاريــخ 1998/9/30 منــح مجلــس التعليــم 

العالــي الموافقــة للجامعــة ببــدء التدريــس بقــراره رقــم )1625(، حيــث اســتقبلت الجامعــة أول فــوج مــن طلبتهــا منــذ بدايــة 

الفصــل الدراســي الثانــي مــن العــام الجامعــي 2000/1999.

مــرت مســيرة الجامعــة بمرحلتيــن؛ وقــد اقتصــرت مرحلتهــا األولــى علــى برامــج الدراســات العليــا، أمــا الثانيــة فقد بــدأت في 

عــام 2009 بــأن تعــززت مســيرة الجامعــة بفتــح برامــج لمرحلــة البكالوريــوس، وتــم تغييــر اســم الجامعــة ليصبــح »جامعــة 

عّمــان العربيــة«.

ــد  ــي الجه ــااًل ف ــريكًا فع ــة ش ــون الجامع ــم لتك ــارى جهده ــون قص ــا يبذل ــون عليه ــة والقائم ــأة الجامع ــة نش ــذ بداي من

المبــذول علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي فــي تعزيــز جــودة التعليــم، وتأميــن بيئــة تنمــي فكــر الطالــب؛ ليكــون عنصــرًا 

فاعــاًل ومبدعــًا يعــود بالنفــع علــى المجتمــع، إضافــة إلــى أن تكــون بيئــة جاذبــة لطلبــة مــن الــدول المجــاورة واألجنبيــة.

تســعى الجامعــة بشــكل دائــم إلــى تحقيــق التميــز، وتعزيــز روح الريــادة واإلبــداع، وتقديــم التعليم الجيــد، والبحــث العلمي 

األصيــل، إضافــة إلــى خدمــة المجتمــع. وأخــذت الجامعــة علــى عاتقهــا رفــد ســوق العمــل بخريجيــن مزوديــن بالمعرفــة 

ــة  ــل الجامع ــل. وتعم ــوق العم ــات س ــة متطلب ــى تلبي ــن عل ــي، وقادري ــم المهن ــي مجاله ــوق ف ــن للتف ــب، ومؤهلي والتدري

لتكــون مشــجعة للتفكيــر العلمــي والناقــد واإلبداعــي، وتحقيــق التميــز القائــم علــى التعليــم النظــري والتطبيقــي. 

ولتحقيــق ذلــك تعمــل الجامعــة علــى تطويــر خططهــا الدراســية لمواكبــة المســتجدات فــي عالــم ســريع التغيــر والتطور، 

إضافــة إلــى تطويــر العمليــة التعليميــة بزيــادة المهــارات، وإدخــال التعليــم اإللكترونــي المدمــج لمســايرة مهــارات الجيــل 

الجديــد. وتعمــل علــى خدمــة المجتمــع، والمســاهمة فــي تنميتــه وتطويــره.

ــة والتَّفكيــر الحضــاري والتَّفاعــل الثقافــي وقبــول اآلخــر، ونبــذ كل أنــواع التَّعصــب والعنــف، خاصــة  وتعــزز الجامعــة التَّعدديَّ

وأنَّ الجامعــة ُمنــذ تأسيســها رفــدت المجتمــع المحلــي واإلقليمــي بخريجيــن مؤهليــن تأهيــًلا عالًيــا، تــمَّ تدريســهم 

ــة،  ــات مختلف ــن جامع ــا م ــهادات علي ــى ش ــن عل ــن حاصلي ــاء ومتميزي ــس أكفي ــة تدري ــاء هيئ ــدي أعض ــى أي ــم عل ورعايته

محليــة وإقليميــة ودوليــة. وتتألــف الجامعــة حالًيــا مــن تســع كليــات، هــي: كليــة العلــوم التربويــة والنفســية، كليــة 

ــة  ــة، وكلي ــة الهندس ــوم، وكلي ــة اآلداب والعل ــة، وكلي ــوبية والمعلوماتي ــوم الحاس ــة العل ــون، وكلي ــة القان ــال، وكلي واألعم

ــريعة. ــة الش ــران، وكلي ــوم الطي ــة عل ــة، وكلي الصيدل
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رؤية الجامعة 

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

رسالة الجامعة
 

تقديــم تعليــم جامعــي متميــز وإنتــاج أبحــاث علميــة إبداعيــة تخــدم المجتمــع، وتنتــج المعرفــة، وتحقــق الجــودة، 

وتســاهم فــي التنميــة الشــاملة.

أهداف الجامعة

المســاءلة  إطــار  فــي  التنافســية  الــروح  وتنميــة  وإدارًيــا  ومالًيــا  وفكرًيــا  أكاديمًيــا  الجامعــة  اســتقاللية    .1

والشفافية، وتطوير األنظمة والتعليمات واإلجراءات.

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

المرتبــط  التطبيقــي  العلمــي  البحــث  وبخاصــة  العليــا  والدراســات  العلمــي  البحــث  بمســتوى  االرتقــاء   .3

     بخطط التنمية.

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

المســتوى  علــى  التميــز  إلــى  وصــوًلا  الجــودة  وضمــان  االعتمــاد  لمعاييــر  مالئمــة  تحتيــة  بنيــة  توفيــر   .5

     المحلي واإلقليمي والدولي.

التعليــم  مخرجــات  ونوعيــة  جــودة  لتحســين  باســتمرار  وتحديثهــا  الدراســية  والبرامــج  الخطــط  تطويــر   .6

    العالي في الجامعة بغية التواؤم مع متطلبات سوق العمل.

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

وتطويــر  واإلداري  العلمــي  المجــال  فــي  المعرفيــة  التطــورات  لمواكبــة  البشــري  المــال  رأس  تمكيــن   .8

     الهيكل التنظيمي في الجامعة.

وسياســات  والخــاص  العــام  االعتمــاد  معاييــر  مــع  ينســجم  بمــا  الطلبــة  مــن  الجامعــة  مدخــالت  تحســين   .9

    القبول. 
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القيم الجوهرية للجامعة:

◄ االنتماء الوطني.

◄  القيادة والعمل بروح الفريق.

◄  الجودة والتميز.

◄  العدالة والنزاهة.

◄  التعليم والتعلم المستمر.

◄  مكافأة اإلبداع واإلنجاز.

◄  التسامح ونبذ العنف والتطرف.

◄  الشفافية والمساءلة.

◄  احترام الرأي والرأي اآلخر.

◄  احترام القيم والتنوع الثقافي.

غايات الجامعة 

◄  االرتقاء بجودة العملية التعليمية وأعضاء الهيئة التدريسية.

◄  إعداد خريج ذو جودة عالية متميز علمًيا ومؤهل مهنًيا مواكًبا لمتطلبات سوق العمل.

◄  تعزيز الثقافة المؤسسية وتوفير بيئة جامعية جاذبة.

◄  تعميق المسؤولية المجتمعية للجامعة.

◄  تعزيز البحث العلمي والدراسات العليا.
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الهيكل التنظيمي للجامعة
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السياسة العامة للجامعة 

هــي الخطــوط العريضــة الموجهــة لتنفيــذ اســتراتيجية الجامعــة مــن أجــل تحقيــق رؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا ضمن 

القوانيــن الناظمــة لقطــاع التعليــم العالــي وأنظمــة الجامعــة وتعليماتهــا.

1.  المواطنة: تعزيز كل من المواطنة والهوية العربية اإلسالمية.

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

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

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

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

6.  الهيئــة اإلداريــة: العمــل فــي الجامعــة لألكفيــاء، واألولويــة فــي بعــض األعمــال اإلداريــة لإلدارييــن بشــرط المقــدرة 

     والرغبة  والحضور والمعرفة.

7.  الطلبة: االهتمام بالطالب وصقل شخصيته من أولويات الجامعة.

8.  البرامج وخططها الدراسية: تواكب الحداثة والتطور وقابلة للتطبيق، وتلبي احتياجات المجتمع المتغيرة.

9.  الحوكمة: قيادة وحوكمة مسؤولة ومؤهلة لقيادة الجامعة لتحقيق أهدافها وخاضعة للمساءلة.

10.  موارد الجامعة: تعظيم وتنويع موارد الجامعة والمحافظة عليها.

11.  البحث العلمي: يخدم التنمية المستدامة وذو مردود اقتصادي.

ــور  ــدم تط ــة يخ ــة مرموق ــة ودولي ــة ومهني ــات أكاديمي ــع مؤسس ــراكات م ــاون وش ــاء تع ــي: بن ــاون الدول 12.  التع

       الجامعة وتحقيق أهدافها.

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

14.  الثقافة اإللكترونية: توظيف البيئة اإللكترونية المتطورة لخدمة الجامعة.

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

16.  العمل التطوعي: تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى أسرتها خدمة للجامعة والمجتمع.

17.  خطــة العمــل: خطــط العمــل المنبثقــة عــن اســتراتيجية الجامعــة هــي خارطــة طريــق لعمــل وحــدات الجامعــة 

        األكاديمية واإلدارية.

18.  التعليم المستمر: التعليم المستمر ثقافة مؤسسية لدى الجامعة وتسعى لنشرها وترسيخها.

19.  المخرجات: الحرص على أن تكون مخرجات الجامعة كفؤة ومواكبة للمستجدات.

20.  تصنيف الجامعة: تسعى الجامعة إلى تبوء مواقع متقدمة وفًقا ألنظمة التصنيف المحلية والعالمية.
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مجلس األمناء

أعضاء المجلس  الرقم

رئيس مجلس األمناءالمحامي الدكتور عمر مشهور الجازي1

رئيس الجامعةاألستاذ الدكتور ماهر سليم2

عضًواالسيد أحمد سليمان الخالد3

عضًواالدكتور عارف الدرباس الزعابي4

عضًواالسيد محمد عبد الوهاب العتيقي5

عضًواالدكتور محمد إسماعيل األنصاري6

عضًواالسيد سعد عبد الرزاق الزيد7

عضًواالسيد محمد محمود صقر8

عضًواالدكتور أحمد عبد الرحمن الشيحه9

عضًوااألستاذ الدكتور مهدي سالم اللطايفة10

عضًوااألستاذ الدكتور موسى عبوده رباح سمحه11

عضًوااألستاذ الدكتور محمد إسماعيل الوديان12

عضًوااألستاذ الدكتورة إخالص إبراهيم الطراونة13

أمين سر المجلساألستاذة بثينة طارق القدومي14



www.aau.edu.joالتقرير السنوي  ٢٠-٢٠٢٠1٩ 18

مهام مجلس األمناء وصالحياته

أ.       رسم السياسة العامة للجامعة.

إقرار الخطة السنوية واالستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها. ب. 

تقييــم أداء الجامعــة وقياداتهــا مــن الجوانــب جميعهــا بمــا فيهــا األكاديميــة واإلداريــة والماليــة والبنيــة التحتيــة،  ج. 

ــنوًيا. ــا س ــة منه ــي المقدم ــم الذات ــر التقيي ــة تقاري ومناقش

تقديــم تقريــر ســنوي عــن أداء الجامعــة ورئيســها إلــى مجلــس التعليــم العالــي وفًقــأ لمعاييــر يضعهــا المجلــس  د. 

لهــذه الغايــة.

تعييــن نواب رئيس الجامعة والعمداء في الجامعة ورؤســاء الفروع، وذلك بتنسيب من الرئيس. ه. 

التنســيب لمجلــس التعليــم العالــي بإنشــاء الكليــات واألقســام والمعاهــد والمراكــز العلميــة التابعــة لهــا داخــل  و. 

ــا. ــة أو خارجه المملك

التنســيب لمجلــس التعليــم العالــي بإنشــاء البرامــج والتخصصــات األكاديميــة ودمجهــا فــي غيرهــا أو إلغائهــا أو  ز.** 

وقــف القبــول فيهــا.

تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات. ح. 

ــك  ــودة، وذل ــط الج ــاد وضب ــر االعتم ــا لمعايي ــة وفًق ــات المختلف ــول التخصص ــي حق ــن ف ــداد المقبولي ــد أع تحدي ط.** 

ــي. ــم العال ــس التعلي ــا مجل ــي يقره ــة الت ــة العام ــن السياس ــداء ضم ــس العم ــن مجل ــة م بتوصي

ــا  ــة عليه ــد الموافق ــا بع ــة وإقراره ــاباتها الختامي ــة وحس ــا المالي ــة وبياناته ــنوية للجامع ــة الس ــة الموازن 1. مناقش ي. 

ــر  مــن مجلــس الجامعــة، ورفعهــا لمجلــس التعليــم العالــي للمصادقــة عليهــا، علــى أن تكــون مشــفوعة بتقري

ــة. ــة الخاص ــي للجامع ــب القانون المحاس

ــة وديــوان المحاســبة واستفســاراته وعلــى اإلجابــات واإلجــراءات  اخليَّ         2. االطــالع علــى تقاريــر وحــدة الرقابــة الدَّ

ســمية ورفعهــا لمجلــس التَّعليــم العالــي. الُمتَّخــذة بخصوصهــا فــي الجامعــة الرَّ

ة للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها. السعي لدعم الموارد الماليَّ ك. 

ــا إذا  ــوزراء عليه ــس ال ــة مجل ــريطة موافق ــف ش ــا والوق ــح والوصاي ــات والمن ــات والهب برع ــاعدات والتَّ ــول المس قب ل. 

ــي. ــر أردن ــدر غي ــن مص ــت م كان

ــات بيــن الجامعــة  عــاون الثَّقافــي والعلمــي والتكنولوجــي وغيرهــا مــن االتفاقيَّ ــات التَّ م.    1. الموافقــة علــى عقــد اتفاقيَّ

ومثيالتهــا داخــل المملكــة وخارجها.

ــل  ــا داخ ــة ومثيالته ــن الجامع ــاون بي ــات التع ــد اتفاقي ــى عق ــة عل ــي بالموافق ــم العال ــس التعلي ــة لمجل         2. التَّوصيَّ

المملكــة وخارجهــا أو فــي البرامــج والتخصصــات التــي تــؤدي إلــى الحصــول علــى درجــات علميــة شــريطة حصولهــا 

علــى االعتمــاد الخــاص.

مناقشة مشروعات األنظمة ورفعها إلى مجلس التعليم العالي الستكمال إجراءات إقرارها حسب األصول. ن. 

ــن  ــيب م ــه بتنس ــد أتعاب ــة وتحدي ــة للجامع ــة الختامي ــابات المالي ــق الحس ــي لتدقي ــي خارج ــب قانون ــن محاس تعيي س. 

ــة. ــس الجامع مجل

ــا ال تدخــل فــي صالحيــات أي جهــة مــن  أي أمــور أخــرى تتعلــق بالجامعــة يعرضهــا رئيــس مجلــس األمنــاء ممَّ ع. 

الجهــات المنصــوص عليهــا فــي قانــون الجامعــات األردنيــة واألنظمــة والتعليمــات المعمــول بهــا فــي الجامعــة.

* صدرت بموجب المادة )10( من قانون الجامعات األردنية رقم )18( لسنة 2018.

** عدلت بموجب المادة )5( من قانون معدل لقانون الجامعات األردنية رقم )18( لسنة 2019.
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جلسات مجلس األمناء

تم عقد )11( جلسة لمجلس األمناء في العام الجامعي 2020-2019

أهم القرارات واإلنجازات

1. موافقة المجلس على توقيع الجامعة اتفاقية جديدة مع نقابة المعلمين.

2. موافقة المجلس على إصدار جدول للمنح المجتمعية للعام الجامعي 2020/2019.

3. موافقة المجلس على استحداث مكتب العالقات والمسؤولية المجتمعية ودائرة التسويق.

4. موافقة المجلس على التنسيب لمجلس التعليم العالي والبحث العلمي بثالثة أنظمة.

5. موافقة المجلس على الخطة االستراتيجية للجامعة.

6. موافقة المجلس على استحداث تخصصات جديدة هندسة الطاقة المتجددة / برنامج بكالوريوس،   

ة. ربويَّة والنَّفسيَّ ربية في كلية العلوم التَّ     بكالوريوس  األمن السيبراني، الدبلوم العالي في التَّ

ريعة.  7. موافقة المجلس على استحداث كلية الشَّ

8. التنسيب لمجلس التعليم العالي والبحث العلمي بالموازنة التقديرية لجامعة عمان العربية للعام 2020.

9. التنسيب لمجلس التعليم العالي للمصادقة على الحساب الختامي للجامعة للعام 2019.
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مجلس الجامعة

ــداء  ــن عم ــدد م ــة وع ــس الجامع ــن: رئي ــه كل م ــي عضويت ــون ف ــنوي، ويك ــكل س ــة بش ــس الجامع ــكيل مجل ــم تش يت

وممثلــي الكليــات ومديــري اإلدارات وممثليــن مــن المجتمــع المحلــي والطلبــة والخريجيــن.

أعضاء المجلس الرقم

رئيس المجلس/ رئيس الجامعةأ. د. ماهر سليم1

ق. أ. عميد كلية العلوم التربوية والنفسيةد. هيام التاج2

ق. أ. عميد كلية الصيدلةد. يزن الرشدان3

عميد شؤون الطلبةأ. د. فؤاد الجوالدة4

ممثل كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتيةأ. د. محمد عطير5

ممثل كلية الصيدلةأ. د. خالد الجاف6

ممثل كلية العلوم التربوية والنفسية  أ. د. عودة أبو سنينة7

ممثل كلية الهندسة  د. عيسى عليان9

ممثل كلية القانون  د. مؤمن السعايدة10

ممثل كلية األعمال  د. بروين الكردي11

ممثل كلية األعمال  د. خالد بني حمدان12

ممثل كلية اآلداب والعلوم  د. محمد الموسى13

ممثل كلية العلوم التربوية والنفسية  د. سهيلة بنات14

ممثل كلية علوم الطيران  د. إسراء علي15

مدير مركز األعمال الريادية والمبادرات المجتمعية  د. مطيع الشبلي16

خريج الجامعة/ مسؤول التشريفات الملكية/ الديوان الملكي  د. قيصر الحتاملة17

عضو مجلس محافظة البلقاء الالمركزية  د. ابتسام الدسيت18

مدير دائرة الشؤون المالية  السيد حاتم قشوع19

مدير دائرة القبول والتسجيل  السيدة مها الديسي20

رئيس بلدية عين الباشا/ ممثل المجتمع المحلي  السيد جمال الفاعوري21

ممثل عن الطلبة/ كلية الهندسة  السيد حكمت الخطيب22

ممثل عن الطلبة/ كلية العلوم التربوية والنفسية  السيد زياد الراعوش23
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مهام مجلس الجامعة وصالحياته
1.  العمــل علــى رفــع مســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا الجامعــة فــي مجــاالت التعليــم والبحــث العلمــي والتدريــب 

    والخدمة العامة.

2.  دراســة الخطــة الســنوية للمشــاريع اإلنمائيــة للجامعــة التــي يعدهــا رئيــس الجامعــة، ورفعهــا إلــى مجلــس األمنــاء 

      إلصــدار قــراره بشــأنها. أمــا إذا كانــت الجامعــة خاصــة فتعــرض الدراســة علــى هيئــة المديريــن للموافقــة عليهــا قبــل 

     رفعها لمجلس األمناء.

3.  مناقشة مشروعات أنظمة الجامعة وتعليماتها الستكمال اإلجراءات الالزمة بشأنها.

ــة الســنوية للجامعــة وحســابها الختامــي الســنوي وبياناتهــا الماليــة والموافقــة عليهــا  4.  مناقشــة مشــروع الموازن

     تمهيًدا لرفعها لمجلس األمناء.

5.  الموافقة على تقارير أداء الجامعة وأنشطتها وإنجازاتها تمهيًدا لرفعها إلى مجلس األمناء.

6.  النظر في أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس الجامعة عليه.

جلسات مجلس الجامعة
تم عقد )6( جلسات لمجلس الجامعة  في العام الجامعي 2019◄2020

أهم القرارات واإلنجازات
◄  موافقة المجلس على اعتماد مجموعة من تعليمات الجامعة وعددها )1٣(.

◄  موافقة المجلس على اعتماد عدد )٣( أنظمة.

◄  موافقة المجلس على اعتماد التقرير السنوي للجامعة للعام 201٩/٢٠٢٠.

◄ موافقة المجلس على اعتماد الموازنة التقديرية للجامعة 2020.

◄ موافقة المجلس على تشكيل لجنة لعمل مبادرات من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية تهدف لخدمة الدولة  

       والمجتمع في جائحة كورونا.
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مجلس العمداء

ــات  ــداء الكلي ــة عم ــة وكاف ــس الجامع ــن رئي ــه كل م ــي عضويت ــون ف ــنوي ويك ــكل س ــداء بش ــس العم ــكيل مجل ــم تش يت

ــس. ــر المجل ــن س ــة ألمي ــا إضاف ــات العلي ــي والدراس ــث العلم والبح

أعضاء العمداء الرقم

رئيس المجلس/ رئيس الجامعةأ. د. ماهر سليم1

عميد البحث العلمي والدراسات العلياأ. د. عدنان الجادري2

عميد كلية اآلداب والعلومأ. د. عماد الزهيري3

.عميد كلية الهندسةأ. د. خالد الطراونة4

عميد كلية القانون  أ. د. مهند أبو مغلي5

.عميد كلية األعمال  أ. د. بالل برهم6

عميد شؤون الطلبة  أ. د. فؤاد الجوالدة7

ق. أ. عميد كلية العلوم التربوية والنفسية  د. هيام التاج8

ق. أ. عميد كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية  د. حسام الحمد9

ق. أ. عميد كلية الصيدلة  د. يزن الرشدان10

ق. أ. عميد كلية علوم الطيران  د. أنور العساف11

مدير أمانة سر المجالس )مقرر (  السيدة كريمة البقور12
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 مهام مجلس العمداء وصالحياته

1. التوصية لمجلس األمناء بإنشاء الكليات والمعاهد واألقسام والمراكز العلمية داخل المملكة.

2. التوصيــة لمجلــس األمنــاء بإنشــاء البرامــج والتخصصــات األكاديميــة ودمجهــا فــي غيرهــا أو وقــف القبــول فيهــا أو 

     إلغائها.

3. تعييــن أعضــاء هيئــة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئــة إلى أخرى وانتدابهم وإعارتهم 

      ومنحهــم اإلجــازات بمــا فــي ذلــك إجازة التفــرغ العلمي واإلجــازة دون راتب وقبول اســتقاالتهم وإنهــاء خدماتهم 

      ونقلهم من وحدة تنظيمية إلى أخرى داخل الجامعة.

4.  تقييــم أعمــال أعضــاء هيئــة التدريــس وأنشــطتهم األكاديميــة وأســاليب تدريســهم وبحوثهــم العلميــة واتخــاذ 

      القرارات المناسبة بشأنها.

5.  إيفــاد أعضــاء هيئــة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومســاعدي البحث أو التدريس والفنييــن العاملين في المجال 

      األكاديمي في الجامعة في بعثات ومهام علمية ودورات تدريبية وفًقا لنظام اإليفاد المعمول به في الجامعة.

       أ. دراسة مشاريع الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها وإصدار قراراته 

         بشأنها.

       ب. وضــع أســس داخليــة لضبــط ومراقبــة نوعيــة ومســتوى البرامــج والخريجين فــي الجامعة ورفعهــا إلى مجلس 

             األمناء إلقرارها.

٦. تقييــم مســتوى األداء األكاديمــي واإلداري والتحصيــل العلمي في الجامعة ضمن معاييــر وضوابط محددة بنماذج 

    معتمدة واستخدام التغذية الراجعة للتطوير ورفعها في تقارير دورية لمجلس األمناء.

جلسات مجلس العمداء
تم عقد )33( جلسة  لمجلس العمداء في العام الجامعي 2019 / 2020

أهم القرارات واإلنجازات
موافقة المجلس على السير بإجراءات استحداث تخصص هندسة الطاقة المتجددة في كلية الهندسة.  .1

موافقة المجلس على السير بإجراءات استحداث تخصص بكالوريوس األمن السيبراني في كلية العلوم الحاسوبية   .2

والمعلوماتية.

موافقة المجلس على السير بإجراءات استحداث تخصص الدبلوم العالي في التربية في كلية العلوم التربوية   .3

والنفسية.

موافقة المجلس على ترقية ستة أعضاء هيئة تدريس إلى رتبة أستاذ وأستاذ مشارك.  .4

ة. ة والمعلوماتيَّ اعتماد الخطة التنفيذية )2020◄2023( للمبادرة الوطنية لنشر التربية اإلعالميَّ  .5

موافقة المجلس على إقامة حفل تخريج افتراضي لطلبة الجامعة.  .6

موافقة المجلس على االنضمام كعضو خبير إلى اتحاد األكاديميين والعلماء العرب التابع لمجلس الوحدة   .7

االقتصادية◄جامعة الدول العربية.

اعتماد الخطط االستراتيجية واإلجرائية للكليات والدوائر والوحدات اإلدارية للعام 2019 / 2020.  .8
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الكـلـيــــــات
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كلية العلوم التربوية والنفسية

نبذه عن الكلية 
 أنشــأت كليــة العلــوم التربويــة والنفســية مــع تأســيس الجامعــة، وتعتبــر الصــرح العلمــي األول الــذي انضــوى تحت مظلــة جامعة 

ــوس  ــي: البكالوري ــو اآلت ــى النح ــي عل ــوس، وه ــج بكالوري ــا، وبرنام ــات علي ــج دراس ــتة برام ــًا س ــة حالي ــم الكلي ــة وتض ــان العربي عم

فــي التربيــة الخاصــة، والماجســتير فــي تخصــص التربيــة الخاصــة، والمناهــج وطــرق التدريــس، األصــول واإلدارة التربويــة، واإلرشــاد 

ــت  ــد حمل ــة. وق ــي التربي ــي ف ــوم العال ــم، والدبل ــاس والتقوي ــم /والقي ــو والتعل ــوي /النم ــس الترب ــم النف ــوي وعل ــي والترب النفس

الكليــة رؤيــة الجامعــة فــي أن تكــون كليــًة رياديــة ومتميــزة فــي المعرفــة والتعليــم والبحــث العلمــي، ورســالًة قائمــًة 

ــة  ــط التنمي ــل وخط ــوق العم ــات س ــا بحاج ــة، وربطه ــات القائم ــتجابة للتحدي ــًا اس ــًا ونوع ــات كم ــج وتخصص ــاء ببرام ــى االرتق عل

المســتدامة، وتحقيــق الجــودة الشــاملة فــي التعليــم والتعلــم تلبيــًة للتطــورات والمتغيــرات العالميــة. وربــط النظريــة بالتطبيــق 

ــي  ــع الحال ــم الواق ــر وتقيي ــن تطوي ــة م ــدف الكلي ــك ته ــى ذل ــاًء عل ــم.  وبن ــم والتعلي ــي التعل ــاملة ف ــودة الش ــى الج ــعيًا إل س

لبرامجهــا األكاديميــة اســتنادًا الــى خططهــا االســتراتيجية واإلجرائيــة والتــي تــم إعدادهــا بمــا يتــالءم مــع الممارســات الفضلــى 

لتطويــر البرامــج األكاديميــة مــن خــالل تطبيــق وقيــاس فاعليــة البرامــج األكاديميــة الحاليــة لدرجتــي البكالوريــوس والماجســتير 

المطروحــة فــي الكليــة، وتطويرهــا مســتقباًل لتواكــب التطــورات العالميــة الحديثــة، كمــا أن خطــة التطويــر الحاليــة متضمنــه 

ــر االســتراتيجية للجامعــة للســنوات الخمــس القادمــة. ــة، وتنــدرج تحــت خطــة التطوي فــي الخطــة االســتراتيجية للكلي

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

 رسالة الكلية
ــا  ــة وصلته ــات القائم ــتجابة للتحدي ــتقبلي اس ــي ومس ــور آن ــق منظ ــا وف ــا ونوًع ــة كّمً ــات الكلي ــج وتخصص ــاء ببرام االرتق

ــاملة. ــة الش ــط التنمي ــل وخط ــوق العم ــات س بحاج

أهداف الكلية
إعداد كوادر مؤهلة في المجاالت التربوية والنفسية، قادرة على ممارسة تخصصاتها بتميز.  .1

إكساب الطلبة االتجاهات اإليجابية المرغوب فيها نحو مهنة التربية والتعليم في ضوء المستجدات العلمية   .2

      والتكنولوجية.

تنمية مهارات التفكير واإلبداع لدى الطلبة في مختلف المراحل التعليمية.  .3

تنمية مهارات البحث العلمي واالستقصاء لدى الطلبة لمعالجة المشكالت العلمية والحياتية.  .4

تشجيع الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية على تقديم مشاريع ريادية.  .5

تنمية الصلة والتفاعل مع المجتمع المحلي لمعالجة مشكالته وتطويرها.  .6
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أقسام الكلية وبرامجها
تمنــح الكليــة حاليــًا الدرجــات العلميــة فــي عــدة تخصصــات وبرامــج تواكــب التطــورات العالميــة وتلبــي احتياجــات ســوق العمــل 

المحلــي واإلقليمــي، وهــي كمــا يلــي:

أقسام الكلية

قسم األصول واإلدارة التربوية والمناهج وطرق التدريس

قسم علم النفس التربوي واإلرشاد والتربية الخاصة

برامج الكلية

◄ التربية الخاصة البكالوريوس

الماجستير

 ◄ األصول واإلدارة التربوية
◄ التربية الخاصة 

◄ اإلرشاد النفسي والتربوي 
◄ المناهج وطرق التدريس 

◄ علم النفس التربوي/نمو وتعلم 
◄ علم النفس التربوي/قياس وتقويم 

مجالس الكلية واألقسام واللجان الفاعلة خالل العام الدراسي 2020/2019
تســعى الكليــة وبشــكل مســتمر لتفعيــل عمــل كافــة المجالــس األكاديميــة واللجــان، وتســليم محاضــر اجتماعات تلــك المجالس 

ــي واإلداري  ــل األكاديم ــيير العم ــى تس ــًا عل ــك حرص ــا، وذل ــين أدائه ــا وتحس ــم عمله ــكل دوري لتقيي ــة بش ــادة الكلي ــان لعم واللج

ولخدمــة الطلبــة فــي الكليــة، وقــد تلخــص عمــل تلــك المجالــس واللجــان خــالل العــام الدراســي 2020/2019، علــى النحــو التالــي:

عدد الجلساتالمجلس / اللجنةالرقم

13مجلس الكلية1

3الهيئة العامة للكلية2

2المجلس االستشاري3

8مجلس قسم األصول واإلدارة التربوية4

9مجلس المناهج وطرق التدريس5

10 مجلس قسم التربية الخاصة6

7مجلس قسم اإلرشاد النفسي والتربوي7
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7مجلس قسم علم النفس التربوي8

2لجنة التخطيط االستراتيجي9

2لجنة إدارة المخاطر10

3اللجنة الثقافية واالجتماعية11

2لجنة قياس فاعلية البرامج التعليمية12

8لجنة ضمان الجودة الشاملة13

4لجنة االمتحانات14

5لجنة الخطط الدراسية15

2لجنة التدريب الميداني16

10لجنة معادلة المواد الدراسية17

3لجنة التعليم اإللكتروني18

2لجنة المكتبة19

2لجنة التأديب20

2لجنة الموقع اإللكتروني21

2لجنة اختبار الكفاءة الجامعية22
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إنجازات الكلية

 المنجزات

اســتحداث برنامــج الدبلــوم العالــي فــي التربيــة علــى الفصــل الدراســي األول القــادم، والعمــل علــى اســتحداث برنامــج 

البكالوريــوس فــي اإلرشــاد والصحــة النفســية، وبرنامــج الدكتــوراه فــي القيــادة التربويــة والسياســات

 Zoom. Google drive استخدام تطبيقات اإللكترونية حديثة الستخدامها في النظام التعليمي واإلداري -

- حوسبة %80 من مقررات الكلية والعمل جار على بقية المساقات 

التوســع فــي عقــد االتفاقيــات ومذكــرات التعــاون لتشــمل المؤسســات الدوليــة والعالميــة، مثــل الجامعــات ومنظمــة 

اإلنكيــت للحصــول علــى اعتمــاد دولــي للبرامــج، والمشــاركة فــي المســابقات الثقافيــة وغيرهــا

 Thomson, ISI، Scopus، ــة التدريــس للنشــر فــي مؤتمــرات دوليــة ومجــالت عالميــة تحــت تصنيــف توجيــه أعضــاء هيئ

EBSCO وتشكيل فريق بحثي متخصص في الكلية لهذا الغرض

ــم  ــد ت ــة، وق ــات الحديث ــائل والتقني ــل الوس ــا بأفض ــالل تزويده ــن خ ــادر م ــة المص ــث غرف ــر وتحدي ــى تطوي ــل عل العم

الموافقــة علــى دعمهــا وتأثيثهــا

ــط  ــع الخط ــا م ــى توائمه ــل عل ــة والعم ــات دولي ــع مؤسس ــاون م ــة بالتع ــة العملي ــدة التربي ــل وح ــى تفعي ــل عل العم

الدراســية، وعقــد اتفاقيــات جديــدة مــع مؤسســات تعليميــة متخصصــة الســتقبال طلبــة التدريــب الميدانــي.

التعــاون مــع جامعــات عالميــة لتبــادل الخطــط الدراســية والبرامــج التخصصيــة الدقيقــة ذات العالقــة ببرامــج الماجســتير 

والبكالوريــوس فــي الكلية.

ــًا  ــة وفق ــة( للكلي ــات التعليمي ــم والمخرج ــات والقي ــداف والغاي ــالة واأله ــة والرس ــث )الرؤي ــد وتحدي ــى تجدي ــل عل العم

ــل. ــوق العم ــع س ــب م ــي تتواك ــة الت ــة الحديث ــة والعالمي ــتجدات التعليمي ــة والمس ــدات التربوي للتجدي

عقــد اتفاقيــات تعــاون مــع المؤسســات التعليميــة والمجتمعيــة العتمــاد الشــهادات التدريبيــة الصــادرة عــن الكليــة مــن 

وزارة التعليــم العالــي، واســتثمارها فــي ســوق العمــل.

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

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

طرح مساقات )إجبارية( استدراكية باللغة اإلنجليزية في كافة برامج الماجستير والبكالوريوس المطروحة في الكلية.

طــرح دورات تدريبيــة )إجباريــة( ألعضــاء هيئــة التدريــس متخصصــة وحديثــة فــي كافــة المجــاالت، تعمــل علــى تطويــر 

قــدرات ومهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس.

ــع  ــاون م ــالل التع ــن خ ــة، م ــة الخاص ــال التربي ــي مج ــًا ف ــون متخصص ــة يك ــوث التربوي ــات والبح ــز للدراس ــيس مرك تأس

المراكــز المتخصصــة الخارجيــة والمحليــة ذات العالقــة.
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طــرح دورات تدريبيــة )إجباريــة( للطلبــة متخصصــة وحديثــة فــي كافــة المجــاالت، تعمــل علــى تطويــر قــدرات ومهــارات 

الطلبــة

- المشــاركة والتعــاون الثنائــي مــع جامعــات عربيــة وأجنبيــة لعقــد مؤتمــرات دوليــة تربويــة متخصصــة )المؤتمــر 

العربــي الدولــي الثانــي، المســؤولية المجتمعيــة للجامعــات/ بالتعــاون مــع جامعــة القــدس المفتوحــة.

- التحضير لمؤتمر تربوي دولي ُيحاكي القضايا المحلية والدولية الراهنة.

ــاع  ــي القط ــن ف ــن والمتخصصي ــادة التربويي ــي األردن والق ــة ف ــات التربي ــداء كلي ــم عم ــوي يض ــى ترب ــر لملتق - التحضي

ــاص. ــي والخ الحكوم

العمل على رفع الطاقة االستيعابية للتخصصات، وتحويل بعض المسارات للدراسة المسائية

استقطاب وتعيين أعضاء هيئة تدريس ذات سمعة مرموقة من الجامعات األمريكية والدولية

ــة  ــوم التربوي ــة العل ــي كلي ــذة ف ــات المنف ــل والفعالي ــة وورش العم ــدوات العلمي الن
والنفســية خــالل العــام الدراســي 2020/2019

النشاط/ الفعاليةالرقم
 الجهة الُمنظمة/

الراعية

 أهداف النشاط/الفعالية/

التكلفة التقديرية

 ُمنفذ

 النشاط/

الفعالية

جامعة عمان العربيةاليوم العالمي لذوي اإلعاقة1
 تعزيز وتشجيع األطفال ذوي

اإلعاقة
د. هيام التاج

زيارة دور الالجئين / عمان2
 عمان/ دار الالجئين/

ضاحية الرشيد
د. هيام التاجتعزيز وتشجيع األطفال

عمان / عين الباشازيارة مدرسة لؤلؤة الجيل التربوي3
 كيفية التعامل مع الطلبة

ذوي اإلعاقة
د. هيام التاج

عمان / أبو نصيرزيارة مدرسة الفردوس الثانوية4
 ورشة حول القيادة وإدارة

الوقت
د. هيام التاج

عمان / عين الباشازيارة مدرسة لؤلؤة الجيل التربوي5
 كيفية التعامل مع الطلبة

ذوي اإلعاقة
د. هيام التاج

6
عضو اللجنة العلمية في مؤتمر 

تركيا BABER للعلوم اإلنسانية
تركيا

 تعزيز التعاون البحثي مع

الجامعات األجنبية والدولية
د. هيام التاج

7

عضو اللجنة العلمية في للمؤتمر 

الدولي التكويني األول حول 

المشكالت التربوية والتعليمية 

لضعيفي السمع وزارعي القوقعة

جامعة الجزائر
 تعزيز التعاون البحثي مع

الجامعات العربية
د. هيام التاج
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عمان/ الجبيهةزيارة مدرسة الرواد الدولية8
 التعاون الستحداث الدبلومات

المهنية
د. هيام التاج

عمان/ الجبيهةزيارة مدرسة الفردوس الثانوية9
 التعاون الستحداث الدبلومات

المهنية
د. هيام التاج

10
استقبال سمو األميرة رجوة بنت 

علي
جامعة عمان العربية

 حضور مناقشة رسالة ماجستير/

 االطالع على أهداف وبرامج كلية

العلوم التربوية والنفسية

د. هيام التاج

جامعة عمان العربيةاستقبال السفير اليمني لدى األردن11

 حضور مناقشة رسالة ماجستير/

 االطالع على أهداف وبرامج كلية

العلوم التربوية والنفسية

د. هيام التاج

12
المشاركة في مؤتمر المخدرات 

آفة العصر
د. هيام التاجعضو اللجنة التحضيرية والعلميةجامعة عمان العربية

13
المشاركة في مؤتمر المسؤولية 

المجتمعية

 جامعة عمان العربية/

 جامعة القدس

المفتوحة

 تقديم ورقة عمل بحثية/عضو

اللجنة التحضيرية والعلمية
د. هيام التاج

14

 حضور الندوة التعريفية

European Union Higher 
Education Regional 

Cooperation Day 

 الجامعة األردنية

 األلمانية

 تعريف المهتمين بأنشطة

Erasmus
د. هيام التاج

15
ورشة عمل في مدرسة أم عطية 

األنصارية الثانية
عمان/ وادي السير

 ورشة حول التعامل مع الطفل

ذوي اإلعاقة
د. هيام التاج

16
ورشة عمل في مدرسة أم عطية 

األنصارية الثانية
د. هيام التاجورشة حول الدمج الشاملعمان/ وادي السير

17

ورشة عمل مشتركة مع مؤسسة 

Mercy Corps األمريكية حول 
التعليم الدامج

جامعة عمان العربية
 إطالع وتدريب الطلبة على

أساليب التعليم الدامج
د. هيام التاج

18

تحكيم )األبحاث العلمية( للمجالت 

العلمية المحكمة، وعضوية الهيئة 

االستشارية لبعض المجالت العربية

جامعة عمان العربية
 تعزيز التعاون البحثي مع

الجامعات األردنية والعربية
د. هيام التاج

19
تحكيم )الترقيات األكاديمية ألعضاء 

هيئة التدريس( لجامعات أردنية وعربية
جامعة عمان العربية

 تعزيز التعاون البحثي مع

الجامعات األردنية والعربية
د. هيام التاج

ورشة عمل حول إدارة الوقت 20
 مدرسة الرمثا المهنية

للبنين
اكتساب مهارات إدارة الوقت

 د. رامي

الشقران

ورشة عمل حول السمات القيادية21
 مدرسة وادي السير

األساسية المختلطة

 اكتساب وتطبيق السمات

القيادية

 د. رامي

الشقران
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زيارة دور الالجئين / عمان22
 عمان/ دار الالجئين/

ضاحية الرشيد
تعزيز وتشجيع األطفال

 د. رامي

الشقران

ورشة القيادة وإدارة الوقتعمان / عين الباشازيارة مدرسة لؤلؤة الجيل التربوي23
 د. رامي

الشقران

ورشة القيادة وإدارة الوقتعمان / أبونصيرزيارة مدرسة الفردوس الثانوية24
 د. رامي

الشقران

25
ورشة عمل في مدرسة أم عطية 

األنصارية الثانية
ورشة حول القيادة وإدارة الوقتعمان/ وادي السير

 د. رامي

الشقران

عمان/ الجبيهةزيارة مدرسة الرواد الدولية26
 التعاون الستحداث الدبلومات

المهنية

 د. رامي

الشقران

عمان/ الجبيهةزيارة مدرسة الفردوس الثانوية27
 التعاون الستحداث الدبلومات

المهنية

 د. رامي

الشقران

28
المشاركة في مؤتمر المسؤولية 

المجتمعية

 جامعة عمان العربية/

 جامعة القدس

المفتوحة

تقديم ورقة عمل بحثية
 د. رامي

الشقران

29

حضور الندوة التعريفية 

 European Union Higher
 Education Regional

 Cooperation Day

 الجامعة األردنية

 األلمانية

 تعريف المهتمين بأنشطة

Erasmus
 د. رامي

الشقران

30

تحكيم )األبحاث العلمية( للمجالت 

العلمية المحكمة، وعضوية الهيئة 

االستشارية لبعض المجالت العربية

جامعة عمان العربية
 تعزيز التعاون البحثي مع

الجامعات األردنية والعربية

 د. رامي

الشقران

31
تحكيم )الترقيات األكاديمية ألعضاء 

هيئة التدريس( لجامعات أردنية وعربية
جامعة عمان العربية

 تعزيز التعاون البحثي مع

الجامعات األردنية والعربية

 د. رامي

الشقران

32
محاضرة بعنوان الذكاءات المتعددة 

وطرق تنميتها عند األطفال

 روضة وحضانة بلقيس

 النموذجية

 توعية وتدريب معلمات الروضة

 بالذكاءات المتعددة وطرق

.تنميتها

 د. جهاد

المومني

ورشة تدريبية في الذكاءات المتعددة 33
 مدرسة الباهر

 النموذجية

 تدريب المعلمين على استخدام

الخرائط الذهنية بالتدريس

 د. جهاد

المومني

34
محاضرة تطبيقية في استخدام 

تطبيقات جوجل في تقويم التدريس

 طلبة الدراسات العليا-

 جامعة عمان العربية

 تدريب طلبة الدراسات العليا

 على استخدام تطبيقات جوجل

 في عمل اختبارات إلكترونية

.محوسبة

 د. جهاد

المومني

35
التحكيم الشرعي لدى المحاكم 

الشرعية التابعة لدائرة قاضي القضاة

 مكتب المحامي

أ.إبراهيم الجراح
 تحكيم قضية شقاق ونزاع

 د. جهاد

المومني

36
التحكيم الشرعي لدى المحاكم 

الشرعية التابعة لدائرة قاضي القضاة

 مكتب المحامي أ.جعفر

الحموري
 تحكيم قضية شقاق ونزاع

 د. جهاد

المومني
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37
التحكيم الشرعي لدى المحاكم 

الشرعية التابعة لدائرة قاضي القضاة

 مكتب المحامي أ.محمد

مريش
 تحكيم قضية شقاق ونزاع

 د. جهاد

المومني

 تكريم عمال الوطن واألمن جامعة عمان العربيةاإلشراف على مبادرة لمسة وفاء 38
 د. جهاد

المومني

ورشة عمل بعنوان )إدارة المزاج( 39
 مدارس البلقاء اإلسالمية

في مدينة السلط
د. رند عربياتموجهة للطالبات والمعلمات

40

ندوة ثقافية ألعضاء الهيئة التدريسية 

حول الوسائل التعليمية والتكنولوجية 

الحديثة 

 كلية العلوم التربوية

 والنفسية/ جامعة عمان

العربية

 موجهة ألعضاء هيئة التدريس

 في كلية العلوم التربوية

والنفسية

د. رند عربيات

41

ندوة نقاشية بعنوان )التأهيل 

المجتمعي( لطلبة تخصص التربية 

الخاصة في كلية العلوم التربوية 

والنفسية

 كلية العلوم التربوية

 والنفسية/ جامعة عمان

العربية

 موجهة لطلبة كلية العلوم

التربوية والنفسية
د. رند عربيات

كلية العلوم التربوية والنفسية/ 

جامعة عمان العربية

 موجهة ألعضاء هيئة

 التدريس والطلبة في

 كلية العلوم التربوية

والنفسية

د. رند عربياتد. رند عربيات

42

ورشة تدريبية لطلبة تخصص اإلرشاد 

النفسي والتربوي بعنوان: مواصفات 

األسرة السعيدة والزواج الناجح

 كلية العلوم التربوية

 والنفسية/ جامعة عمان

العربية

 موجهة لطلبة كلية العلوم

التربوية والنفسية
د. رند عربيات

43

ورشة تدريبية لطلبة تخصص اإلرشاد 

النفسي والتربوي بعنوان: المنعة 

النفسية

 كلية العلوم التربوية

 والنفسية/ جامعة عمان

العربية

 موجهة لطلبة كلية العلوم

التربوية والنفسية
د. رند عربيات

اإلذاعة األردنيةفقرة إذاعية حول موضوع لغة الجسد44
 التعريف بلغة الجسد وأبرز

دالالتها وكيفية االستفادة منها
د. رند عربيات

 المدارس العمريةورشات عمل حول اإلدارة الصفية 45
 تعريف المعلمين باإلدارة الصفية

وأنواعها وإيجابياتها وسلبياتها
د. بسام غانم

جامعة عمان العربيةأ.د. عوده أبو سنينة
 تعريف المهتمين بأنشطة

Erasmus

 أ.د. عبد اهلل

عويدات

ورشة عمل حول القلق46
 مدرسة عين الباشا

الثانوية للبنين

 تعريف الطلبة بالقلق النفسي

 وكيفية تخفيض القلق وقت

االمتحانات

 أ.د. عوده أبو

سنينة

47
ورشات عمل حول كيفية الدراسة 

الصحيحة 
 مدارس الرواد العلمية

 تعريف الطلبة بكيفية تنظيم

 الوقت وكيفية الدراسة

الصحيحة

 أ.د. عوده أبو

سنينة

48

حضور الندوة التعريفية 

 European Union Higher
 Education Regional

 Cooperation Day

 الجامعة األردنية

األلمانية

 تعريف المهتمين بأنشطة

Erasmus
د. بسام غانم
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49
رئيس اللجنة التحضيرية وعضو اللجنة 

العلمية لمؤتمر المخدرات آفة العصر
مؤتمر أكاديمي توعويجامعة عمان العربية

 أ.د. عبد اهلل

عويدات

50
عضو اللجنة العلمية لمؤتمر 

المسؤولية المجتمعية 

 جامعة عمان العربية/

 جامعة القدس

المفتوحة

مؤتمر أكاديمي اجتماعي
 أ.د. عبد اهلل

عويدات

51

تقديم ورقة علمية في منتدى الفكر 

العربي حول أزمة التغيير في الوطن 

العربي

نشاط اجتماعي ثقافي منتدى الفكر العربي
 أ.د. عبد اهلل

عويدات

52

تقديم ورقة علمية في مؤتمر 

الخطاب العربي المعاصر بعنوان 

)الخطاب التربوي المعاصر في ضوء 

األلفية الثالثة( 

مؤتمر أكاديمي علميالجامعة الهاشمية
 أ.د. عبد اهلل

عويدات

دورة خصائص المراحل النمائية 53

 المركز التدريبي/ جمعية

 المحافظة عل القرآن

الكريم/ عمان

 تأهيل المعلمين للتعامل مع

المتعلمين والطلبة

 د. نسيبه

الموسى

54
محاضرة حول طرق تدريس ذوي 

االحتياجات الخاصة

 مدرسة المنار العلمية/

عمان

 التعريف بطرق التدريس

 المختلفة لذوي االحتياجات

الخاصة

 د. نسيبه

الموسى

دورات تأهيل المقبلين على الزواج55
 المعهد القضائي

األردني/ عمان

 توضيح محاور أساسية لعالقة

أسرية ناجحة

 د. نسيبه

الموسى

56

فقرة إذاعية

حول التعامل مع المراهقين
 الجمعية العلمية

األردنية لعلم النفس

 التوعية بأهمية دور األسرة في

 الحد من االنتحار، وتعليم األسر

كيفية الوقاية من االنتحار

د. سهيلة بنات

فقرة تلفزيونية حول أسباب االنتحار57
 قناة الغد الفضائية

المصرية

 التوعية بأسباب االنتحار من

 قبل الشباب، وتوضيح كيفية

 سبل التعامل من أجل الحد من

االنتحار

د. سهيلة بنات

58
فقرة إذاعية حول الدوافع التي تدفع 

الشباب للهجرة
إذاعة يقين

 تسليط الضوء على األسباب التي

يؤدي إلى هجرة الشباب
د. سهيلة بنات

59

ورشة بعنوان: استراتيجيات التعامل 

مع الضغوط النفسية لدى األمهات 

والسيدات 

جمعية ريحانة
 تدريب السيدات على كيفية

التعامل مع الضغوط النفسية
د. سهيلة بنات

60
محاضرة بعنوان دور األسرة في الحد 

من االنتحار

 مركز الملكة رانيا العبد

 اهلل والتربوية للدراسات

 النفسية والتربوية في

  جامعة مؤتة

 التوعية بأهمية دور األسرة في

 الحد من االنتحار، وتعليم األسر

كيفية الوقاية من االنتحار

د. سهيلة بنات

ورشة بعنوان: رحلة من األلم إلى األمل61
 الجمعية العلمية

األردنية لعلم النفس

 تدريب المرشدين واألخصائيين

على كيفية عيش حياة أقل ألًما
د. سهيلة بنات
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62
محاضرة بعنوان: الخصائص النمائية 

والجسمية 

 مدرسة أبو نصير

األساسية

 التوعية األمهات بمجاالت النمو

 المختلفة ألبنائهن، تدريب

 األمهات على أساليب فعالة

للتعامل مع األبناء

د. سهيلة بنات

63
ن: نحو  الملتقى العربي األول لكبار السِّ

ن من  مجتمع داعم لحقوق كبار السِّ
جامعة عمان العربية

 تدريب الطلبة على ربط النظرية

بالتجارب الميدانية

 د. مهند

الشبول

64
ندوة بعنوان أثر التغير المناخي على 

الصحة النفسية 

 الجمعية األردنية

لألخصائيين اإلكلينيكيين

 التعرف على أثر التغيرات المناخية

على الصحة النفسية
د. سهيلة بنات

65
تثبيت لوحات تعريفية بأبرز علماء التربية 

في أروقة الكلية
د. سهيلة بناتتعريف الطلبة بأبرز علماء التربيةجامعة عمان العربية

66

عقد ورشة عمل حول االختبارات 

التحصيلية وتطبيقاتها الصفية 

والبحثية

جامعة عمان العربية

 تدريب أعضاء هيئة التدريس

 والطلبة على المهارات اإلحصائية

والبحثية

 د. معين

نصراوين

67
عقد ورشة عمل حول تصميم البحث 

العلمي وتطبيقاته العملية
جامعة عمان العربية

 تدريب أعضاء هيئة التدريس

 والطلبة على المهارات اإلحصائية

والبحثية

 د. معين

نصراوين

68

استضافة متخصصين في صعوبات 

التعلم في ندوة مشتركة مع طلبة 

الماجستير

جامعة عمان العربية
 تدريب الطلبة على ربط النظرية

بالتجارب الميدانية
د. وفاء العيد

69

ورشة عمل مشتركة مع مؤسسة 

ميرسي كور األمريكية حول التعليم 

الدامج

جامعة عمان العربية
 إطالع وتدريب الطلبة على

أساليب التعليم الدامج

 د. مهند

الشبول

التطلعات المستقبلية للكلية
              تهــدف الكليــة إلــى تحديــد البرامــج األكاديميــة التــي يمكــن اســتحداثها بمــا يتوافــق مــع احتياجــات ســوق العمــل 

المحلــي واإلقليمــي ومــع رؤيتهــا ورســالتها وغاياتهــا وقيمهــا الجوهريــة وضمــن اإلمكانــات والمصــادر الماليــة والماديــة 

والبشــرية المتاحــة، حيــث تعتمــد الكليــة فــي بنــاء هــذه البرامــج علــى خطــة إجرائيــة واضحــة، تتضمــن توفيــر هــذه 

المصــادر، وبمــا يحقــق شــروط هيئــة اعتمــاد مؤسســات التعليــم العالــي األردنيــة باالســتناد إلــى معاييــر الجــودة العالميــة، 

حيــث ســتعمل الكليــة مســتقباًل علــى اســتحداث برامــج )الدبلــوم العالــي والدكتــوراه والماجســتير فــي عــدة تخصصــات 

ــج  ــط البرام ــث خط ــر  وتحدي ــى تطوي ــعى إل ــة تس ــإن الكلي ــك ف ــى ذل ــة إل ــة(، إضاف ــة وعالمي ــات أردني ــع جامع ــاون م بالتع

ــة فــي ســوق العمــل. الحاليــة لتكــون مواكبــة ألحــدث المســتجدات مــن حيــث المعــارف والمهــارات المطلوب
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التطلعات المستقبلية

استحداث برامج دراسية جاذبة متميزة ومتوائمة مع سوق العمل ومعايير االعتماد.

نشر وتشجيع وتفعيل تطبيقات التعليم اإللكتروني عن ُبعد في الكلية.

ــي  ــر األداء العلم ــة لتطوي ــة المتخصص ــات المجتمعي ــز والمؤسس ــع المراك ــاون م ــرات تع ــات ومذك ــدة اتفاقي ــرام ع إب

والعملــي واإلشــراف والمتابعــة لطلبــة التدريــب الميدانــي فــي برامــج التربيــة الخاصــة واإلرشــاد النفســي والتربــوي 

والماجســتير(. )البكالوريــوس  لمرحلتــي 

ــز وتفعيــل النشــاط البحثــي فــي الكليــة، مــن خــالل توجيــه أعضــاء هيئــة التدريــس بنشــر األبحــاث العلميــة ضمــن  تعزي

قواعــد البيانــات العالميــة المعتمــدة )Scopus، EBSCO(، والمشــاركة فــي المؤتمــرات العلميــة ذات القيمــة المضافــة 

والتصنيف الدولي.

استحداث غرفة مصادر تعلم لطلبة تخصص التربية الخاصة.

ــدث  ــة ألح ــون مواكب ــتير( لتك ــوس، ماجس ــة )بكالوري ــي الكلي ــة ف ــات الحالي ــج التخصص ــط وبرام ــث خط ــر وتحدي تطوي

ــل. ــوق العم ــي س ــة ف ــارات المطلوب ــارف والمه ــث المع ــن حي ــتجدات م المس

ــام  ــة واألقس ــة( للكلي ــات التعليمي ــم والمخرج ــات والقي ــداف والغاي ــالة واأله ــة والرس ــة )الرؤي ــث وصياغ ــد وتحدي تجدي

األكاديميــة فــي الكليــة بمــا يتناســب مــع خططهــا وبرامجهــا المســتقبلية.

عقد ندوات وورش عمل متخصصة في المدارس والمراكز المحيطة في الجامعة خدمة للمجتمع المحلي.

التركيز على تطبيق النظريات التربوية في الميدان التعليمي )ربط النظرية مع التطبيق(.

المشــاركة عبــر اإلذاعــات المحليــة ووســائل التواصــل الســمعي والبصــري لنشــر المشــكالت التــي تواجــه ذوي اإلعاقــات 

المختلفــة وكيفيــة دمجهــم فــي المجتمــع المحلــي.

التركيز على تدريس واستخدام المصطلحات والمفاهيم باللغة اإلنجليزية في مختلف التخصصات والبرامج في الكلية.

ــة  ــل المتخصص ــة وورش العم ــدورات التدريبي ــم بال ــالل إلحاقه ــن خ ــس م ــة التدري ــاء هيئ ــارات أعض ــدرات ومه ــر ق تطوي

ــي(. ــم اإللكترون ــوي، التعلي ــاء الترب ــس، اإلحص ــاليب التدري ــاالت )أس بمج

تفعيل مركز الدراسات والبحوث التربوية المتخصص في مجال التربية الخاصة

تطويــر قــدرات ومهــارات الطلبــة مــن خــالل إلحاقهــم بالــدورات التدريبيــة وورش العمــل المتخصصــة بمجــاالت )اإلحصــاء 

التربــوي، الحاســوب فــي تحليــل البيانــات، التعليــم اإللكترونــي(.

المشاركة مؤتمرات تربوية متخصصة تعالج القضايا التربوية.
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الهيئة التدريسية واإلدارية في الكلية خالل العام الدراسي 2020/2019
ســعت الكليــة إلــى اختيــار صفــوة مــن قامــات العلــم والتربيــة، ليكونــوا أعضــاء هيئــة تدريــس فاعليــن يخدمــون األجيــال 

والوطــن واإلنســانية، وهــم موزعيــن كمــا يلــي:

اإلداريونأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذالرتبة

686العدد
2

%30%40%30النسبة

أعداد خريجي الكلية خالل العام الدراسي 2020/2019

عدد الخريجينالبرنامجالرقم

38بكالوريوس التربية الخاصة1

42ماجستير األصول واإلدارة التربوية2

13ماجستير المناهج وطرق التدريس3

25ماجستير التربية الخاصة4

20ماجستير اإلرشاد النفسي والتربوي5

15ماجستير علم النفس التربوي 6
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كلية األعمال

نبذة عن الكلية
تأسســت كليــة األعمــال عــام 2001 حيــث اقتصــرت فــي بدايــة مســيرتها األكاديميــة علــى برامــج الدراســات العليــا الدكتــوراه 

ــي إدارة  ــتير ف ــج الماجس ــتحداث برنام ــم اس ــخ 2002/5/15، وت ــا بتاري ــات العلي ــج الدراس ــاد برام ــم اعتم ــث ت ــتير حي والماجس

المــوارد البشــرية بتاريــخ 2014/9/19، وتــم اســتحداث واعتمــاد برامــج البكالوريــوس فــي الجامعــة فــي تخصصات:)المحاســبة، 

وإدارة األعمــال، ونظــم المعلومــات اإلداريــة، والتمويــل والمصــارف( بتاريــخ 2009/8/6، وبرنامــج البكالوريــوس فــي التســويق 

بتاريــخ 2011/5/26، وبرنامــج البكالوريــوس فــي المحاســبة وقانــون األعمــال بتاريــخ 2014/9/9. وســاعدت تخصصــات كليــة 

األعمــال علــى رفــد ســوق العمــل بالكفــاءات والكــوادر المدربــة تدريبــًا عاليــًا، والتطويــر فــي كافــة القطاعــات االقتصاديــة 

واالجتماعيــة والسياســية واســتجابة لكافــة التطــورات والتحديــات ومواكبتهــا تحقيقــًا للتنميــة المســتدامة، ويقــع علــى 

عاتقهــا تعليــم الطلبــة وتطويــر قدراتهــم للمســاهمة برفــع فاعليــة عمليــة التنميــة والتطويــر فــي كال القطاعيــن العــام 

والخــاص.

وانطالقــًا مــن رؤيــة ورســالة الكليــة وأهدافهــا تحــرص كليــة األعمــال بــدءًا مــن مدخــالت العمليــة التعليميــة ومخرجاتهــا 

ــث  ــه والبح ــس وأدوات دري ــاليب التَّ ة، وأس ــيَّ ــط الدراس ــث الخط ــة، وتحدي ــج األكاديميَّ ــع البرام ــة لجمي ــة النوعي ــى العملي عل

ــة؛  ــة التعليمي ــد العملي ــى تجوي ــعيًا إل ــاتذة س ــة واألس ــي للطلب ــب العمل ــات، والتدري ــاتذة، واالمتحان ــة واألس ــي للطلب العلم

وذلــك إلعــداد كفــاءات عاليــة الجــودة قــادرة علــى مواجهــة تحديــات ومتطلبــات الحيــاة الوظيفيــة المســتقبلية للطالــب 

ــة وأســاتذتها تبــذل كافــة الجهــود الممكنــة فــي تطويــر  الخريــج. وعليــه فــإنَّ عمــادة كليــة األعمــال بأقســامها األكاديميَّ

برامجهــا وطــرح برامــج جديــدة وبشــكل خــاص تفعيــل برنامــج الدكتــور وفقــًا لمعاييــر محليــة ودوليــة، وذلــك حرصــًا منهــا 

علــى مكانتهــا الرياديــة بيــن كليــات األعمــال فــي الجامعــات األردنيــة واإلقليميــة.

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

رسالة الكلية 
اإلسهام في بناء اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة بإعداد كوادر في مختلف مجاالت األعمال.

أهداف الكلية
االرتقاء بالعملية التعلمية في مختلف البرامج األكاديمية وفًقا لمعايير الجودة األردنية والعالمية.  .1

تحسين البرامج األكاديمية وتطويرها استجابة التجاهات وتحديات ومتطلبات سوق العمل.  .2

توفيــر بيئــة تعليميــة ذات تميــز أكاديمــي للطلبــة وتزويدهــم بالمعرفــة والمهــارات والخبــرات ضمــن خطــط   .3

     تعليمية يتم تحديثها بشكل مستمر.

التوجه نحو التعليم اإللكتروني واستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية.  .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

ــة  ــالت العالي ــاتذة ذوي المؤه ــن األس ــاءات م ــتقطاب الكف ــس واس ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــية بي ــة روح التنافس تنمي  .7

     والخبرات الواسعة وتوظيفها في العملية التعليمية.

تسويق برامج الكلية وإبراز هويتها محلًيا ودولًيا.  .8
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القيم الجوهرية للكلية
في ضوء االلتزام بقيم الجامعة، تؤمن كلية األعمال بالقيم اآلتية:

1. النزاهة

2. اإلبداع

3. الجودة

4. الوعي الحضاري

5. العمل بروح الفريق

6. االنتماء

عدد محاضر المجالس واللجان: 

أواًل: - محاضر المجالس
عدد محاضر مجالس الكلية = 140

◄  عدد محاضر مجلس الكلية = 30

◄ عدد محاضر المجلس االستشاري = 1

◄ عدد محاضر مجالس األقسام في الكلية = 109

◄ عدد محاضر مجلس قسم اإلدارة = 10

◄ عدد محاضر مجلس قسم إدارة األعمال = 12

◄ عدد محاضر مجلس قسم المحاسبة = 18

◄ عدد محاضر مجلس قسم التمويل = 15

◄ عدد محاضر مجلس قسم التسويق = 14

◄ عدد محاضر مجلس قسم نظم المعلومات اإلدارية = 11

◄ عدد محاضر مجلس قسم المحاسبة وقانون األعمال = 19

◄ عدد محاضر مجلس قسم إدارة الموارد البشرية = 15

ثانيًا: - محاضر اللجان
عدد محاضر اللجان على مستوى الكلية = 29  ◄

عدد محاضر اللجان على مستوى األقسام = 106  ◄

- عدد محاضر اللجان في قسم اإلدارة = 13

- عدد محاضر اللجان في قسم إدارة األعمال = 25

- عدد محاضر اللجان في قسم المحاسبة = 12

- عدد محاضر اللجان في قسم التمويل = 14

- عدد محاضر اللجان في قسم التسويق = 10

- عدد محاضر اللجان في قسم نظم المعلومات اإلدارية = 13

- عدد محاضر اللجان في قسم المحاسبة وقانون األعمال =  6

- عدد محاضر اللجان في قسم إدارة الموارد البشرية = 13
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أنشطة الكلية:
عقد دورات جمعية المحاسبين القانونيين بإشراف ضابط االرتباط الدكتور زياد المطارنة.  .1

عقد دورة ضريبة الدخل للدكتور مازن العمري.  .2

تكريم عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة إلنجازاتهم.  .3

مشاركة الدكتور صخر النجداوي في مؤتمر علمي دولي محكم.  .4

عقد دورة التسويق اإللكتروني بالتعاون مع بلدية الفحيص.  .5

نشر كتابين من قبل أعضاء هيئة التدريس في الكلية.  .6

عدد الرسائل التي تمت مناقشتها بما يقارب 40 رسالة.  .7

عدد رسائل الماجستير التي تم إقرارها في الكلية بما يقارب 40 رسالة.  .8

عدد رسائل الماجستير التي تم مناقشتها خارجيًا بما يقارب 20 رسالة.  .9

عدد رسائل الماجستير التي تم اإلشراف عليها خارجيا بما يقارب 7 رسائل.  .10

تنظيم يوم تشاركي في الكلية بعنوان خلوة كلية األعمال  .11

عقد مؤتمر كلية األعمال الخامس.  .12

13. تدريب أعضاء الهيئة التدريسية على مهارات التعليم اإللكتروني.

14. تطبيق عقد االمتحانات إلكترونيًا ولجميع االمتحانات في الفصل الثاني والصيفي.

15. مناقشة )37( رسالة ماجستير إلكترونيًا في الفصل الثاني و )35( على الفصل الصيفي.

تم بث حفل االفتتاح وحفل الختام على مستوى مشاركي Facebook في العالم.  .16

17. وضع خطة التعافي.

18. قام الدكتور ناهض الرواشدة بالتبرع بلباس مطري لألمن الجامعي بجميع أفراده.

19. تكريم الزمالء بسبب إنجازاتهم من رئيس الجامعة )3( مرات.

20. المساهمة في تطوير وثيقة ملف المساق.

.)BSC البدء بالعمل االستشاري )التسويق االستراتيجي والوصف الوظيفي حسب  .21

الندوات وورش العمل:
عقد ورشة عمل عن قانون ضريبة الدخل المعدل وكانت بإشراف الدكتور معتز الزعبي والدكتور ناهض الرواشدة   .1

على مدار يومين في مسرح الجامعة وتم توزيع شهادة اشتراك للطلبة.

عقد ورشة عمل في محافظة جرش بعنوان استخدام النهج التشاركي لحلول المشاكل.  .2

عقد ورشة عمل احكي تسويق بالتعاون مع مجموعة المناصير.  .3

استضافة المهندس محمد أبو جاموس في نشاط ال منهجي لطالب قسم التسويق.   .4

إعداد خطة للتعليم الالمنهجي لطالب قسم التسويق.   .5

  BLUE OCEAN STRATEGY :عقد ندوة على مستوى الجامعة بواسطة عميد الكلية بعنوان  .6

عقد ندوة على مستوى الجامعة بواسطة عميد الكلية بعنوان تكون األزمات.  .7

استضافة رئيس جمعية المحاسبين األردنيين.  .8

التطلعات المستقبلية:
العمل على تحقيق الحصول على شهادة ضمان الجودة لكلية األعمال.  .1

العمل على استحداث برنامج دكتوراه في إدارة األعمال بالتشارك مع احدى الجامعات المرموقة األجنبية.  .2

العمل على إعادة استحداث برنامج ماجستير التخطيط االستراتيجي وإعداد القادة.  .3
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العمل على استحداث تخصص الدبلوم العالي في إدارة األعمال  .4

فتح قاعة التداول اإللكتروني لبورصة عمان االفتراضية  .5

إحصائيات بأعداد أعضاء هيئة التدريس واإلداريين والطلبة والخريجين
عدد اإلداريين في الكلية = 3  .1

إحصائية أعداد أعضاء هيئة التدريس والطلبة والخريجين على النحو اآلتي:   .2

أ - إحصائية بأعداد أعضاء هيئة التدريس في الكلية حسب الرتبة األكاديمية

أستاذأستاذ مشاركأستاذ مساعدمحاضر

423186

إحصائية بأعداد الطلبة في الكلية )بكالوريوس وماجستير( ب - 

المجموععدد طلبة الماجستيرعدد طلبة البكالوريوس

7953191114
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إحصائية بأعداد الخريجين في الكلية )بكالوريوس وماجستير( ت - 

المجموععدد الخريجين )الماجستير(عدد الخريجين )البكالوريوس(

212103315
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كلية القانون

نبذة عن الكلية
ــا  ــذ انطالقته ــة، ومن ــيس الجامع ــة تأس ــع بداي ــأت م ــي نش ــة الت ــان العربيَّ ــة عم ــات جامع ي ــدى ُكلِّ ــي إح ــون ه ــة القان كليَّ

ة،  ة الدراســيَّ ــة العــزم مــن خــالل برامجهــا الدراســية المختلفــة إلى تدريــب الطلبــة، وتنميــة مهاراتهــم المعرفيَّ عقــدت الكليَّ

ــة  ــة المختلفــة، وتوفيــر كامــل ُمتطلبــات العمليَّ واطالعهــم علــى كل مــا هــو جديــٍد فــي عالــم القانــون وتطبيقاتــه العمليَّ

ــة. ة، وتطويرهــا بمــا يتــالءم مــع المســتجدات والتَّغيــرات القانونيَّ ــة مــن خــالل ُمراجعــة الخطــط الدراســيَّ التَّعليميَّ

ــون أنهــا تعمــل وفــق خطــط دراســية وبرامــج علميــة علــى مســتوٍى عــاٍل مــن الجــودة والتطــور تلبــي  ــة القان تفتخــر كليَّ

ــة. ــدول العربي ــي وال ــع األردن ــة المجتم حاج

ــة باحتوائهــا علــى خيــرة أعضــاء هيئــة التدريــس فــي مجــال تدريــس القانــون. وتحــرص علــى ديمومــة نشــاطاتها  تتميــز الكليَّ

مــة للطلبــة باســتمرار، واالعتنــاء  ــة المختلفــة وخططهــا وبرامجهــا، وتعمــل علــى تطويــر خدماتهــا اإلرشــادية المقدَّ العلميَّ

دريــس وطلبتهــا. بنواحــي البحــث العلمــي، والمؤتمــرات العلميــة، وتوفيــر مصــادر المعرفــة ألعضــاء هيئــة التَّ

تتكــون كليــة القانــون مــن ثالثــة أقســام، قســم القانــون، قســم القانــون العــام، وقســم القانــون الخــاص، وتقــدم الكليــة 

حاليــًا درجــة البكالوريــوس فــي القانــون وبرنامجيــن فــي الماجســتير، وهــي: ماجســتير فــي القانــون الخــاص، وماجســتير 

فــي القانــون العــام

وجميــع هــذه البرامــج معتمــدة مــن قبــل وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، إضافــة إلــى ســعي كليــة القانــون إلــى 

الحصــول علــى االعتمــاد األكاديمــي الدولــي فــي المرحلــة المقبلــة.

تتأهــب الكليــة فــي الفتــرة القادمــة إلطــالق مبــادرات قانونيــة وإنشــاء مراكــز قانونيــة رائــدة، واســتحداث برامــج متميــزة 

ــتحدثة. ــة المس ــوم القانوني ــي العل ــوراه ف ــتير والدكت ــي الماجس ــا ف ــات العلي للدراس

رؤية الكلية
التميز في تدريس القانون والبحث العلمي.

رسالة الكلية
تعميق المعرفة القانونية النظرية والمهارات العملية بما يلبي احتياجات سوق العمل.

أهداف الكلية
تخريج طلبة مؤهلين لشغل مجاالت قانونية في مختلف القطاعين العام والخاص.  .1

ترسيخ ثقة المجتمع المحلي بكلية القانون.  .2

تحفيز أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة على البحث العلمي.  .3

تلبية احتياجات أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة بالمستجدات التكنولوجية.  .4
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القيم الجوهرية للكلية:
استمدت الكلية قيمها من القيم الجوهرية للجامعة فعملت على تبنيها، وتتمثل بــ:

◄  االنتماء الوطني.  

◄  القيادة والعمل بروح الفريق.

◄  الجودة والتمّيز.

◄  العدالة والنزاهة

◄  اإلبداع واإلنجاز.

◄  التعليم والتعلم المستمر

◄  الشفافية والمساءلة

◄  الحرية العلمية

غايات الكلية:
االرتقاء بجودة العملية التعليمية التعلمية.  1

2  تعميق المسؤولية المجتمعية.

3  تعزيز البحث العلمي والدراسات العليا.

أقسام الكلية وبرامجها
تمنــح الكليــة حاليــًا الدرجــات العلميــة فــي عــدة تخصصــات وبرامــج تواكــب التطــورات العالميــة وتلبــي احتياجــات ســوق 

العمــل المحلــي واإلقليمــي، وهــي علــى النحــو اآلتــي:

أقسام الكلية

القانون

القانون العام

القانون الخاص

برامج الكلية

◄ القانونالبكالوريوس

الماجستير
 ◄ القانون العام

◄االقانون الخاص 
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مجالس الكلية واألقسام واللجان الفاعلة خالل العام الدراسي 2020/2019

تســعى الكليــة وبشــكل مســتمر لتفعيــل عمــل كافــة المجالــس األكاديميــة واللجــان، وتســليم محاضــر اجتماعــات تلــك 

ــل  ــيير العم ــى تس ــًا عل ــك حرص ــا، وذل ــين أدائه ــا وتحس ــم عمله ــكل دوري لتقيي ــة بش ــادة الكلي ــان لعم ــس واللج المجال

ــي  ــام الدراس ــالل الع ــان خ ــس واللج ــك المجال ــل تل ــص عم ــد تلخ ــة، وق ــي الكلي ــة ف ــة الطلب ــي واإلداري ولخدم األكاديم

ــي: ــو اآلت ــى النح 2020/2019، عل

عدد الجلساتالمجلس / اللجنةالرقم

10مجلس الكلية1

9مجلس قسم القانون2

14مجلس قسم القانون العام3

24 مجلس قسم القانون الخاص4

1لجنة التعيين والترقية5

2لجنة الموقع اإللكتروني6

1 لجنة تأديب الطلبة7

3لجنة التعليم اإللكتروني8

3لجنة ضمان الجودة9

16 لجنة الدراسات العليا في الكلية10

2لجنة البحث العلمي في الكلية11

4 لجنة االمتحانات12

1 لجنة شؤون الطلبة13

1  لجنة إدارة المخاطر14

2لجنة الكفاءة الجامعية15



التقرير السنوي  www.aau.edu.jo٢٠-٢٠٢٠1٩45

إنجازات الكلية

 المنجزات

اإلنتــاج العلمــي ألعضــاء الهيئــة التدريســية: حيــث تــم قبــول ونشــر عــدد مــن األبحــاث فــي مجــالت علميــة ضمــن تصنيــف 

ســكوبس، وايبســكو، واورلــخ.

الترقيات العلمية: تمت ترقية الدكتور حسن العبادي من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك

ــون،  الطلبــة: تــم التحــاق عــدد مــن الطلبــة: تــم التحــاق عــدد مــن الطلبــة الجــدد فــي دراســة البكالوريــوس فــي القان

ــة. ــن الطلب ــدد م ــج ع ــم تخري ــن، وت ــة المنتظمي ــب الطلب ــى جان ــاص ال ــون الخ ــام، والقان ــون الع ــي القان ــتير ف والماجس

اإلرشاد األكاديمي:  

- تم إصدار آلية اإلرشاد األكاديمي وطلب من كل مرشد االلتزام بها.

ــا  ــل م ــم وح ــى مطالبه ــتماع ال ــادهم، لالس ــف بإرش ــة المكل ــع الطلب ــدوري م ــاع ال ــد باالجتم ــف كل مرش ــم تكلي - ت

يمكن حله من تلك المطالب.

ــجل  ــن س ــادهم، يتضم ــف بإرش ــة المكل ــن الطلب ــب م ــكل طال ــاص ل ــف خ ــاظ بمل ــد باالحتف ــف كل مرش ــم تكلي - ت

الطالب وسيرته األكاديمية في الكلية والجامعة.

- تم إعالن على باب غرفة كل عضو هيئة التدريس أسماء الطلبة المكلف بإرشادهم.

اللجــان األكاديميــة فــي األقســام: تــم تشــكيل اللجــان األكاديميــة المطلوبــة فــي كل قســم مــن أقســام الكليــة ومــن 

هــذه اللجــان: 

لجنة الخطط الدراسية، لجنة البحث العلمي، لجنة ضمان الجودة، لجنة الدراسات العليا، لجنة التعيين والترقية

ــاتذة  ــن أس ــة م ــم ومجموع ــس القس ــن رئي ــة م ــان مكون ــكيل لج ــام بتش ــس األقس ــت مجال ــي: قام ــدول الدراس الج

ــة  ــة وخاص ــاقات المطلوب ــن المس ــة م ــات الطلب ــى احتياج ــر إل ــك للنظ ــي؛ وذل ــدول الدراس ــداد الج ــا إع ــم مهمته القس

ــداد  ــم إع ــة وت ــة المطلوب ــاقات الفعلي ــن المس ــد م ــية للتأك ــجالتهم الدراس ــحب س ــن س ــك م ــم، وذل ــن منه الخريجي

ــك. ــى ذل ــاًء عل ــي بن ــدول الدراس الج

ــارات  ــم االستش ــون بتقدي ــون يقوم ــة القان ــي كلي ــية ف ــة التدريس ــاء الهيئ ــع أعض ــي: إن جمي ــع المحل ــة المجتم خدم

ــم  ــدف تعمي ــك به ــل، وذل ــدون أي مقاب ــن، وب ــن العاديي ــة أو المواطني ــي الجامع ــواء موظف ــا س ــن يطلبه ــة لم القانوني

ــم. ــى المحاك ــوء إل ــة دون اللج ــكالت القانوني ــل المش ــة وح ــة المجتمعي ــة القانوني الثقاف

ــة  ــداف الكلي ــالة وأه ــة ورس ــل رؤي ــى تفعي ــل عل ــة بالعم ــبي الكلي ــع منتس ــث جمي ــم ح ــداف: ت ــالة واأله ــا والرس الرؤي

ونشــرهم علــى موقــع الجامعــي اإللكترونــي.
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االمتحــان الشــامل لطلبــة الماجســتير: يقــوم قســم القانــون الخــاص والقانــون العــام بتهيئــة كل مــا يلزم إلنجــاح عملية 

االمتحــان الشــامل لطلبــة الماجســتير، إذ تــم القيــام بمــا يلــي:

1. تهيئة الخطط االسترشادية للطلبة المشمولين باالمتحانات.

2. تحديد المساقات المطلوبة من كل طالب ونوعها )إجبارية أو اختيارية( وحسب التعليمات الصادرة من الجامعة.

3. تكليــف األســاتذة المشــمولين بإعــداد األســئلة للمســاقات المطلوبــة وتســليم األســئلة واألجوبــة والنموذجيــة 

االختياريــة واإلجباريــة. للمســاقات  بظرفيــن منفصليــن مختوميــن 

4. االجتماع بالطلبة المشمولين باالمتحان وتوضيح التعليمات المطلوبة منهم.

5. إعداد النتائج للطلبة بالوقت المحدد بعد إقرارها من مجلس القسم.

أعضــاء هيئــة التدريــس: تــم التأكيــد علــى أعضــاء هيئــة التدريــس مــن خــالل اللقــاءات الشــخصية واالجتماعــات الدوريــة 

معهــم علــى العمــل علــى إيجــاد بيئــة أكاديميــة رفيعــة تقــوم علــى مبــدأ المشــاركة والتفاعــل بيــن كافــة أعضــاء هيئــة 

التدريــس، والعمــل بــروح الفريــق ســعيًا لالرتقــاء بالعمليــة األكاديميــة والتعليميــة لتحقيــق مكانــة تنافســية ورياديــة.

النشــاطات المنهجيــة والالمنهجيــة: تــم عقــد لقــاءات وحــوارات علــى مســتوى األقســام هدفــت إلــى تنميــة روح التعــاون 

والمشــاركة عمــاًل لترســيخ روح الزمالــة واالحتــرام المتبــادل بيــن جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس. 

تقييــم أعضــاء الهيئــة التدريســية: تــم وضــع أدوات ومعاييــر مختلفــة لتقيــم أعضــاء هيئــة التدريــس مدونــة فــي نمــاذج 

خاصــة لقيــاس أداءهــم بموضوعيــة وعدالــة.

1      تم تقييم أعضاء هيئة التدريس من قبل الطلبة.

2    تم تقييم أعضاء هيئة التدريس من قبل رئيس القسم األكاديمي.

3     تم اعتماد نتائج التقييم ألعضاء هيئة التدريس لعدة أغراض منها تجديد العقود والترقيات.

ــدف  ــية به ــة التدريس ــاء الهيئ ــة ألعض ــات دوري ــد اجتماع ــة بعق ــل الكلي ــي: تعم ــراف األكاديم ــس واإلش ــاليب التدري أس

تجويــد أســاليب التدريــس وتطويــر مهــارات وقــدرات أعضــاء هيئــة التدريــس فــي كيفيــة إلقــاء المحاضــرات والمعلومــات 

للطلبــة، وكذلــك كيفيــة إدارة المحاضــرة وفقــًا لضوابــط ومعاييــر أكاديميــة معينــة وذلــك خــالل الفصــل الدراســي األول 

2019◄2020 مــع االســتمرار فــي المتابعــة، واســتخدام التعليــم اإللكترونــي فــي العمليــة التدريســية والتعليــم عــن بعــد.

تطبيــق معاييــر الجــودة األكاديميــة: تســعى الكليــة إلــى االرتقــاء بمســتوى جــودة مخرجاتهــا التعليميــة بمــا يتوافــق مــع 

المعاييــر األردنيــة والعالميــة فــي التعليــم ومتطلبــات ســوق العمــل، مــن خــالل التحضيــر لمعاييــر االعتمــاد األكاديمــي 

األردنــي والعالمــي. وتــم العمــل علــى إعــداد ملفــات المســاقات ومحتوياتهــا والمتمثلــة بوصــف المســاق، ونســخة مــن 

االمتحانــات، ونســخة مــن كشــف العالمــات النهائيــة، ونمــوذج التوزيــع اإلحصائــي لعالمــات الطلبــة، ونســخة مــن دفتــر 

إجابــات الطلبــة أعلــى وأدنــى عالمــة.

متابعــة الخريجيــن: تســعى كليــة القانــون إلــى التواصــل مــع الطلبــة لبنــاء حلقــة وصــل وبشــكل مســتمر؛ لتزويــد 

الجامعــة بالبيانــات والمعلومــات الالزمــة واحتياجــات ســوق العمــل مــن البرامــج األكاديميــة الجديــدة وتطويــر الحالــي 

ــا. منه
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الندوات العلمية وورش العمل والفعاليات المنفذة في كلية القانون 
خالل العام الدراسي 2020/2019.

النشاط/ الفعالية

 عقد ورشات عمل متخصصة في أساليب التدريس

 عقد ورشات عمل متخصصة في التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد

عقد ورشات عمل متخصصة في إعداد ملفات المساق

 عقد ورشات عمل متخصصة في إعداد مخططات رسائل الماجستير

عقد ورشات عمل متخصصة في اإلرشاد األكاديمي

التطلعات المستقبلية للكلية
  تهــدف الكليــة إلــى تحديــد البرامــج األكاديميــة التــي يمكــن اســتحداثها بمــا يتوافــق مــع احتياجــات ســوق العمــل المحلي 

واإلقليمــي ومــع رؤيتهــا ورســالتها وغاياتهــا وقيمهــا الجوهريــة وضمــن اإلمكانــات والمصــادر الماليــة والماديــة والبشــرية 

المتاحــة، حيــث تعتمــد الكليــة فــي بنــاء هــذه البرامــج علــى خطــة إجرائيــة واضحــة، تتضمــن توفيــر هــذه المصــادر، وبمــا 

يحقــق شــروط هيئــة اعتمــاد مؤسســات التعليــم العالــي األردنيــة باالســتناد إلــى معاييــر الجــودة العالميــة، حيــث ســتعمل 

الكليــة مســتقباًل علــى اســتحداث برامــج )الدكتــوراه فــي عــدة تخصصــات بالتعــاون مــع جامعــات أردنيــة وعالميــة(، إضافــة 

إلــى ذلــك فــإنَّ الكليــة تســعى إلــى تطويــر  وتحديــث خطــط البرامــج الحاليــة لتكــون مواكبــة ألحــدث المســتجدات مــن 

حيــث المعــارف والمهــارات المطلوبــة فــي ســوق العمــل.

التطلعات المستقبلية

التدريــس مــن ذوي الخبــرة والقــدرات العاليــة لضمــان العمليــة  إحــكام عمليــة اســتقطاب واختيــار أعضــاء هيئــة 
األردنــي والدولــي. العالــي واالعتمــاد  التعليــم  الجــودة فــي  األكاديميــة؛ وفقــًا لمعاييــر 

ــار طلبــة مميزيــن قادريــن علــى  تفعيــل تمثيــل الطلبــة فــي المجالــس األكاديميــة لألقســام والكليــة؛ وذلــك مــن اختي
تحمــل المســؤولية والمشــاركة الفاعلــة فــي العمليــة األكاديميــة بحيــث ال يحــق للطالــب الممثــل للطلبــة التوقيــع وال 

التصويــت فــي المجالــس.

تفعيــل دور الطلبــة فــي عمليــة التســويق للجامعــة بالتنســيق مــع اللجنــة المكلفــة بتســويق الجامعــة عمــاًل إلظهــار 
ــي. ــي والوظيف ــط االجتماع ــي الوس ــة ف ــة للجامع ــة اإليجابي ــورة الذهني ــاء الص وبن

االســتمرار بمراجعــة الخطــط الدراســية لجميــع البرامــج األكاديميــة التــي تطرحهــا الكليــة ســواء لدرجــة البكالوريــوس 
ــحب  ــل وس ــوق العم ــا س ــدة يتطلبه ــارف جدي ــدة ذات مع ــاقات جدي ــال مس ــا وإدخ ــى تطويره ــاًل عل ــتير عم أو الماجس
المســاقات التقليديــة شــريطة أال يتعــارض ذلــك مــع متطلبــات ومعاييــر االعتمــاد، وبالفعــل فقــد تــم تحديــث الخطــة 

الدراســية لكافــة برامــج الكليــة، البكالوريــوس وماجســتير القانــون الخــاص وماجســتير القانــون العــام.
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إعــادة النظــر بالمخرجــات التعلميــة لــكل مســاق وبرنامــج وتشــكيل لجنــة تعمــل على تقييــم وتقويــم كافة المســاقات 
والبرامــج األكاديمية

النظر في إمكانية طرح برنامج دكتوراه في القانون الخاص والقانون العام

عقــد ورشــة عمــل ألعضــاء هيئــة التدريــس متخصصــة باألشــراف األكاديمــي للتعامــل مــع تحدياتــه ومعالجــة االختــالالت 

ضمــن آليــة واضحــة تحكمهــا ضوابــط محــددة

إحصائيات بأعداد أعضاء هيئة التدريس والطلبة الخريجين

إحصائيات بأعداد أعضاء هيئة التدريس والطلبة الخريجين 

أعداد الطلبة الخريجينأعداد أعضاء هيئة التدريس

1279
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كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية

نبذة عن الكلية
ــم  ــي رق ــم العال ــس التعلي ــرار مجل ــي 2001/2000 بق ــام الدراس ــي الع ــة ف ــوبية والمعلوماتي ــوم الحاس ــة العل ــت كلي تأسس

)115( فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 2001/04/30. ومنــذ نشــأتها أولــت الكليــة اهتماًمــا كبيــًرا بتخريــج كــوادر فــي تخصصــات 

متعــددة تضــم علــم الحاســوب وهندســة البرمجيــات ونظــم المعلومــات الحاســوبية والحوســبة النقالــة، حيــث تســهم 

ــل  ــا يكف ــاالت بم ــات واالتص ــا المعلوم ــاالت تكنولوجي ــي مج ــن ف ــن مؤهلي ــل بمتخصصي ــوق العم ــد س ــي رف ــا ف جميعه

تحقيــق أهــداف المؤسســات الوطنيــة فــي كل مــن القطاعيــن العــام والخــاص. تقــوم الكليــة بإجــراء تقويــم دوري 

ــات  ــة الخدم ــر نوعي ــودة وتطوي ــين الج ــة وتحس ــق ومراقب ــة لتطبي ــات الضروري ــن اآللي ــد م ــذي يع ــة، ال ــا األكاديمي لبرامجه

ــا  ــدى مواكبته ــم وم ــات التعلي ــا ومخرج ــق أهدافه ــي تحقي ــا ف ــتوى كفاءته ــة ومس ــج األكاديمي ــي البرام ــة ف المقدم

ــه. ــع وتنميت ــور المجتم ــي وتط ــي واإلقليم ــل المحل ــوق العم ــا لس ــي ومالءمته ــتوى العالم ــى المس ــورات عل للتط

وانطالًقــا مــن ســعيها لتحقيــق رســالتها تحــرص الكليــة علــى مزيــد مــن التميــز مــن خــالل التركيــز علــى الجوانــب 

التطبيقيــة فــي العمليــة التعليميــة بهــدف تأهيــل الطلبــة للمنافســة فــي ســوق العمــل وإكســابهم المهــارات العلميــة 

والعمليــة ومهــارات التواصــل التــي تســاعدهم فــي إنجــاز مهامهــم فــي العمــل بفاعليــة، إضافــة إلــى خدمــة المجتمــع 

ــا المعلومــات واالتصــاالت  ــر البنيــة التقنيــة الوطنيــة واإلقليميــة فــي مجــاالت تكنولوجي والمســاهمة فــي تنميتــه وتطوي

ــن. ــة والباحثي ــم للطلب ــي المالئ ــاخ التعليم ــة المن وتهيئ

رؤية الكلية
التعليــم والتعلــم والبحــث العلمــي فــي مجــال العلــوم الحاســوبية  الريــادة والتميــز محلًيــا وإقليمًيــا فــي جــودة 

المجتمــع. بخدمــة  والمســاهمة  والمعلوماتيــة، 

رسالة الكلية
إعــداد كفــاءات مؤهلــة ومتخصصــة فــي مجــال العلــوم الحاســوبية والمعلوماتيــة مزوديــن بالمعــارف والمهــارات التــي 

تؤهلهــم لالبتــكار واإلبــداع فــي ســوق العمــل، وإنجــاز األبحــاث العلميــة المتميــزة، وتعزيــز خدمــة المجتمــع المحلــي، وذلــك 

مــن خــالل مراعــاة معاييــر الجــودة الدوليــة وتفعيــل الشــراكات محلًيــا ودولًيــا.

أهداف الكلية
التطوير المستمر لجودة التعليم وتطبيق معايير االعتماد األكاديمي المحلي والدولي.  .1

تحسين مهارات الطلبة العلمية والمهنية وقدراتهم التنافسية.  .2

تعزيز وتطوير البحث العلمي وإشراك الطلبة فيه.  .3

التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية وتعزيز دور الكلية بخدمة المجتمع المحلي.  .4

تطوير مستوى الخدمات المقدمة للطلبة والخريجين.  .5

تحسين أداء الجهاز اإلداري والفني بالكلية وزيادة كفاءته.  .6
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القيم الجوهرية
◄  االنتماء الوطني.

◄  القيادة والعمل بروح الفريق.

◄  الجودة والتمّيز.

◄  العدالة والنزاهة.

◄  اإلبداع واإلنجاز

◄  التعليم والتعلم المستمر.

◄  الشفافية والمساءلة.

◄  الحرية العلمية.

غايات الكلية
االرتقاء بجودة العملية التعليمية التعلمية وأعضاء الهيئة التدريسية.  .1

إعداد خريج ذو جودة عالية متميز علميا ومؤهل مهنيا مواكبا لمتطلبات سوق العمل.  .2

تعزيز الثقافة المؤسسية وتوفير بيئة جامعية جاذبة.  .3

تعميق المسؤولية المجتمعية للجامعة.  .4

تعزيز البحث العلمي والدراسات العليا.  .5

أقسام الكلية وبرامجها
تضــم الكليــة عــددًا مــن األقســام األكاديميــة التــي تطــرح مجموعــة مــن البرامــج علــى مســتوى البكالوريــوس والماجســتير 

وذلــك علــى النحــو اآلتــي:

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

قسم نظم المعلومات الحاسوبية، يطرح برنامج البكالوريوس في نظم المعلومات الحاسوبية.  .2

قسم هندسة البرمجيات، يطرح برنامج البكالوريوس في هندسة البرمجيات.  .3

قسم الحوسبة النقالة، يطرح برنامج البكالوريوس في الحوسبة النقالة.  .4

عدد محاضر المجالس واللجان
مجموع عدد محاضر مجالس ولجان الكلية هو 133 محضرًا وذلك على النحو اآلتي:

◄  مجلس الكلية : 16

◄  مجلس قسم هندسة البرمجيات : 14

◄  مجلس قسم الحوسبة النقالة :15

◄  مجلس قسم نظم المعلومات الحاسوبية : 13

◄   مجلس قسم علم الحاسوب : 14

◄  اللجنة الثقافية :3

◄  لجنة الموقع االلكتروني :3

◄   لجنة الخطط الدراسية : 10

◄ لجنة المكتبة : 1

◄  لجنة التعليم اإللكتروني :2

◄ لجنة ضمان الجودة : 4
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◄  لجنة البحث العلمي 9

◄  لجنة الدراسات العليا : 11

◄  لجنة االمتحانات : 4

◄ لجنة التدريب الميداني : 4

◄  لجنة شؤون الطلبة :1

◄  لجنة امتحان الكفاءة الجامعية :1

◄  لجنة المؤتمر السنوي : 4

◄ لجنة مشاريع التخرج :2

◄  لجنة التخطيط االستراتيجي :1

◄  لجنة التدريب والتطوير ألعضاء الهيئة التدريسية :1

إنجازات الكلية 
.Oracel Academy توقيع اتفاقية تأهيل طلبة الكلية مع أكاديمية أوراكيل ◄

◄ توقيع اتفاقية تعاون مع شركة زين لالتصاالت تتضمن تعاونًا بحثيًا إلى جانب التدريب وتدريس.
◄ نشر األبحاث العلمية في أفضل المجالت المحكمة ذات التصنيف العالمي.

◄ المشاركة في العديد من المسابقات والندوات وورش العمل على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.
◄ تنفيذ العديد من الندوات وورش العمل والمحاضرات الموجهة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

◄ متابعة تنفيذ أهداف الخطة اإلجرائية لخطة الكلية االستراتيجية من كافة أقسام ولجان الكلية.
◄ لقاء العميد ورؤساء األقسام وأعضاء الهيئة التدريس مع طلبة الكلية.

◄ البدء بتنفيذ برنامج التأهيل الوظيفي لطلبة الكلية.
◄ استحداث برنامج األمن السيبراني وبدء التدريس فيه في العام الجامعي 2021/2020.

◄ تشكيل نادي طلبة الكلية IT Club للعام الجامعي والبدء بانشطته السنوية.
◄ مناقشة مشاريع تخرج طلبة الكلية للفصل األول والثاني وتكريم الطلبة الفائزين بأفضل مشاريع.

◄ المشاركة بتحكيم األبحاث المنشورة في المجالت العلمية المحكمة وأبحاث الترقيات من جامعات أخرى.
◄ استكمال متطلبات الحصول على شهادة ضمان الجودة األكاديمية األردنية واالعتماد األكاديمي الدولي.

الندوات العلمية وورش العمل 
◄ المشاركة بمسابقة عمان للبرمجة Amman CPC 2019 المنعقدة بجامعة األميرة سمية بتاريخ 2020/9/30.

◄ المشاركة في ورشة االختبارات التحصيلية وتطبيقاتها الصفية والبحثية للطلبة في الجامعة بتاريخ 2020/10/5.
◄ تنفيذ ورشة التعليم اإللكتروني وإعداد المقرارات اإللكترونية ألعضاء هيئة التدريس الجدد بتاريخ 2019/10/6.

◄ المشاركة في ورشة إعداد خطط المساقات وربطها بمخرجات التعلم ومخرجات البرنامج بتاريخ 2019/10/7.
◄ المشاركة في ورشة قضايا ومشكالت في إعداد وكتابة مخططات البحث العلمي بتاريخ 2019/10/8. 

◄ المشاركة في ورشة الريادة في مؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع مكتب إيراسموس بتاريخ 2019/10/8. 
◄ الفــوز بمســابقة حكيــم الصحيــة وتكريــم المشــرفة عليهــا رئيســة اللجنــة الثقافيــة المشــرفة علــى الفريــق    بتاريــخ 

.2019/10/28

◄ المشاركة بمسابقة البرمجة األردنية JCPC 2019 في جامعة العلوم التطبيقية بتاريخ 2019/11/2.
◄ المشاركة في ورشة التعريف ببرنامج إيراسموس بالتعاون مع مكتب إيراسموس بتاريخ 2019/11/6.

◄ تنظيم وعقد مسابقة Hult Prize  بالتنسيق مع حاضنة األعمال بمشاركة 12 فريقًا من الكلية بتاريخ 2019/11/15.
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ــخ  ــركةTunned Hub  بتاري ــع ش ــاون م ــات بالتع ــا المعلوم ــي تكنولوجي ــة ف ــات الحديث ــرة التوجه ــذ محاض ◄ تنفي
.2019/12/2

◄ تنفيذ دورة تحليل البيانات بالتنسيق مع عمادة شؤون الطلبة بتاريخ 2019/12/4-2.
◄ تنفيذ ورشة إعداد ملف المساق ألعضاء هيئة التدريس الجدد بتاريخ 2019/12/3.

ــخ  ــموس بتاري ــب إيراس ــع مكت ــاون م ــرى بالتع ــات أخ ــع جامع ــادل م ــات التب ــة اتفاقي ــة كتاب ــي ورش ــاركة ف ◄ المش
.2019/12/4

◄ المشــاركة فــي ورشــة كتابــة مشــروع بنــاء قــدرات العامليــن فــي الجامعــات بالتعــاون مــع مكتــب إيراســموس 
ــخ 2019/12/9. بتاري

◄ تنفيذ ورشة قواعد البيانات بالتعاون مع شركة Tunned Hub بتاريخ 2019/12/31 .
ــي  ــم العال ــات التعلي ــاد مؤسس ــة اعتم ــدى هيئ ــدة ل ــم معتم ــودة تعلي ــم ج ــداد مقي ــة إع ــي ورش ــاركة ف ◄ المش

بتاريــخ 17◄2020/1/19.

◄ المشــاركة بجائــزة االبتــكار للســالمة المروريــة بالتعــاون مــع الجمعيــة الســعودية للســالمة المروريــة بتاريــخ 
.2020/1/20

◄ المشاركة في ورشة نظام المعلومات الوطني بالتعاون مع وزارة االقتصاد الرقمي والقيادة بتاريخ 2020/1/21.
◄ المشاركة بحضور حفل إعالن نتائج جائزة ولي العهد ألفضل تطبيق خدمات حكومية بتاريخ 2020/2/25.

◄ تنفيذ ورشة األمن السيبراني بالتنسيق مع عمادة شؤون الطلبة بتاريخ 2020/3/11-2.
◄ تنفيذ دورة شبكات تطبيقية Cisco Routers  بتاريخ 2020/3/18-16. 

◄ المشاركة بمسابقة الكرامة للبرمجة بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا بتاريخ 2020/3/21.
◄ مشاركة الكلية بمبادرة المليون مبرمج المنظمة من قبل مؤسسة ولي العهد بتاريخ 2020/3/28.

◄ تنفيذ محاضرة مبادئ إدارة المشاريع بمشاركة طلبة تخصص هندسة البرمجيات بتاريخ 2020/4/6.
◄ تنفيذ محاضرة إدارة المشاريع بطريقة Agile بالتعاون مع األستاذة بلقيس أبو العدوس بتاريخ 2020/4/8.

◄ تنفيذ محاضرة تصميم األفالم التعليمية لكافة طلبة الجامعة بتاريخ 2020/4/29.
◄ تنفيذ ورشة فحص استالل األبحاث العلمية باستخدام برنامج Turnitin بتاريخ 2020/5/4.

◄ تنفيذ فعالية أساسيات توثيق مشروع التخرج لطلبة مشاريع التخرج بتاريخ 2020/5/22.

التطلعات المستقبلية
◄ استحداث برامج أكاديمية جديدة مواكبة للتطورات العالمية واحتياجات سوق العمل.

◄ التقدم للحصول على شهادة ضمان الجودة المحلية على مستوى الكلية والبرامج.
◄ التقدم للحصول على االعتماد األكاديمي الدولي لكافة برامج الكلية.

ــب  ــدف تدري ــاص به ــي والخ ــات الحكوم ــا المعلوم ــاع تكنولوجي ــركات قط ــات وش ــع مؤسس ــراكات م ــد ش ◄ عق
ــف. ــة والتوظي الطلب

◄ توقيع اتفاقيات مع شركات التكنولوجيا العالمية لالستفادة من خبراتهم األكاديمية واحتياجات سوق العمل.
◄ دعم مشاركة الطلبة في مسابقات البرمجة المختلفة على الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي.

◄ دعم مشاركة الطلبة في المؤتمرات والندوات والورش المختلفة المتخصصة.
◄ توجيه نشر أبحاث أعضاء هيئة التدريس والطلبة في المجالت العالمية ذات التصنيفات العالية.
◄ رفع نسب توظيف الطلبة الخريجين في شركات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المختلفة.

◄ تطوير برنامج التأهيل الوظيفي في الكلية والتركيز على الجانب التطببيقي حسب متطلبات سوق العمل.
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إحصائيات بأعداد أعضاء هيئة التدريس والطلبة والخريجين
سعت الكلية إلى اختيار صفوة من قامات العلم والتربية، ليكونوا أعضاء هيئة تدريس فاعلين يخدمون األجيال والوطن 

واإلنسانية، وهم موزعين كما يلي :

اإلداريونمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذالرتبة

1651العدد
4

%8%38%46%8النسبة

أعداد خريجي الكلية خالل العام الدراسي 2020/2019

عدد الخريجينالبرنامجالرقم

20بكالوريوس هندسة البرمجيات1

7بكالوريوس الحوسبة النقالة2

3بكالوريوس نظم المعلومات الحاسوبية3

3ماجستير علم الحاسوب4
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كلية اآلداب والعلوم

نبذة عن الكلية
ــاقات  ــدة المس ــات، ووح ــم الرياضي ــة، وقس ــة والترجم ــة اإلنجليزي ــم اللغ ــا قس ــن جنباته ــوم بي ــة اآلداب والعل ــم كلي تض

الخدميــة وتعمــل الكليــة ومنــذ تأسيســها علــى تأديــة رســالة الجامعــة وتحقيــق أهدافهــا فــي الريــادة والتميــز. كذلــك 

تلبــي الكليــة حاجــة المملكــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي بخريجيــن مزوديــن بالعلــم والمعرفــة والكفايــات الضروريــة 

فــي مجــاالت التخصــص للقيــام باألعمــال التــي تــوكل إليهــم مســتندين علــى ثوابــت العلــم والتجــارب العلميــة وترســيخ 

ــادة  ــع وزي ــر المجتم ــي تطوي ــاهمة ف ــل؛ للمس ــم العم ــى قي ــز عل ــع التركي ــر م ــرأي اآلخ ــرام ال ــادف واحت ــوار اله ــم الح قي

إنتاجيــة العمــل.

ــع  ــة المجتم ــى خدم ــادرًا عل ــرًا ق ــح مفك ــًا ليصب ــًا ووجداني ــب ذهني ــخصية الطال ــل ش ــى صق ــدًة عل ــة جاه ــعى الكلي وتس

ــة. ــد العربي ــم والتقالي ــة والقي ــة الوطني ــى الهوي ــة عل ــع المحافظ ــره م وتطوي

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

رسالة الكلية
رفد السوق المحلي بكفاءات متميزة تتوفر لديهم المعرفة العلمية والعملية.

أهداف الكلية
اإلسهام في صقل شخصية الطالب وإعداده إعداًدا متميًزا ومناسًبا لمتطلبات الحياة.  .1

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

عقد الشراكات مع المؤّسسات المختلفة.  .3

تشجيع البحوث العلمّية التشاركية ذات النوعّية المتمّيزة.  .4

التوجه إلى التعلم اإللكتروني.  .5

التّوسع في البرامج والتخّصصات بحسب متطّلبات سوق العمل.  .6

القيم الجوهرية:
1. االنتماء والوالء

2. الجودة

3. العدالة

4. اإلبداع

5. التنافس

6. الشفافية

7. احترام اآلراء
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غايات الكلية:
1. إعداد خريجين يمتلكون مهارات علمية مميزة تواكب سوق العمل.

2. تعزيز البحث العلمي

3. خدمة المجتمع المحلي.

أقسام الكلية وبرامجها

قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة 
يطرح القسم برنامج البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية والترجمة، ويدرس الطالب فيه حسب خطة دراسية حديثة ومتطورة 

ومقررات متنوعة تجمع بين الشمولية والعمق في تناولها للمعارف المختلفة؛ لصقل المهارات اللغوية للطالب، بغية تخريج 

طلبة بمستوى عاٍل من المعرفة لتلبية حاجات سوق العمل في مجاالت التعليم والترجمة والصحافة والتحرير الكتابي. 

الرؤية:
 الريادة والتميز في برامج اللغة اإلنجليزية والترجمة.  

الرسالة:
 رفد المجتمع المحلّي واإلقليمّي بخّريجين مؤّهلين ومتمّيزين. 

األهداف:
1. اإلسهام في صقل شخصية الطالب وإعداده إعداًدا مناسًبا لمتطلبات الحياة، علًما وسلوًكا وانتماء وخلًقا. 

2. بناء جسور التعاون مع الثقافات والحضارات األخرى. 

3. رفد السوق المحلية واإلقليمية والمؤسسات الرسمية والتجارية والمهنية بالكوادر المؤهلة في اللغة اإلنجليزية والترجمة. 

4. تعزيز الجانب البحثي لدى أعضاء هيئة التدريس والطلبة في مجاالت اللغة اإلنجليزية والترجمة. 

5. إعداد طلبة بنوعّية متمّيزة باللغة اإلنجليزية والترجمة.
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المخرجات التعليمية:
1. تطبيق المهارات اللغوية والمفردات.

2. تحليل نصوص الترجمة وقواعدها وشروطها وأنواعها وأهميتها والمقارنة بينها. 

3. استخدام المعاجم العربية واألجنبية، والربط بين المفاهيم والمصطلحات. 

4. توظيف مهارات القراءة والكتابة والمحادثة واالستماع في جمال الترجمة. 

5. توضيح الفرق بين األجناس األدبية، واكتشاف التنوع في األعمال األدبية واللغوية.

6. تطبيق محفوظة األشعار والحكم والمأثورات، والتواصل مع األوساط األدبية واللغوية أفرادًا ومؤسسات.

7. التواصل والعمل ضمن مجموعات.

قسم الرياضيات
تأســس قســم الرياضيــات لتبــدأ الدراســة فيــه مــع مطلــع الفصــل الدراســي األول للعــام الجامعــي  2015/ 2016، إذ ُيعــد هــذا 

التخصــص ضرورًيــا محلًيــا ووطنًيــا ودولًيــا. يقــدم القســم برنامــج البكالوريــوس فــي الرياضيــات حيــث يــدرس الطــالب وفــق 

خطــة دراســية حديثــة وشــاملة مــن أجــل تطويــر المعرفــة العلميــة والمهــارات األساســية فــي مختلــف المجــاالت.

الرؤية:
 الريادة والتميز في جودة التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع محلًيا وإقليمًيا. 

الرسالة: 
رفد المجتمع المحلّي واإلقليمّي بخّريجين مؤّهلين ومتمّيزين.

األهداف:
1. إعداد كوادر علمية متخصصة في الرياضيات يمتلكون المهارات العلمية الرياضية.

2. إكساب الطلبة المهارات الالزمة للتعامل مع أية مشكلة وحلها بأسلوب علمي سليم. 

3. نشر ثقافة الرياضيات في الجامعة والمجتمع بوصفها منهج تفكير علمي حر ونقدي تحليلي. 

4. تنمية االتجاهات العلمية لدى الطلبة بما يمكنهم من تطوير قدراتهم الذاتية في دراستهم العليا. 

5. رفد الجامعات من المتميزين فكريًا وعلميًا ورفد مؤسسات الدولة بخريجين على درجة عالية من الكفاءة في علم 

الرياضيات. 

6. المشاركة الفاعلة في رفع كفاءة أعضاء الهيئة التدريسية في مجاالت الرياضيات.

المخرجات التعليمية:

1. تطبيق المعارف والمهارات الرياضية المكتسبة في التخصص والعلوم األخرى ذات العالقة.

2. حل المشكالت الرياضية باستخداِم األساليب الحديثة.

3. تحليل ومعالجة النتائج بالطرق اإلحصائية.

4. بناء الحجج والبراهين الرياضية.

5. تطبيق األساليب والطرق التدريسية الحديثة.

6. االستفادة من التقنيات التكنولوجية الالزمة للممارسة المهنية.

7. التواصل والعمل بفاعلية ضمن مجموعات.



التقرير السنوي  www.aau.edu.jo٢٠-٢٠٢٠1٩57

عدد محاضر المجالس واللجان
كشف بأعداد المحاضر للمجالس واللجان للعام الجامعي 2020/2019 على مستوى الكلية:

عدد الجلساتالمجلس / اللجنةالرقم

12مجلس الكلية1

12مجلس قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة2

12مجلس قسم الرياضيات3

12مجلس قسم المساقات األساسية اإلنسانية والعلمية4

1المجلس االستشاري5

1لجنة إدارة المخاطر6

1لجنة الخطط الدراسية7

1لجنة المكتبة8

1اللجنة الثقافية9

1لجنة الموقع اإللكتروني10

1لجنة تأديب الطلبة11

1لجنة التعلم اإللكتروني12

3لجنة ضمان الجودة13

2لجنة البحث العلمي14

1لجنة االمتحانات15

1لجنة قياس فاعلية البرامج التعليمية16

1لجنة معادلة المواد17
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1لجنة التدريب الميداني18

2لجنة امتحانات الكفاءة الجامعية19

1لجنة شؤون الطلبة20

1لجنة تطوير األعمال21

1لجنة التخطيط االستراتيجي22

1لجنة التدريب والتطوير ألعضاء الهيئة التدريسية23

1لجنة المبادرات والمشاريع24

1لجنة األمن والسالمة في المختبرات25

إنجازات الكلية: 

ملخص إنجازات الكلية للعام الجامعي 2020/2019:   

اإلنجازات في مجاالت الشؤون التعليمية واألكاديمية وخدمة المجتمع 

ــل  ــي 2020/2019 وتفعي ــام الجامع ــن الع ــي األول م ــل الدراس ــة الفص ــع بداي ــة م ــان األكاديمي ــس واللج ــكيل المجال تش

ــا. دوره

المساهمة والمشاركة في اللجان والمجالس المشكلة على مستوى الجامعة.

لقــاء عميــد الكليــة ورؤســاء األقســام وأعضــاء الهيئــة التدريســية فــي الكليــة مــع طلبــة الكليــة الجــدد فــي بدايــة العــام 

.2020◄2019 الدراسي 

تقديم العديد من المبادرات االجتماعية والمشاريع الريادية التي تخدم المجتمع المحلي.

حضور أعضاء الهيئة التدريسية لقاء عطوفة الرئيس مع الطلبة الجدد، وكذلك لقاءه مع أعضاء الهيئة التدريسية.

مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية في الكلية بجميع الورش المنعقدة بالجامعة.
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عقد العديد من اللقاءات مع الطلبة المتوقع تخرجهم في الكلية بما يخص امتحان الكفاءة.

عقد الدورات التدريبية لطلبة الجامعة بالتنسيق مع عمادة شؤون الطلبة.

التعامل اإللكتروني في الشؤون التعليمية بين الكلية ومركز التعليم اإللكتروني.

التقيــد بالتعليمــات المتعلقــة بالتعليــم عــن بعــد فــي ظــروف جائحــة كورونــا وإعطــاء المحاضــرات علــى الوجــه 

المطلــوب.

المشاركة في ندوات اجتماعية تهدف خدمة المجتمع المحلي.

المشاركة باللجان على مستوى المجتمع المحلي.

رفد طلبة الجامعة بالمساقات الخدمية المطلوبة كمتطلبات جامعية.

عقد ورش عمل ألعضاء الهيئة التدريسية في الكلية فيما يتعلق بالتعليم اإللكتروني.

عقد امتحانات تجريبية لطلبة الكلية المتوقع تخرجهم بشكل فصلي وذلك لتجهيز الطلبة لالمتحانات الفعلية.

إقامة يوم للغة العربية " يوم اللغة العربية" بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة.

اإلنجازات في مجال البحث العلمي

إعداد خطة بحثية لكل قسم من أقسام الكلية.

نشر العديد من البحوث العلمية في المجالت العالمية المحكمة. 

حصول بعض أعضاء الهيئة التدريسية على الترقية.
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اإلنجازات في مجاالت التطوير والجودة

إعداد الخطة اإلجرائية )التنفيذية( للعام الدراسي 2019◄2020 ومتابعتها.

تطوير الخطط الدراسية لألقسام التابعة للكلية.

إعداد التقرير السنوي للعام الجامعي للعام الدراسي 2020/2019.

إعداد الخطط والتقارير للكلية ورفعها ألصحاب القرار.

إعداد ملفات المساقات لكافة تخصصات الكلية.

المشاركة في التسويق واستقبال الطلبة الجدد.

تجهيز ملفات الجودة للعام الجامعي 2020/2019.

تحديث بيانات الكلية وإعادة تصميمها بما يتوافق مع متطلبات الجودة.

الندوات العلمية والورش العملية والمبادرات المنفذة في الكلية:

البرنامجالرقم

ورشة "طريقي إلى الوظيفة".1

ورش عمل تدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية في الكلية حول التعامل مع منصة زووم.2

يوم اللغة العربية بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة.3

مبادرة أنا وكافل اليتيم.4

مبادرة يوم معنا )رحلة لحدائق الحسين والمتحف الملكي برفقة طلبة من المدارس )أيتام(5

مبادرة لمسة دفا.6

مبادرة الجدارية )رسم شعار الجامعة على حائط الكلية(.7

مبادرة يوم طبي مجاني داخل الجامعة.8

مبادرة ألنهم يتهمونا.9
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مبادرة لمسة فن.10

مبادرة بنك المالبس.11

مبادرة دلع الختيارة.12

مبادرة زيارة منزل الشهيد وصفي التل.13

مبادرة تصميم الخطط.14

مبادرات رسم وتزين حوائط وجدران الجامعة.15

التطلعات المستقبلية:

التطلعات المستقبليةالرقم

1

جعــل الكليــة مــن بيــن أبــرز الكليــات المرموقــة فــي مجــاالت تخصصهــا، وذلــك مــن حيــث البرامــج التــي 

تطرحهــا الكليــة والخطــط الدراســية، والعمليــة التعليميــة، ودعــم البحــث العلمــي، وخدمــة المجتمــع 

المحلــي، والترويــج لبرامــج الكليــة.

توفير األساتذة المتميزين من خريجي الجامعات المرموقة في كافة التخصصات الموجودة.2

3
اســتحداث العديــد مــن البرامــج فــي مرحلتــي البكالوريــوس والماجســتير منهــا برامــج دراســات عليا )ماجســتير( 

فــي تخصصــي اللغــة اإلنجليزيــة والترجمــة والرياضيات.

الحصول على شهادة ضمان الجودة.4

الحصول على االعتماد الدولي.5

إحصائيات بأعداد أعضاء هيئة التدريس والطلبة والخريجين

عدد أعضاء الهيئة 

التدريسية

عدد أعضاء الهيئة 

اإلدارية )سكرتارية(

عدد المحاضرين من خارج 

الكلية للعمل اإلضافي
عدد الطلبة الخريجين

171044
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كلية الهندسة

نبذة عن الكلية
لقــد كان تأســيس كليــة الهندســة نابعــًا مــن رســالة الجامعــة وأهدافها التي تســعى إليهــا في مواصلـــــــة رفــد المجتمـــــــــع 

المحلــي والعربــي بكفــاءات متميــزة، وســعيها الــدؤوب إلــى إعــداد كــوادر مؤهلــة ومدربــة تلبــي متطلبــات وحاجــات ســـــوق 

العمــل األردنــي والعربــي، ومســاهمة منهــا فــي تحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة علــى مســتوى الوطــن.

تعــدُّ كليــــة الهندســة مــن أحــدث الكليــات الناشئــــــــة حديثًا فــي الجامعــــــــة، حيث تأسســت بموجب قــرار مجلس التعليــــم 

العالــي بتاريـــــخ 2016/5/8، وتــم اعتمــاد أقســام الهندســة الناشئـــة فيهــا مــن قبــل هيئــــة اعتمــاد مؤسســات التعليــم العالــي 

وضمــان جودتهــا فــي المملكــة األردنيـــــــة الهاشــمية، وهــي الكليــة السادســة فــي جامعــة عمــان العربيــة.

لقــد بــدأت الدراســة فــي الكليــة منــذ بدايــة الفصــل الدراســي األول للعــام الجامعــي 2017/2016، حيــث اعتمــدت الكليــة 

خططــًا دراســية متطــورة تضاهــي مــا هــو موجــود فــي أرقــى الجامعــات العالميــة، بهــدف الوصــول إلــى مخرجــات تعليميــة 

متميــزة وإعــداد المهندســين والباحثيــن فــي مجــال العلــوم الهندســية وتطبيقاتهــا، وقــادرة علــى المنافســة والريــادة فــي 

ــي. ــي والوظيف ــتقبلهم المهن مس

نظــام الدراســة فــي كليــــة الهندســــة يقــوم علــى نظــام الســاعات المعتمــدة ولعشــرة فصــول دراســية )5 ســنوات(، وقــد 

اســتقطبت الكليــة عــددًا مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية مــن ذوي الخبــرة والدرجــات العلميــة العاليــة والذيــن أنهــوا دراســتهم 

مــن الجامعــات العالميــة األوروبيــة والعربيــة، إضافــة إلــى فريــق مــن المهندســين والفنييــن واإلدارييــن العامليــن مــن أقســام 

الكليــة المختلفــة.

رؤية الكلية
الريادة والتميز في مجاالت التعليم الهندسي والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

رسالة الكلية
ــن  ــن القادري ــين المبدعي ــن المهندس ــوادر م ــداد ك ــالل إع ــن خ ــتدامة م ــاملة والمس ــة الش ــق التنمي ــي تحقي ــاهمة ف المس

ــادة. ــة والري ــى المنافس عل

أهداف الكلية
تهدف برامج كلية الهندسة بأقسامها المختلفة إلى ما يلي:

االرتقاء إلى مكانة متقدمة وسمعة مرموقة في مجاالت التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.  .1

إعداد كفاءات متميزة بالمهارات واإلبداع في مجاالت تخصصها.  .2

إثراء البحث العلمي المبتكر.  .3

اإلسهام في خدمة المجتمع وبناء شراكات مجتمعية.  .4

االهتمام بالتدريب الميداني وتهيئة الطالب لسوق العمل.  .5

مواكبة التطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة في مختلف المجاالت ذات العالقة.  .6

توسيع االهتمام بفتح تخصصات هندسية أخرى ُمرتبطة بحاجة سوق العمل.  .7
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القيم الجوهرية لكلية الهندسة
في ضوء االلتزام بقيم الجامعة، تؤمن كلية الهندسة بالقيم اآلتية:

 1. االنتماء الوطني.

2. الريادة واإلبداع.

 3. العمل بروح الفريق الواحد.

 4. النزاهة والشفافية.

  5.العدالة والمساواة.

غايات كلية الهندسة
1. االرتقاء بمخرجات التعليم.

2. تعزيز البحث العلمي وتجذير ثقافة االبتكار والتميز.

3. بناء بيئة جامعية جاذبة.

4. تعميق أواصر التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي.

5. بناء شراكات مع مؤسسات أكاديمية وبحثية.

6. تطوير البرامج الهندسية والخطط الدراسية لتحقيق معايير االعتماد الدولي.

أقسام الكلية وبرامجها

1. قسم الهندسة المدنية 
 تأسس قسم الهندسة المدنية لتبدأ الدراسة فيه مع مطلع الفصل األول للعام الجامعي 2017/2016، إذ ُيعد هذا التخصص من 

الفروع المهمة والرئيسية في كليات الهندسة في الجامعات الرسمية والخاصة، إذ يلبي احتياجات األردن من الكوادر الهندسية 

الماهرة. كما ويصدر منها للدول العربية المجاورة، وهو نواه لتأسيس كلية الهندسة في جامعة عمان العربية، وكان هذا نابعًا 

من استراتيجية الجامعة ورؤيتها المستقبلية.     

ــة  ــة لتلبي ــة والعملي ــن النظري ــن الناحيتي ــًا م ــاًل نموذجي ــدادًا متكام ــين إع ــداد المهندس ــة إلع ــة المدني ــص الهندس ــدف تخص يه

ة وفقــًا  ت الخطــة الدراســيَّ احتياجــات المجتمــع األردنــي واإلقليمــي والدولــي فــي مختلــف حقــول الهندســة المدنيــة. ُأعــدَّ

لمعاييــر االعتمــاد الخــاص الصــادرة عــن هيئــة اعتمــاد مؤسســات التعليــم العالــي األردنيــة، لتنســجم مــع معاييــر هيئــة االعتمــاد 

األكاديمــي لبرامــج الهندســة والتكنولوجيــا )ABET(. تتكــون الخطــة مــن )162( ســاعة معتمــدة لمنــح درجــة البكالوريــوس فــي 

ــات  ــاب للنقاب ــك االنتس ــن وكذل ــين األردنيي ــة المهندس ــى نقاب ــاب إل ــدس االنتس ــل المهن ــي تؤه ــة الت ــة المدني ــص الهندس تخص

العربيــة واألجنبيــة منهــا.

الرؤية    
ريادة وتميز في الهندسة المدنية تعليمًا وبحثًا وتطبيقًا

الرسالة
تخريج مهندسين قادرين على المنافسة في سوق العمل بمهنية عالية وتوظيفها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة  
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 األهداف
1. تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات األساسية والمهنية       

2.  إكساب الطلبة مهارات التواصل     

3.   ترسيخ أخالقيات المهنة لدى الطلبة ومبادئ الممارسة العملية      

4. التطوير المستمر للبرامج الدراسية حسب حاجة سوق العمل.    

5. تحفيز الكادر التدريسي والطلبة على البحث العلمي والتعليم المستمر.

المخرجات التعليمية لبرنامج بكالوريوس الهندسة المدنية
إّن النتائج المتوخاة من هذا البرنامج هي إعداد خريجين قادرين على:

◄   تطبيق المعرفة في الرياضيات واإلحصاء والعلوم األساسية والهندسة للعمل باحترافية في أنظمة الهندسية المدنية

◄ تصميم وإجراء وتحليل البيانات وتفسير نتائج التجارب في مساقات الهندسة المدنية.

◄ تعريف المشاكل التصميمية من أجل تصميم نظام أو منشأة بهدف تحقيق احتياجات مطلوبة ذات عالقة بقضايا 

والجودة واالعتمادية والبيئة والمجتمع واألخالق والصحة والسالمة. 

◄ العمل في فرق متعددة التخصصات

◄  تحديد وصياغة وحل المشاكل الهندسية.

◄   فهم المسؤولية المهنية واألخالقية.

◄   التواصل بشكل فعال 

◄ التعلم الواسع والضروري لفهم تأثير الحلول الهندسية في سياق عالمي واقتصادي وبيئي واجتماعي

◄ التعلم واالنخراط في التعلم مدى الحياة

◄ معرفة القضايا التكنولوجية واالقتصادية المعاصرة.

◄ استخدام التقنيات والمهارات واألدوات الهندسية الحديثة الضرورية لممارسة مهنة الهندسة المدنية.
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قسم هندسة العمارة
يهــدف قســم هندســة العمــارة الــى تعزيــز دور المهنــدس المعمــاري بعــد اســتكمال دراســته أن يكــون قــادرًا علــى إنتــاج تصاميم 

ــية  ــات الهندس ــتخدام التطبيق ــى اس ــة إل ــة، باإلضاف ــات المعماري ــة والمخطط ــومات التنفيذي ــم الرس ــة وتقدي ــرة وعملي مبتك

الحديثــة فــي العمــارة الخضــراء والبنــاء المســتدام والتحكــم البيئــي والطاقــة المتجــددة.   

مهمتنــا هــي تزويــد الخريجيــن لدينــا بالقــدرة علــى الممارســة المهنيــة المثاليــة إلعــداد جيــل مــن المعمارييــن قــادر علــى التفكيــر 

البنــاء للتصــدي للمشــاكل والعوائــق التــي تواجــه العمــارة؛ وذلــك بتأهيــل مهندســين معمارييــن مبدعيــن يمكنهــم أن يكونــوا 

متفوقيــن فــي مجــاالت ممارســة مهنــة هندســة العمــارة المختلفــة، واالســتمرار فــي رفــع مســتوى الخطــط الدراســية وفقــا 

لحاجــة المجتمــع المحلــي والتطــور التكنولوجــي العالمــي.      

تتكــون الخطــة مــن 169 ســاعة معتمــدة لمنــح درجــة البكالوريــوس فــي هندســة العمــارة التــي تشــمل كافـــة المجــاالت المعرفيــة 

المعتمــدة لتخصــص هندســة العمــارة وبعــد االطــالع علــى العديــد مــن الخطــط التــي اعتمادهــا فــي جامعــات عالميــة.

 الرؤية
الريادة والتميز في التعليم الهندسي المعماري وفنونه، والبحث العلمي وخدمة المجتمع   

الرسالة   
المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خالل إعداد كوادر من المعماريين المبدعين القادرين على المنافسة 

والريادة. 

األهداف
1. تخريج معماريين مؤهلين لديهم المهارات المتقدمة والخبرات الالزمة، قادرين على مجابهة تحديات سوق العمل. 

2. المساهمة في التجديد والتطوير في العمارة واإلعمار وتصميم المدن.

3. بناء قدرات الطلبة في النقد والنقاش والتفكير العلمي.

4. تأهيل الطالب ألن ينتج عماًل إبداعيًا وفنًيا على مستوى تحديات العصر.

5. االهتمام بالتراث المعماري ومراعاة العوامل الثقافية والمجتمعية والبيئية في مراحل عملية التصميم والتعليم  

      المعماري.

6. مواكبة التطورات التقنية واإلبداعية في عملية التصميم.

 7. إعطاء األولوية للعمارة الخضراء والبناء المستدام.

8. تفعيل دور البحث العلمي والمشاركة في جهود التنمية المستدامة. 

9. بنــاء جســور التعــاون مــع الشــركات والمكاتــب المعماريــة واالستشــارية، وتوثيــق الصلــة مــع أقســام وكليــات       

العمــارة  فــي الجامعــات المحليــة والعربيــة والعالميــة.  
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المخرجات التعليمية لبرنامج بكالوريوس هندسة العمارة

إّن النتائج المتوخاة من هذا البرنامج هي إعداد خريجين قادرين على:

1. إدارة التواصل الفني والمهني وااللتزام بأخالقيات المهنة.

2. استخدام أفكار مجردة لتفسير المعلومات والوصول الستنتاجات مبررة واختبار نتائج بديلة وفقا لمعايير هندسية محددة.

3. التحليل النقدي وإتقان مهارات التفكير العلمي والمعماري.

4. فهم المبادئ األساسية للتصميم واالستفادة من الحلول التصميمية للمشاريع المعمارية القائمة.

5. التصميم المعماري من خالل االستخدام الفعال للمبادئ األساسية للتصميم ثنائي وثالثي األبعاد.

 6. استخدام علوم البناء وأنظمته الهندسية في عملية التصميم.

 7. استيعاب الحركات المعمارية المعاصرة في صياغة التوجهات النظرية في التصميم.

 8. مواكبة التطورات الفكرية والتقنية وتلبية حاجات المجتمع وسوق العمل المتغيرة.

عدد محاضر المجالس واللجان
كشف بأعداد المحاضر للمجالس واللجان للعام الجامعي 2020/2019 على مستوى الكلية:

عدد الجلساتالمجلس / اللجنةالرقم

16مجلس الكلية1

14مجلس قسم الهندسة المدنية2

16مجلس قسم هندسة العمارة3

1المجلس االستشاري4

1لجنة الترقية5

1لجنة إدارة المخاطر6

2لجنة الخطط الدراسية7

1لجنة المكتبة8

2اللجنة الثقافية9

2لجنة الموقع اإللكتروني10

1لجنة تأديب الطلبة11
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2لجنة التعليم اإللكتروني12

3لجنة ضمان الجودة13

1لجنة البحث العلمي14

3لجنة االمتحانات15

1لجنة قياس فاعلية البرامج التعليمية16

1لجنة معادلة المواد17

1لجنة التدريب الميداني18

1لجنة امتحانات الكفاءة الجامعية19

1لجنة شؤون الطلبة20

1لجنة تطوير األعمال21

1لجنة التخطيط االستراتيجي22

1لجنة التدريب والتطوير ألعضاء الهيئة التدريسية23

1لجنة المبادرات والمشاريع24

1لجنة األمن والسالمة في المختبرات25
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إنجازات الكلية: 

أهم النشاطات واإلنجازات لكلية الهندسة للعام الجامعي 2020/2019  

التاريخالقسماسم النشاطالرقم

1

ــة  ــس نقاب ــل مجل ــن قب ــة م ــد الطراون ــة أ.د. خال ــد الكلي ــيب بعمي التنس

ــوث  ــات والبح ــز الدراس ــاء مرك ــس أمن ــي مجل ــن ف ــين األردنيي المهندس

ــن ــين األردنيي ــة المهندس ــية/ نقاب الهندس

2019/9/1عميد الكلية

2
المشــاركة فــي معــرض )انتربيلــد( األردن الثانــي عشــر بتنظيــم مــن 

نقابــة المهندســين األردنييــن والبوابــة الذهبيــة لتنظيــم المعــارض
2019/9/9عميد الكلية

3
حضــور افتتــاح المؤتمــر الهندســي االستشــاري األول بتنظيــم هيئــة 

المكاتــب والشــركات الهندســية فــي نقابــة المهندســين األردنييــن
2019/9/24عميد الكلية

4
لبنــاء  الخالــدي   ◄ نيوتــن  صنــدوق  بخصــوص  تعريفــي  لقــاء  حضــور 

كمبنســكي  فنــدق  األردنــي  فــي  واإلبــداع  البحــث  القــدرات 
2019/10/14عميد الكلية

5
التدريبيــة  بالورشــة  أبــو رمضــان  رانيــة  مشــاركة د. ســامي عيــاد ود. 

الجــدد  التدريســية  الهيئــة  ألعضــاء 
2019/11/2كلية الهندسة

1◄20219/11/30هندسة العمارةمشاركة د. نبيل الكردي ضمن فريق جائزة الحفاظ على التراث6

7
ــوارئ  ــط الط ــوان خط ــرة بعن ــور محاض ــعد بحض ــر أس ــاركة د. عم مش

ــين ــة المهندس ــي نقاب ــي ف ــرف الصح ــاه والص ــوط المي ــاريع خط لمش

 قسم الهندسة

المدنية
2019/9/30

8
مشــاركة العميــد ورؤســاء األقســام فــي ورشــات تعريفيــة عــن تقديــم 

الطلبــات األوليــة لصنــدوق البحــث العلمــي

 العميد ورؤساء

األقسام
2019/10/17+10+3

9

قيــام قســم هندســة العمــارة برحلــة علميــة لطلبــة تصميــم معمــاري 

ــة  ــان والمهندس ــو رمض ــا أب ــة د. راني ــة بمرافق ــة الصويفي ــى منطق 2 إل

هبــه أبــو حميــد

2019/11/3قسم هندسة العمارة

10
عمــل مســابقة لمشــاريع التخــرج لطلبــة قســم الهندســة المدنيــة 

2019/2018 الجامعــي  للعــام 

 قسم الهندسة

المدنية
2019/10/27

11
ــدوق  ــن صن ــول م ــة المم ــان التراثي ــوت عم ــق بي ــول توثي ــل ح ــة عم ورش

ــار ــي لآلث ــد البريطان ــع المعه ــاون م ــي بالتع ــراث العالم الت
2019/11/12قسم هندسة العمارة

12
إلقــاء محاضــرة مــن قبــل المهنــدس بشــار البيطــار/ قطــاع خــاص عضــو 

المجلــس االستشــاري فــي الكليــة
2019/12/2قسم هندسة العمارة

13

ــا  ــراث والتكنولوجي ــي الت ــوان تماه ــرة بعن ــن محاض ــل تتضم ــة عم ورش

فــي عمــارة المدينــة اليابانيــة ونشــاط ثقافــي يابانــي بالتعــاون مــع 

الســفارة اليابانيــة

2019/12/16قسم هندسة العمارة
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14
تجديــد تعييــن أ.د. خالــد الطراونــة عضــوًا فــي هيئــة تحريــر المجلــة 

األردنيــة لعلــوم األرض والبيئــة الصــادرة عــن الجامعــة الهاشــمية
2019/12/11عميد الكلية

15

ــطل  ــة القس ــى منطق ــارة ال ــة بزي ــة المدني ــم الهندس ــة قس ــارة طلب زي

ركان  م.  و  عليــان  عيســى  د.  بمرافقــة  الطبيعــة(  شــركة  )مشــروع 

العلــوان

 قسم الهندسة

المدنية
2019/12/17

مشاركة د. نبيل الكردي في ورشة عمل في إيطاليا/ جامعة 16

IUAV di Venezia
9◄2019/12/13هندسة العمارة

17
ورشــة عمــل بعنــوان إدارة التكاليــف المتكاملــة باســتخدام البرمجيــات 

مــن قبــل المهنــدس نبيــل الفيومــي
2020/1/5كلية الهندسة

18
مناقشــة مشــاريع التخــرج لطلبــة قســم الهندســة المدنيــة لثالثــة 

مشــاريع لتســعة طــالب 
2020/1/22الهندسة المدنية

19
المدنيــة ألعضــاء  إقامــة حفــل تكريــم مــن قبــل طلبــة الهندســة 

الكليــة فــي  واإلداريــة  التدريســية  الهيئتيــن 
2020/1/14كلية الهندسة

20
مشــاركة الدكتــور أســامة عماريــن والمهنــدس صالــح ســلو بمناقشــة 

مشــاريع تخــرج لطلبــة قســم هندســة العمــارة
2020/1/20هندسة العمارة

21
مشــاركة د. عيســى عليــان فــي ورشــة علميــة حــول منتجــات الشــركة 

الحديثــة للتوريــدات العلميــة
2020/2/26الهندسة المدنية

التطلعات المستقبلية
 تســعى كليــة الهندســة الــى تحقيــق رؤيتها ورســالتها مــن خالل تطويــر اإلجــراءات واآلليــات وإمكانيات الكليـــة المتاحــــــــة 

وتفعيلهــا وإعــادة ترتيــب أولوياتهــا واســتغاللها اســتغالال أمثــل، وجعـــل متطلبــات معاييــر االعتمــاد موجهــة لذلــك. وذلــك 

مــن خــالل:

 1. تطوير خطط عمل تترجم االستراتيجية ضمن برنامج أولويات مناسب يراعي المصادر المتاحـة.

ــة  ــة الميكانيكيـ ــة البكالوريــوس، مثــل: الهندســ ــداث تخصصــات جديــدة فــي درجـ ــة علــى استحــ  2. ســتعمل الكليـ

ــبة. ــة المناس ــى التحتي ــر البن ــد توف ــة عن ــالمة المهني ــة الس ــددة وهندس ــة المتج ــة الطاقـ ــس وهندسـ الميكاترونك

3. التعاون المستمر مع القطاع الحكومي والخاص في موضوع تدريب الطلبة لدى الجهات المعنية.

ــل  ــة وح ــة للجامع ــى التحتي ــة البن ــة لخدم ــاريع الطلب ــية ومش ــة التدريس ــاء الهيئ ــة ألعض ــاريع الحثي ــه المش 4. توجي

ــي. ــع المحل ــي المجتم ــية ف ــا الهندس القضاي

إحصائيات بأعداد أعضاء هيئة التدريس والطلبة والخريجين

أستاذ أستاذ
مشارك

أستاذ 
أعداد الطلبة الجدداإلداريونمدرسمساعد

أعداد الخريجينبكالوريوس

12464
لهندسة المدنية: 37 طالبًا

هندسة العمارة: 33 طالًبا

طالب هندسة مدنية 15

طالب هندسة العمارة 3



www.aau.edu.joالتقرير السنوي  ٢٠-٢٠٢٠1٩ 70

كلية الصيدلة

نبذه عن الكلية
أنشــئت كليــة الصيدلــة فــي جامعــة عمــان العربيــة فــي األردن فــي عــام 2016م، كواحــدة مــن الكليــات الرائــدة بالجامعــة. 

ــة  ــج صيادل ــبيل تخري ــي س ــي ف ــث العلم ــة والبح ــي الدراس ــودة ف ــر الج ــزام بمعايي ــا االلت ــى عاتقه ــة عل ــذت الكلي ــد أخ وق

ــة  ــوادر المؤهل ــن الك ــة م ــدي نخب ــى أي ــة عل ــت الكلي ــي األردن. تأسس ــة ف ــام للصح ــتوى الع ــن المس ــون م ــاء يرفع أكف

وتضــم مختبــرات مجهــزة بأحــدث التقنيــات. وفــي عــام 2017 تــم إنشــاء مبنــى جديــد تابــع للكليــة اشــتمل علــى المزيــد مــن 

الوحــدات البحثيــة والدراســية.

رؤية الكلية
الريــادة والتميــز فــي التعليــم الصيدالنــي والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع علــى المســتوى المحلــي والوطنــي 

واإلقليمــي.

رسالة الكلية
إعداد صيادلة أكفاء من خالل توفير كادر أكاديمي متميز وبحث علمي متطور وشراكة مجتمعية بناءة.

أهداف الكلية
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

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

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

تشجيع البحث العلمي وتوفير المناخ المناسب إلجرائه وتطويره.  .5

خدمة مؤسسات المجتمع المدني الحكومية والخاصة وخصوًصا العاملة في المجال الصيدالني.  .6

القيم الجوهرية لكلية الصيدلة
1.  الريادة والتمّيز.

2.  اإلبداع واإلنجاز.

3.  الحرية العلمية.

4.  العدالة والنزاهة.

5.  الشفافية والمساءلة.

6.  احترام الرأي والرأي األخر.

7.  القيادة والعمل بروح الفريق.

غايات كلية الصيدلة
1.  االرتقاء بجودة العملية التعليمية التعلمية.

2.  إعداد خريجين أكفاء قادرين على االبتكار والمنافسة.

3.  تعزيز البحث العلمي بما يخدم المجتمع المحلي.

4.  بناء شراكات مع مؤسسات محلية وإقليمية وعالمية.
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أقسام الكلية وبرامجها
◄ قسم الصيدلة/ برنامج البكالوريوس

عدد محاضر المجالس واللجان
مجموع عدد محاضر مجالس ولجان الكلية هو 75 محضرًا.

المجالس المشكلة على مستوى الكليةالرقم
 عدد المحاضر للعام الجامعي

2020/2019

12مجلس الكلية1

28مجلس القسم2

1المجلس االستشاري3

أسماء اللجان المشكلة على مستوى الكليةالرقم
 عدد المحاضر للعام الجامعي

2020/2019

1لجنة الترقية1

1لجنة الخطط الدراسية2

2لجنة المكتبة3

2اللجنة الثقافية4

2لجنة الموقع اإللكتروني5

1لجنة تأديب الطلبة6

1لجنة التعليم اإللكتروني7

6لجنة ضمان الجودة8

1لجنة البحث العلمي9

2لجنة االمتحانات10

2لجنة قياس فاعلية البرامج التعليمية11

1لجنة معادلة المواد12
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1لجنة التدريب الميداني13

2لجنة األمن والسالمة في المختبرات14

2لجنة شؤون الطلبة15

1لجنة التخطيط االستراتيجي16

1لجنة إدارة المخاطر17

2لجنة امتحان الكفاءة الجامعية18

1لجنة التدريب والتطوير ألعضاء الهيئة التدريسية19

1لجنة تطوير األعمال20

1لجنة المبادرات والمشاريع21

اإلنجازات
تم تطوير وتحديث الخطط الدراسية لتلبي احتياجات سوق العمل المحلي واإلقليمي والمجتمع المحلي.  .1

تم استقطاب أعضاء هيئة تدريس أْكفاء لتحقيق رسالة القسم.  .2

تــم ابتعــاث موفديــن للحصــول علــى شــهادة الدكتــوراه فــي العلــوم الصيدالنيــة والكيمــاء الطبيــة مــن الجامعــات   .3

)The University of Liverpool( و )University of Manchester( :البريطانيــة ذات الســمعة الجيــدة، مثــل

تمت المواَءمة وااللتزام بأحدث طرق التعليم خاصة عن بعد والتدريب الصيدالني الُمحدث.  .4

تــم تشــجيع البحــث العلمــي وتهيئــة األجــواء والبيئــة المالئمــة إلجــراء األبحــاث فــي مختلــف االختصاصــات   .5

أبحــاث. العملــي لخمســة  الجــزء  الصيدالنيــة وتــم االنتهــاء مــن 

تم تهيئة برنامج الماجستير في العلوم الصيدالنية بشقيه البرنامج الشامل وبرنامج البحث.  .6

تــم تدريــب الطلبــة علــى أبحــاث الصيدالنيــة مــن خــالل تطبيــق مســاق " مشــروع البحــث " ألول مــرة فــي كليــة الصيدلة   .7

فــي جامعــة عمــان العربيــة التــي تعتبــر األولــى والوحيــدة فــي هــذا المجــال فــي كليــات الصيدلــة فــي المملكــة.

تم القيام بتقديم خدمات صيدالنية ممتازة للمجتمع المحلي.  .8

الندوات العلمية وورش العمل 
تم عقد عدد من المحاضرات وورش العمل خالل الفصل الدراسي األول 2020/2019؛ وهي على النحو اآلتي:

تــم إعطــاء نبــذة تعريفيــة بخصــوص دعــوة لطلبــة كليــة الصيدلــة للمشــاركة فــي مســابقة )Hult Prize  ( ، وذلــك   .1

ــادرات المجتمعيــة الدكتــور مطيــع الشــبلي. ــة والمب ــر مركــز األعمــال الريادي يــوم 2019/12/15 مــن قبــل مدي

تم إعطاء محاضرة تعريفية عن كيفية استخدام برنامج Excel( ( في ملفات المساق من قبل د. محمد الشنوان.  .2

تــم إعطــاء ورشــة عمــل بعنــوان "اإلســعافات األوليــة " مــن قبــل مديــر مركــز اإلنعــاش القلبــي الرئــوي/ مستشــفى   .3

اإلســراء الدكتــور فائــق الجبــور.
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تم إعطاء محاضرة توعوية حول "سرطان الثدي" بحضور األستاذة نور سعد من مركز الحسين للسرطان.  .4

بحضور نقيب الصيادلة واألستاذ الدكتور رئيس الجامعة األكرم تم االحتفال بأداء َقسم كلية الصيدلة.  .5

إعطــاء محاضــرة مــن قبــل الدكتــورة نضــال الــدوري لتوضيــح فيمــا يخــص التعليمــات الُمتبعــة والمتعلقــة بملــف   .6

ــاق. المس

التطلعات المستقبلية
تتطلــع كليــة الصيدلــة فــي جامعــة عمــان العربيــة إلــى فتــح برنامــج الماجســتير فــي العلــوم الصيدالنيــة والعلــوم   ◄

الســريرية خــالل الســنة القادمــة.

إحصائيات بأعداد أعضاء هيئة التدريس والطلبة والخريجين
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كلية علوم الطيران

نبذة عن الكلية
تم استحداث كلية علوم الطيران في جامعة عمان العربية بالتعاون مع أكاديمية الطيران الملكية األردنية )2018/2017(، وهي 

الكلية األولى على مستوى الوطن العربي التي تمنح شهادة البكالوريوس في تخصص صيانة الطائرات؛ مما يجعلها رائدة في 

هذا المجال إقليميا ودوليا.

 وتحــرص الكليــة- بتعاونهــا المشــترك مــع األكاديميــة- علــى حصــول خريجيهــا علــى المعرفــة التقنيــة والمهــارات الضروريــة 

ــة  ــاءة عالي ــا بكف ــرات وأنظمته ــة الطائ ــادئ صيان ــق لمب ــم العمي ــن الفه ــم م ــرات، وتمكينه ــة الطائ ــات صيان ــع فعالي ألداء جمي

والمتمثلــة فــي المحــركات التوربينــة و األنظمــة الكهربائيــة والميكانيكيــة والهيدروليكيــة واألنظمــة الدقيقــة وهيــاكل الطائرات، 

وذلــك تحقيقــًا لمتطلبــات صيانــة الطائــرات والحفــاظ علــى تطبيــق التعليمــات وإجــراءات الســالمة التــي تضعهــا الهيئــات 

ــالمة  ــاري والس ــران التج ــران والطي ــات الطي ــاالت إلكتروني ــي مج ــة ف ــي الكلي ــات ف ــل التخصص ــل أن تتكام ــى أم ــة، عل التنظيمي

ــا. ــرات الحق ــة الطائ ــة وإدارة صيان الجوي

رؤية الكلية
الريادة والتميز في جودة التعليم في علوم الطيران.

رسالة الكلية
رفــد المجتمــع المحلــي واإلقليمــي بكفــاءات علميــة مميــزة ومتخصصــة ومؤهلــة تواكــب أحــدث المســتجدات فــي علوم 

الطيــران النظريــة والعملية.

أهداف الكلية
االهتمام بنوعية التدريس والتدريب والتطوير المستمر لمناهجها لتواكب التغيرات المتسارعة.  .1

إعداد كفاءات فنية مميزة ومنافسة قادرة على اكتساب المعرفة وتطبيقها.  .2

تأهيل الكوادر األكاديمية واإلدارية لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي.  .3

بناء الشراكات المجتمعية وعقد االتفاقيات مع الجهات ذات العالقة محلًيا وإقليمًيا ودولًيا.  .4

تعزيز ثقافة وأخالقيات البحث العلمي وتطبيقها.  .5

تفعيل الشراكة بين الكلية ومراكز البحث العلمي محلًيا وإقليمًيا ودولًيا.  .6

القيم الجوهرية لكلية علوم الطيران
في ضوء االلتزام بقيم الجامعة، تؤمن كلية علوم الطيران بالقيم اآلتية:

االنتماء الوطني.  )1

2(  التميز.

3(  العمل الجماعي.

4(  الحوكمة

5(  النزاهة

6( السالمة المهنية.
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غايات كلية علوم الطيران
1(    إعداد بيئة جامعية جاذبة تعمل على صقل شخصية الطالب وتطوير مهاراته الفنية.

2(    إعداد خريج ذي جودة عالية متميز علميًا ومواكب لمتطلبات سوق العمل.

3(    تعزيــز البحــث العلمــي وعقــد الشــراكات مــع المراكــز البحثيــة محليــًا وعالميــًا وربــط مخرجاتــه إليجــاد الحلــول 

الصناعيــة.

4(   تطوير البرامج األكاديمية وفتح تخصصات جديدة تلبي حاجة سوق العمل.  

5(  تعميق التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي.

6(    تطوير العمل والكفاءة المؤسسية.

أقسام الكلية وبرامجها
قسم صيانة الطائرات 

عدد محاضر المجالس واللجان

عدد الجلساتالمجلس / اللجنةالرقم

12مجالس الكلية /القسم1

1 المجلس االستشاري2

2لجنة الخطط الدراسية3

2لجنة المكتبة4

2لجنة الموقع اإللكتروني5

4لجنة ضمان الجودة6

1لجنة قياس فاعلية البرامج التعليمية7

2لجنة معادلة المواد8

1 لجنة التعليم اإللكتروني9

1لجنة التدريب والتطوير ألعضاء الهيئة التدريسية10

1 لجنة البحث العلمي11
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اإلنجازات
◄ إنشــاء حاضنــة روبــوت وذكاء اصطناعــي فــي الجامعــة بالشــراكة مــع الجمعيــة العربيــة للروبــوت والــذكاء 

االصطناعــي وتوقيــع اتفاقيــة بهــذا الخصــوص.

◄ رئاسة تحكيم أفضل تصميم روبوت على مستوى الوطن العربي يتحكم به عن طريق الصوت وباللغة العربية. 
◄ زيــارة آمــر كليــة األميــر فيصــل الفنية/ســالح الجــو الملكــي األردنــي للجامعــة بعقــد بحــث التعــاون بيــن الكليــة وكليــة 
علــوم الطيــران فــي الجامعــة، حيــث إنَّ كليــة األميــر فيصــل تمنــح درجــة الدبلــوم فــي التخصصــات المختلفة فــي كلية 

علــوم الطيــران، باإلضافــة إلــى إيجــاد فــرص عمــل لخريجــي كليــة علــوم الطيــران فــي ســالح الجــو الملكــي األردنــي.

 King Abdallah II( زيــارة وفــد مــن طلبــة الكليــة لمشــاغل مركــز الملــك عبــد اهلل الثانــي للتصميــم والتطويــر ◄
Design and Development Bureau(؛ وذلــك بهــدف اطالعهــم علــى خطــوط اإلنتــاج المختلفــة بشــكل عــام 

ــاص. ــكل خ ــيرة بش ــرات المس ــع الطائ ــا تصني ــى تكنولوجي وعل

◄ زيــارة مؤسســة ولــي العهــد لبحــث التعــاون المشــترك بيــن المؤسســة والجامعــة، حيــث انبثــق عــن هــذه الزيــارة 
توقيــع اتفاقيــة مــع المؤسســة ضمــن مبــادرة "نــوى" والتــي تهــدف إلــى ترســيخ ثقافــة العطــاء فــي المجتمــع مــن 

خــالل ربــط المتطوعيــن مــع الجمعيــات والمؤسســات الخريــة فــي األردن.

◄ تــم عقــد الــدورات التاليــة لطلبــة علــوم الطيــران، وذلــك لرفــع قدراتهــم العلميــة وزيــادة مهارتهــم فــي مجــاالت 
كليــة علــوم الطيــران، وذلــك لرفــع قدراتهــم العلميــة وزيــادة مهاراتهــم فــي مجــاالت التصميــم الميكانيكــي 

ــا يســاعدهم علــى فحــص واســتيعاب المــواد ذات العالقــة ضمــن الخطــة الدراســية. والكهربائــي؛ ممَّ

◄ دورة )proteus( والمتعلقة بتصميم الدوائر الكهربائية واإللكترونية.
◄ دورة أساســيات الرســم الهندســي )AutoCAD( والمتعلقــة بإكســاب الطلبــة مهــارات الرســم الثنائــي والثالثــي 
األبعــاد، وتطبيــق ذلــك علــى مجــال تخصصهــم وبالتعــاون مــع صنــدوق الملــك عبــد اهلل الثانــي للتنميــة وكليــة 

الهندســة فــي الجامعــة.

ــات  ــية واإلمكاني ــة الدراس ــق الخط ــة تطاب ــى دراس ــًا عل ــل حالي ــري العم ــة يج ــة العالمي ــص الصبغ ــاب التخص ◄ إلكس
 AABI.AVIATION الماديــة المتوفــرة مــن مشــاغل ومختبــرات وأعضــاء هيئــة تدريــس مــع االعتمــاد الدولــي 

.ACCREDITAION BOARD INTERNATIONAL
◄ تقديم ثالثة مشاريع لمؤسسة نيوتن – الخالدي.
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الندوات العلمية وورش العمل 
عمــل دورة ألعضــاء هيئــة التدريــس مــن كليــة الطيــران وكليــة العلــوم الحاســوبية فــي حاضنــة الروبــوت والــذكاء   ◄

االصطناعــي 

المشــاركة بنــدوة علميــة وبإعطــاء محاضــرة علــى مســتوى الوطــن العربــي عبــر منصــة زووم حضرهــا أكثــر مــن   ◄
600 شــخص مهتــم ضمــن الحلــول الخاصــة لمكافحــة )COVID-19( باســتخدام تكنولوجيــا الـــ)RFID( والكاميــرات 

تحــت الحمــراء المحمولــة علــى الطائــرات المســيرة.

المشاركة بندوة علمية ضمن فعاليات الجمعية العربية للروبوت والذكاء االصطناعي كممثل لألردن.   ◄

التطلعات المستقبلية
السير بالحصول على اعتماد هيئة االعتماد على تخصصي إلكترونيات الطيران والطيران التجاري.   ◄

السير بالحصول على االعتماد الدولي )AABI( لتخصص صيانة الطائرات.  ◄

إحصائيات بأعداد أعضاء هيئة التدريس والطلبة والخريجين

عدد أعضاء الهيئة 

التدريسية
عدد الطلبة الخريجينالطلبةاإلداريين

51--
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كلية الشريعة

نبذة عن الكلية
ــد  ــامها، وق ــد قس ــون وكان أح ــة القان ــع كلي ــائه يتب ــد إنش ــة كان عن ــان العربي ــة عم ــي جامع ــريعة ف ــوس الش ــج بكالوري  برنام

حصــل البرنامــج علــى االعتمــاد الخــاص بقــرار مجلــس هيئــة اعتمــاد مؤسســات التعليــم العالــي وضمــان الجــودة فــي جلســته 

ــس  ــق التدري ــد انطل ــًا، وق ــون طالب ــة وخمس ــة وثماني ــا مئ ــتيعابية قدره ــة اس ــم )2016/30/355(، بطاق ــرار رق ــم )2016/8/30( بق رق

فــي هــذا القســم بتاريــخ 2016/10/15م بكامــل الطاقــة االســتيعابية تقريبــا، وقــد التحــق بالقســم باإلضافــة إلــى الطلبــة األردنييــن 

طلبــة مــن الجنســيات العربيــة منهــا؛ العراقيــة والســورية والمصريــة واليمنيــة والعمانيــة ، وجنســيات غيــر عربيــة منهــا؛ إندونيســيا 

ــرار  ــريعة بق ــة الش ــتحداث كلي ــم اس ــخ 2020/3/5م ت ــو، وبتاري ــا وبوركينافاس ــا وغان ــنغال ونيجيري ــتان والس ــتان و كازخس وقرغيزس

مجلــس التعليــم العالــي رقــم) م ر /خ/551/26( فــي جلســته الرابعــة بتاريــخ 2020/3/5م فــي القــرار الــذي يحمــل رقــم)56( كمــا 

وافــق المجلــس علــى تغييــر مســمى ليصبــح " الشــريعة والدراســات اإلســالمية" واألصل أن ينظــر إلى تخصــص الشــريعة يجمع بين 

خيــري الدنيــا واآلخــرة ، وأنــه يؤكــد علــى العقيــدة الصحيحــة وفــق منهــج وســطي معتــدل بعيــدًا عــن التطــرف والغلــو، ويكتســب 

العلــم الشــرعي والقيــم اإلســالمية الســامية ويخــدم أمتــه ومجتمعــه. ويلبــي حاجــة ســوق العمــل المحلــي واإلقليمــي التــي 

تمنــح الخريــج فرصــة العمــل فــي عــدة مجــاالت منهــا التربيــة والتعليــم ومجــال الوعــظ واإلرشــاد والخطابــة واإلصــالح األســري، 

باإلضافــة إلــى مجــال القضــاء الشــرعي، مــع تيســر متابعــة الدراســات العليــا للمتخصصيــن فــي الشــريعة والدراســات اإلســالمية".

رؤية الكلية
تميز أكاديمي بحثي شرعي وسطي بعالقات مجتمعية تفاعلية.

رسالة الكلية
رفد المجتمع المحلي والدولي واإلقليمي بكفاءات متميزة في علوم الشريعة اإلسالمية، قائمة على الوسطية واالعتدال.

أهداف الكلية
االنتماء الوطني  .1

الوسطية واالعتدال بالفكر اإلسالمي  .2

الريادة والتميز.   .3

الشفافية والموضوعية.  .4

5.  القيادة والعمل بروح الفريق الواحد

احترام الرأي والرأي اآلخر  .6

غايات كلية الشريعة: 
تحسين جودة التعليم  .1

2.  ربط مخرجات الكلية بمتطلبات سوق العمل

. االرتقاء بمستوى البحث العلمي.  .3

. صقل شخصية الطالب وتنمية مهارات التفكير العليا.   .4

. بناء شراكات واتفاقيات مع مؤسسات محلية وإقليمية وعالمية.  .5
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أقسام الكلية وبرامجها:  
بكالوريوس في تخصص الشريعة والدراسات اإلسالمية.

عدد محاضر المجالس واللجان:

عدد الجلساتالمجلس / اللجنةالرقم

3مجلس الكلية1

9مجلس القسم2

0اللجان على مستوى الكلية3

اإلنجازات: 
◄ ثالثة لقاءات مع طلبة الكلية.

◄  المشاركة في مسابقة القرآن الكريم في جامعة عمان األهلية )بانتظار النتائج(.
◄ امتحان الكفاءة الجامعية بتحقيق نسبة نجاح )0%100(.

◄ إجراء عدة أبحاث علمية من قبل أعضاء هيئة التدريس )منها ما تم نشره ومنها ما هو مقبول للنشر(.
◄ المشاركة في مناقشة رسالة ماجستير في جامعة العلوم اإلسالمية.

◄ العضوية في اللجنة العلمية لمؤتمر رابط علماء األردن.
◄ التسويق للكلية في جميع أوساط المجتمع ذات الصلة.

الندوات العلمية وورش العمل: 
◄ عقد دورة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

◄ عقد دورة لطلبة كلية الشريعة في تالوة القرآن الكريم براوية حفص.

التطلعات المستقبلية: 
◄ استحداث قسم جديد تحت مسمى )الفقه وأصوله(.

◄ الفقه وأصوله _ اعتيادي عن ُقرب.
◄ الفقه وأصوله _ افتراضي عن ُبعد.

◄ إنشاء نادي خريجين.
◄ عمل مسابقات )حفظ_ تالوة _ أبحاث(

إحصائيات بأعداد أعضاء هيئة التدريس والطلبة والخريجين

عدد أعضاء الهيئة 

التدريسية
عدد الطلبة الخريجينالطلبةاإلداريين

41--
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العمــــادات
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عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

نبذة عن العمادة
ــا، كان  حينمــا صــدر قــرار تأســيس جامعــة عمــان العربيــة عــام 1999م، وكانــت تســمى بجامعــة عمــان العربيــة للدراســات العلي

ــي  ــتويين المحل ــى المس ــة عل ــة المتقدم ــة واألكاديمي ــاءات العلمي ــداد الكف ــه إع ــاط ب ــي ين ــرح علم ــاء ص ــك إنش ــن ذل ــدف م اله

والدولــي، وتزامــن معــه إنشــاء عمــادة تعنــي بشــؤون البحــث العلمــي والدراســات العليــا التي عهــد إليها مهمة رســم السياســات، 

وإعــداد الخطــط والبرامــج فــي ضــوء التغيــرات المســتقبلية، إضافــة إلــى توفيــر كافــة متطلبــات البحــث الالزمــة للطلبــة 

ــراءات  ــة واإلج ــس التنظيمي ــد واألس ــع القواع ــة ووض ــة المختلف ــات الجامع ــي كلي ــس ف ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــرفيهم م ومش

ــة. ــم العلمي ــتوى معارفه ــاء بمس ــة واالرتق ــة الطلب ــك لخدم ــدة؛ وذل ــج المعتم ــة البرام ــة لكاف التنفيذي

ــة فــي  واســتطاعت هــذه العمــادة منــذ تأسيســها اســتقطاب أعــداد كبيــرة مــن الطلبــة المتميزيــن مــن األردنييــن والــدول العربيَّ

برامجهــا التــي بلــغ عددهــا )16( برنامجــًا فــي تخصصــات العلــوم التربويــة والنفســية واألعمــال والقانــون والحاســوب.

وفــي الوقــت الــذي تعتــز جامعــة عمــان العربيــة بعراقــة تســميتها وقدســية رســالتها وأهدافهــا واإلنجــازات الكبيــرة التــي 

حققتهــا علــى مســتوى الدراســات العليــا عبــر مســيرتها، فإنَّهــا تفتخــر بــأداء أعضــاء هيئــة التدريــس وطلبتهــا القــدوة الحســنة 

ــانية. ــة اإلنس ــم والمعرف ــة العل ــم لخدم ــم ووجدانه ــي ضميره ــة ف ــالة الجامع ــون رس ــن يحمل الذي

رؤية العمادة
الريادة والتميز في البحث العلمي والدراسات العليا على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي.

رسالة العمادة
الســعي دائًمــا للتطــور والتميــز فــي البحــث العلمــي بكافــة مجاالتــه وتقديــم برامــج دراســات عليــا متميــزة تواكــب 

متطلبــات التنميــة الوطنيــة.

أهداف العمادة
انسجامًا مع فلسفة جامعة عمان العربية ورؤيتها تسعى عمادة البحث العلمي والدراسات العليا إلى تحقيق اآلتي:

◄ توظيف أنظمة إدارة المعلومات في الجامعة وإنشاء قواعد بيانات البحث العلمي في الجامعة.
◄ تطويــر نظــام وتعليمــات وسياســات البحــث العلمــي والدراســات العليــا وإجراءاتهــا بمــا يتناســب مــع المســتجدات 

األكاديميــة، ومســتجدات التعليــم العالــي.

ــن  ــن م ــا والباحثي ــات العلي ــة الدراس ــي لطلب ــداع البحث ــز واإلب ــق التمي ــي تحق ــة الت ــة الجاذب ــة الجامعي ــر البيئ ◄ توفي
ــس. ــة التدري ــاء هيئ أعض

◄ االرتقــاء بمســتوى البحــث العلمــي والدراســات العليــا خاصــة البحــث العلمــي التطبيقــي المرتبــط بخطــط التنميــة 
وتســويقه جيــًدا.

◄ تعزيز دور البحث العلمي في تحقيق الشراكة الفاعلة مع كافة القطاعات المحلية المختلفة.
◄  ضمــان جــودة أنشــطة عمــادة البحــث العلمــي والدراســات العليــا والتركيــز علــى تحســين مؤشــرات البحــث 

العلمــي الالزمــة فــي التصنيفــات العالميــة.

◄ توجيه مخصصات البحث العلمي نحو دعم األبحاث التطبيقية المرتبطة باألولويات الوطنية.
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الغايات:
االرتقاء بمستوى جودة برامج الدراسات العليا في الجامعة.  .1

تعزيز البحث العلمي وتجذير ثقافة اإلبداع واالبتكار والتميز.  .2

تحقيق االستفادة القصوى من مخصصات البحث العلمي في موازنة الجامعة.  .3

تعزيز الشراكة المجتمعية للبحث العلمي.  .4

التعاون والتشيك مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.  .5

أقسام العمادة
ــات  ــر الخدم ــي وتوفي ــث العلم ــتوى البح ــاء بمس ــى االرتق ــة إل ــطتها المختلف ــامها وأنش ــالل أقس ــن خ ــادة م ــع العم تتطل

ــدف  ــا وته ــا. كم ــات العلي ــة الدراس ــس وطلب ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــن م ــادي للباحثي ــوي والم ــم المعن ــهيالت والدع والتس

إلــى تعزيــز الشــراكة المجتمعيــة والتعــاون والتشــبيك مــع القطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي. وأخــذت هــذه 

ــن  ــجيع الباحثي ــم وتش ــانها دع ــن ش ــي م ــادرات الت ــات والمب ــن الخدم ــد م ــم العدي ــي تقدي ــاًل ف ــؤدي دورا ً فاع ــادة ت العم

ــي  ــاركة ف ــة والمش ــي بالمملك ــث العلم ــة للبح ــات الوطني ــى األولوي ــد عل ــع التأكي ــزة م ــة والمتمي ــوث الهادف ــراء البح إلج

المؤتمــرات المحليــة والدوليــة.  كمــا توجــه العمــادة جهــود الباحثيــن للنشــر فــي المجــالت العلميــة المرموقــة والمصنفــة 

ــر العاليــة.  ــات العالميــة ذات معامــالت التأثي ضمــن قواعــد البيان

- قسم البحث العلمي والنشر
 يتولــى قســم البحــث العلمــي والنشــر اإلشــراف علــى جــوده األبحــاث العلميــة ودعمهــا، ويهــدف تحفيــز زيــادة عــدد األوراق 

ــات  ــة الدراس ــس وطلب ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــن م ــة للباحثي ــة المرموق ــات العالمي ــد البيان ــي قواع ــورة ف ــة المنش العلمي

العليــا. ومــن خــالل هــذا القســم تعمــل العمــادة علــى تهيئــة البيئــة المناســبة للبحــث العلمــي عــن طريــق تقديــم 

التســهيالت الالزمــة ودعــم النشــر وحوافــز النشــر العلمــي ألعضــاء هيئــة التدريــس والباحثيــن لتحفيزهــم وتشــجيعهم 

إلجــراء الدراســات العلميــــــة داخــل الجامعــة وخارجهــا. كمــا تدعــم عمــادة البحــث العلمــي المشــاركة فــي المؤتمــرات أو 

النــدوات العلميــة المحكمــة وتشــاهم فــي تنظيــم العديــد مــن المؤتمــرات داخــل الجامعــة.

- قسم الدراسات العليا
 يتولــى قســم الدراســات العليــا اإلشــراف علــى وتنظيــم عمــل برامــج الدراســات العليــا فــي الكليــات المختلفــة، ويهــدف 

القســم إلــى تنميــة قــدرات الطلبــة البحثيــة فــي الحقــول العلميــة المختلفــة، كمــا يعمــل علــى زيــادة المعرفــة اإلنسانيــــة 

وترســيخ قاعــدة البحــث العلمــي مــن خــالل إعــداد مختصيــن مــن مســتوى عــاٍل لتلبيــة متطلبــات خطــط التنميــة الشــاملة 

وحاجــات المجتمــع. 

- قسم اإليفاد واالبتعاث
 يهــدف قســم اإليفــاد إلــى رفــد حاجــة الجامعــة مــن الكفــاءات المتخصصــة فــي المجــاالت المعرفيــة النــادرة والمهمــة 

مــن خــالل اجتــذاب وتأهيــل وإيفــاد األفــراد المتميزيــن علميــًا للحصــول علــى الدرجــات العلميــة العليــا، وتطويــر مهاراتهــم 

أكاديميــًا حســب مــا تقتضيــه مصلحــة الجامعــة. كمــا يســهم فــي تقويــة أواصــر التعــاون العلمــي والبحثــي وخلــق قنوات 

اتصــال علمــي مــع المؤسســات العلميــة المرموقــة فــي العالــم. 
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المجالس:

مجلس الدراسات العليا

عميد البحث العلمي والدراسات العليا رئيسًا األستاذة الدكتورة إخالص الطراونة 

عميد كلية األعمالعضوًااألستاذ الدكتور حسن الزعبي

عميد كلية القانونعضوًااألستاذ الدكتور مهند أبو مغلي

ق.أ عميد كلية العلوم التربوية والنفسيةعضوًاالدكتورة هيام التاج

عضوًاالدكتور حسام الحمد
 ق.أ عميد كلية العلوم الحاسوبية

والمعلوماتية

مساعد العميدعضوًاالدكتور معين نصراوين

موظفة إدارية - عمادة البحث العلميمقرراًَ نور الجراح

مجلس البحث العلمي

عميد البحث العلمي والدراسات العليا رئيسًا األستاذة الدكتورة إخالص الطراونة

ممثل كلية اآلداب والعلومعضوًااألستاذ الدكتور عماد الزهيري

ممثل كلية الهندسةعضوًااألستاذة الدكتورة حنان الجميلي

ممثل كلية األعمالعضوًاالدكتور غسان العمري

ممثل كلية الصيدلةعضوًاالدكتور يزن الرشدان

ممثل كلية العلوم التربوية والنفسيةعضوًاالدكتور بسام الغانم

عضوًاالدكتور محمود العمري
 ممثل كلية العلوم الحاسوبية

والمعلوماتية

ممثل كلية القانونعضوًاالدكتورة راقية عبد الجبار

ممثل كلية الشريعةعضوًاالدكتورة كفاح الصوري

ممثل كلية علوم الطيرانعضوًاالدكتورة إسراء علي

مساعد العميدعضوًاالدكتور ليث أبو عليقة

موظفة إدارية - عمادة البحث العلميمقرراًَ نور الجراح
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المشاريع المدعومة من جامعة عمان العربية
للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 2020/2019

عنوان المشروعاسم عضو هيئة التدريسالرقم

 Risk Assessment of Heavy Metals in Imported Frozenالدكتور عالء الصبيحي1
Fish Fillet in Jordan Market

A Suggested Proposal for Establishing IMac Lab”الدكتور ليث أبو عليقة2

 Linear Density for Segmentation of Arabic Handwritten”الدكتور حسام الحمد3
Scripts

 Intrusion Detection System against Software- Definedالدكتور محمد أحمد الشنوان4
Networks Based on a Modified Krill herd Algorithm

الدكتور ليث محمد أبو عليقة5
Efficient Power Scheduling in Smart Homes Using Hybrid 

Grasshopper Optimization Algorithm with Differential 
Evolution Optimization”

 Optimized Energy- Efficient Routing Protocol For”الدكتور أحمد الخصاونة6
Pressure- Based Underwater Wireless Sensor Network

 building Ascale for cyber loafing behaviorالدكتور معين نصراوين7
for high school teacher in amman govrnorate

الدكتورة هيام التاج8

 مشروع تدريبي لتطوير الكفايات المهنية واألخالقية لمعلمي

 التربية الخاصة والمرشدين واالخصائيين النفسيين في مرحلتي

ما قبل الخدمة وأثناءها

enhancing students learning through biended learningالدكتور محمد نصار9

Salp Swarm Algorithm: A Comprehensive Surveyالدكتور محمد شنوان10

المشاركين في مؤتمرات خارجية

اسم المؤتمراسم عضو هيئة التدريسالرقم

مؤتمر القانون والقضاء الجنائيالدكتورة ابتسام الصالح1

the 4th international conference on businessالدكتور صخر النجداوي2
management

 Spain International Conference on Education, Research الدكتور نبيل حميدان3
and Development)Sicderd-2020))
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مشاريع خطط الرسائل الجامعية
- اعتماد مشاريع خطط الرسائل الجامعية وعددها )220( مشروًعا )مشروع خطة ماجستير( من العام 

الجامعي 2019( /)2020 وإصدار الكتب والقرارات الخاصة بها على النحو اآلتي:

◄ استخدام برمجية Turnitin لفحص المشاريع وعددها )220( مشروعًا.
◄ إصدار )220( كتابًا بالتعديالت التي طلبها مجلس الدراسات العليا موجه إلى عمداء الكليات.

◄ إصدار )220( كتابًا باعتماد المشروع موجه إلى المشرف والطالب والقبول والتسجيل.
◄ إصدار )172( كتابًا )تسهيل مهمة( لجهات خارجية كونها جزءًا من متطلبات كتابة الرسائل الجامعية.

 

وكانت المشاريع موزعة على النحو اآلتي:

عدد المشاريعالتخصصالكلية

األعمال

30إدارة األعمال

16تمويل

8محاسبة

9إدارة

35إدارة الموارد البشرية

5تسويق

6نظم معلومات إدارية

العلوم التربوية والنفسية

13تربية خاصة

7مناهج وطرق تدريس

16األصول واإلدارة التربوية

3علم النفس التربوي /قياس وتقويم

3علم النفس التربوي/نمو وتعلم

14اإلرشاد النفسي والتربوي

القانون
24القانون العام

21القانون الخاص

10علم الحاسوبالحاسوب
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مناقشات الرسائل الجامعية
◄ اعتمــاد مناقشــات الرســائل الجامعيــة وعددهــا )220( رســالة )رســالة ماجســتير( للعــام الجامعــي )2020/2019( وإصــدار 

الكتــب والقــرارات الخاصــة المتعلقــة بالرســائل الجامعيــة اآلتيــة:

.Turnitin فحص الرسائل وعددها )220( رسائل جامعية باستخدام برمجية -

- االتصال مع )220( محكمًا خارجيًا ألخذ موافقته المبدئية على التحكيم.

- كتابة )220( كتاًبا للمحكمين الخارجيين مرفق معها رسالة الطالب.

- كتابة )220( كتاًبا لعمداء الكليات مرفق معها تقرير المحكم الخارجي من أجل تشكيل لجان المناقشة.

- كتابة )220( كتاًبا لتشكيل لجان المناقشات وحجز قاعات المناقشة بالتنسيق مع الخدمات.

- كتابة )220( كتاًبا لمراقبي الجودة لحضور المناقشات وتعبئة التقرير الخاص بذلك.

حيث كانت الرسائل موزعة على النحو اآلتي:

عدد المشاريعالتخصصالكلية

األعمال

30إدارة األعمال

16تمويل

8محاسبة

9إدارة

35إدارة الموارد البشرية

5تسويق

6نظم معلومات إدارية

العلوم التربوية والنفسية

13تربية خاصة

7مناهج وطرق تدريس

16األصول واإلدارة التربوية

3علم النفس التربوي /قياس وتقويم

3علم النفس التربوي/نمو وتعلم

14اإلرشاد النفسي والتربوي

القانون
24القانون العام

21القانون الخاص

10علم الحاسوبالحاسوب

إصدارات العمادة من النشاطات العلمية والثقافية واإلعالمية
◄ إصدار العدد األول المجلد الثالث مجلة جامعة عمان العربية للبحوث/سلسلة البحوث القانونية 

◄  إصدار العدد األول المجلد الثالث من مجلة جامعة عمان العربية للبحوث/ سلسلة البحوث اإلدارية.
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◄ إصدار العدد األول المجلد الثالث من مجلة جامعة عمان العربية للبحوث/ سلسلة البحوث التربوية والنفسية.
◄ إصدار العدد األول المجلد الرابع من مجلة جامعة عمان العربية للبحوث/ سلسلة البحوث اإلدارية.

◄ إصدار العدد األول المجلد الرابع من مجلة جامعة عمان العربية للبحوث/ سلسلة البحوث التربوية والنفسية.

إنجازات عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
◄ عقد) 19( مجلس دراسات عليا.
◄ عقد)8( مجالس بحث علمي.

◄ العمل على معايير الجودة حيث تم إنجاز ما نسبته )70%( للمعايير اآلتية:

المعيار األول:

- المعيار الفرعي األول "الرؤية والرسالة والغايات والقيم.
لمعيار الفرعي الثاني "الخطة االستراتيجية".  -

المعيار الثاني:

- المعيار الفرعي األول "التشريعات.
- المعيار الفرعي الثاني "القيادة واإلدارة.

المعيار الفرعي الثالث "النزاهة المؤسسية.   -

المعيار الثالث:

المعيار الفرعي األول "سياسات التعليم والتعلم.   -
-  المعيار الفرعي الثاني "الخطط الدراسية".

ة". المعيار الفرعي الثالث "تقويم المخرجات التعليميَّ  -

المعيار الرابع " المعيار الفرعي األول "البحث العلمي".

المعيار الفرعي الثاني "اإليفاد".  -

المعيار الفرعي الثالث "اإلبداع".  -
◄ اســتالم عــدد مــن البحــوث لنشــرها فــي مجلــة جامعــة عمــان العربيــة للبحــوث وإصــدار كتــب للمحكميــن  

      الخارجيين لغايات تحكيم وتقييم البحوث.

ورش عمل والندوات خالل العام الجامعي 2020/2019
◄ لقاء تعريفي لعميد البحث العلمي والدراسات العليا بطلبة الماجستير.

◄ عقــد عميــد البحــث العلمــي والدراســات العليــا األســتاذ الدكتــور عدنــان الجــادري ورشــة تدريبيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس 
.Turnitin حــول

◄ عقــد عميــد البحــث العلمــي والدراســات العليــا األســتاذ الدكتــور عدنــان الجــادري ورشــة تدريبيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس 
حــول الترقيــات العلميــة.

التطلعات المستقبلية
إنشاء برامج ومراكز بحثية تخضع لشروط علمية عالمية.   .1

عقــد الشــراكات البحثيــة االســتراتيجية مــع جامعــات عالميــة مرموقــة أو قطاعــات خــارج الجامعــة- وطنيــة وإقليميــة   .2

ودوليــة- بغــرض تطويــر البحــث العلمــي.

تحقيــق االســتفادة القصــوى مــن مخصصــات البحــث العلمــي؛ وذلــك بزيــادة المشــاريع العلميــة الممولــة، إلــى جانــب   .3

تشــجيع البحــوث التطبيقيــة مــن خــالل توجيــه طلبــة الدراســات العليــا نحــو قضايــا المجتمــع واحتياجــات التنميــة الوطنيــة.
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عمادة شؤون الطلبة

نبذة عن العمادة
تؤمــن عمــادة شــؤون الطلبــة لطالبهــا حيــاة طالبيــة متميــزة؛ فتنطــوي الحيــاة الجامعيــة فيهــا علــى أكثــر مــن القاعــات 

الصفيــة والكتــب، إذ إنهــا تدمــج الطلبــة بالخدمــة المجتمعيــة، واألنشــطة المنهجيــة والالمنهجيــة، فالحيــاة الجامعيــة 

ــا يكمــل تجربــة تعلــم الطلبــة، وتعزيــز تنميتهــم الثقافيــة واالجتماعيــة. مشــتركة ومتنوعــة داخــل الحــرم الجامعــي؛ ممَّ

وتضطلــع عمــادة شــؤون الطلبــة فــي جامعــة عمــان العربيــة بــدور كبيــر ومميــز فــي تحقيــق رســالة الجامعــة التــي تبنــت 

ــامح،  ــة والتس ــدل والحري ــق والع ــادئ الح ــزام بمب ــة وااللت ــدق والنزاه ــق والص ــد الخل ــزام بقواع ــى االلت ــوم عل ــفة تق فلس

مســتمدة ذلــك مــن الثوابــت العربيــة اإلســالمية األصيلــة والقيــم والمثــل النبيلــة.

رؤية العمادة
منظومة ال منهجية متكاملة تسعى لبناء شخصية الطلبة المتوازنة والمبدعة القادرة على التغيير وصناعة المستقبل.

رسالة العمادة
بيئة جامعية جاذبة ومحفزة للطاقات الطالبية لتوظيفها لخدمة الطلبة والمجتمع.

أهداف العمادة
تهيئة وإعداد البرامج الثقافية والرياضية والفنية واالجتماعية التي تلبي احتياجات الطلبة.  .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

ــل  ــرص عم ــر ف ــى توفي ــاعدتهم عل ــة ومس ــم بالجامع ــز عالقته ــى تعزي ــل عل ــن والعم ــؤون الخريجي ــة ش متابع  .4

ــم. ــبة له مناس

إتاحــة الفرصــة أمــام الطلبــة لالنخــراط فــي المجتمــع المحلــي والتعــرف إلــى المؤسســات والهيئــات الوطنيــة فــي   .5

القطاعيــن العــام والخــاص.

التركيز على الطلبة المتفوقين علمًيا وثقافًيا وفنًيا ورياضًيا وريادًيا ومتابعتهم أثناء الدراسة وبعد التخرج.  .6

مــد وبنــاء جســور التعــاون مــع المؤسســات التعليميــة األخــرى داخــل األردن وخارجــه واالســتفادة مــن تجاربهــم   .7

العلميــة والعمليــة.

صندوق الملك عبد اهلل الثاني للتنمية
عقــد صنــدوق الملــك عبــد اهلل الثانــي للتنميــة )14( دورة تدريبيــة بالتعــاون والتشــبيك مــع الجهــات الخارجيــة، وبلــغ عــدد 

المســتفيدين منهــا مــا يقــارب )350( طالبــًا وطالبــة.

مكتب الطلبة العرب واألجانب
إصدار إقامة للطلبة العرب واألجانب عدد )450(.  .1

إصدار تأشيرة دخول عدد )45(.  .2

إصدار موافقة لإلعفاء الجمركي الخاص بالطلبة العرب عدد )20(.  .3

إصدار موافقة ألعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في الجامعة من غير األردنيين من الجهات ذات العالقة عدد )15(.  .4

عقد لقاء مع الملحقيات ومتابعة شؤون الطلبة فيها ومنها )الُعمانية(.  .5



التقرير السنوي  www.aau.edu.jo٢٠-٢٠٢٠1٩89

النشاطات الطالبية
◄النشــاطات الطالبيــة 2020/2019 تــم إنجــاز )22( نشــاطًا خــالل العــام الجامعــي 2020/2019 وكانــت متنوعــة ومختلفــة، 

منهــا: )الثقافــي، الفنــي، الرياضــي، االجتماعــي، الترفيهــي، الدينــي وغيــر ذلــك(. وتــم إعــداد الكتــاب الســنوي للعــام 

2020/2019، كمــا أقامــت الجامعــة حفــل تخريــج افتراضــي وكان مميــزاً وناجحــًا.

ملخص ألبرز النشاطات وإنجازات العمادة للعام الجامعي 2020/2019
ــخصية  ــو ش ــل نم ــي صق ــهم ف ــة وتس ــع هادف ــق بمواضي ــي تتعل ــرات الت ــدوات والمحاض ــن الن ــد م ــة العدي إقام  .1

ــدس(. ــوم الق ــي، ي ــباب الجامع ــى الش ــا عل ــدرات وأثره ــان، المخ ــوق اإلنس ــرف، حق ــاب والتط ــن اإلره ــدوة ع ــة )ن الطلب

ــن  ــاء األم ــي أصدق ــى الطالب ــر، الملتق ــورة والغم ــازار الباق ــنفور، ب ــش س ــرحية أن م ــة )مس ــاطات متنوع ــذ نش تنفي  .2

ــة( ــة العربي ــوم اللغ ــال بي ــجرة، االحتف ــوم الش ــال بي ــالمة، االحتف والس

ــد  ــة، عق ــات األردني ــطرنج للجامع ــر للش ــورة والغم ــة الباق ــة )بطول ــوالت الرياضي ــي البط ــاركة ف ــة والمش اإلقام  .3

ــدارا،( ــة ج ــي جامع ــرة ف ــة الطائ ــة الريش ــي بطول ــاركة ف ــدارا، المش ــة ج ــع جامع ــة م ــاراة ودي مب

تســليم ديــوان شــعري بمناســبة مــرور 20 عامــًا علــى تولــي جاللــة الملــك عبــد اهلل الثانــي ابــن الحســين ســلطاته   .4

ــر. ــي العام ــوان الملك ــتورية للدي الدس

أحياء المناسبات الدينية )االحتفال بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف(  .5

المشاركة بأعمال تطوعية مختلفة )توزيع طرود مع تكية أم علي(.  .6

التشبيك مع المؤسسات المختلفة وعمل فعاليات داخل الجامعة وخارجها )زيارة لمتحف جبل القلعة(.  .7

ــارات  ــة، مه ــى الوظيف ــي إل ــي )طريق ــع المحل ــة والمجتم ــة للطلب ــة الموجه ــدورات التدريبي ــن ال ــد م ــد العدي عق  .8

ــخ...((. ــع، )ال ــادة المجتم ــن ق ــل، نح ــي العم ــل ف التواص

التطلعات المستقبلية
بناء صالة رياضية متعددة األغراض.  .1

تشكيل فريق كورال للجامعة.  .2

تجهيز ملعب خماسي لكرة القدم وفرشه بالنجيل الصناعي.  .3

إنجاز نادي للخريجين.  .4
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المـراكــــز
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مركز الحاسوب والمعلومات

نبذة عن المركز
ــا  ــتخدام تكنولوجي ــي اس ــدة ف ــة رائ ــة جامع ــان العربي ــة عم ــون جامع ــات أن تك ــوب والمعلوم ــز الحاس ــي مرك ــح ف نطم

المعلومــات واالتصــاالت فــي جميــع جوانــب الحيــاة الجامعيــة لتحقيــق أقصــى قــدر مــن األداء، وتعزيــز التفــوق األكاديمــي، 

مــن تعليــم وتعلــم وتســهيل مهمــة الباحثيــن األكاديمييــن مــن طــالب وأعضــاء هيئــة تدريســية.

ــم  ــاء وتقدي ــوم ببن ــة يق ــان العربي ــة عم ــي جامع ــوب ف ــز الحاس ــإن مرك ــاالت ف ــات واالتص ــا المعلوم ــة تكنولوجي ــرًا ألهمي نظ

وتطويــر خدمــات وتطبيقــات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت لطلبــة الجامعــة وأعضــاء الهيئتين التدريســية واإلداريــة فيها، 

وكذلــك للمجتمــع المحلــي. بحيــث يقــوم المركــز بالعمــل علــى حوســبة األعمــال واإلجــراءات اإلداريــة فــي كليــات، وعمــادات، 

ودوائــر الجامعــة، وإعــداد البرامــج التدريبيــة فــي مجــاالت اســتخدام تكنولوجيــا الحاســوب والمعلومــات وإمــداد هــذه الدوائــر 

ــوم  ــة، ويق ــي الجامع ــة لموظف ــد دورات فني ــز بعق ــوم المرك ــا يق ــم. كم ــق أهدافه ــة لتحقي ــج الالزم ــي والبرام ــم الفن بالدع

المركــز بتوفيــر وتطويــر جميــع البنــى التحتيــة الالزمــة فــي مجــال تكنولوجيــا الحاســوب والمعلومــات فــي الجامعــة.

رؤية المركز
الريــادة فــي اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي جميــع جوانــب الحيــاة الجامعيــة لإلســهام فــي تحقيــق 

رؤيــة الجامعــة ورســالتها.

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

أهداف المركز
تطبيــق أفضــل السياســات واألنظمــة والتعليمــات واإلجــراءات والمعاييــر الســتخدام مــوارد وخدمــات تكنولوجيــا   .1

     المعلومات واالتصاالت في الجامعة لإلسهام في استقاللية وتنمية التنافسية للجامعة.

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

توفير البرمجيات الالزمة للعملية التعلمية التعليمية واإلدارية.  .3

تحديث الموقع اإللكتروني للجامعة بشكل مستمر.  .4

تطوير الكفايات والمهارات الفنية لكادر المركز.  .5

توفير فرص التدريب على تطبيقات الحاسوب والبرمجيات المتوفرة داخـل الجامعة.  .6

ــي  ــع المحل ــة والمجتم ــاالت للجامع ــات واالتص ــا المعلوم ــاالت تكنولوجي ــي مج ــب ف ــات والتدري ــم الخدم تقدي  .7

     وللجهات التي تتعاقد الجامعة معها.

أهم اإلنجازات التي قام بها مركز الحاسوب خالل العام 2020

أوال: البنية التحتية واألنظمة والسيرفرات
تنصيب مضاد فيروسات )Sophos(على سيرفرات األنظمة وأجهزة الموظفين.  -

إنشاء البريد اإللكتروني ألعضاء هيئة التدريس والموظفين الجدد، وإدارة وتحديث مجموعات التوزيع البريدية  -

تجهيز غرفة محاكاة البورصة التابعة لكلية األعمال وربطها مع بورصة عمان.  -
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تركيب نقاط إنترنت السلكي بالتعاون مع شركة زين في المسرح وطابق الرئاسة ومكتب العالقات العامة.  -

إنشاء سيرفرات افتراضية لغايات تجربة أنظمة شركة ATS قبل التطبيق على البيئة الحقيقية.  -

إنشــاء آليــة لالتصــال عــن ُبعــد )VPN Connection(؛ وذلــك لتمكيــن موظفيــن دائرتــي التســجيل والماليــة مــن العمــل   -

عــن بعــد علــى أنظمــة الجامعــة.

تقديــم الدعــم الفنــي والمســاعدة لمركــز التعليــم اإللكترونــي فــي إعــدادات برنامــج زووم وتجهيــز القاعــات   -

والكاميــرات. بالســماعات  الدراســية 

االســتعداد مــن قبــل مركــز الحاســوب لمواجهــة مخاطــر وتداعيــات الفتــرة الحاليــة التــي ُتزاِمــن وجــوَد فايــروس كورونــا   -

التــي انتشــرت بدورهــا الهجمــات اإللكترونيــة التــي تهــدد المؤسســات مــن ضيــاع واختــراق للمعلومــات، حيــث تــم القيــام 

ــة والديــوان، وباإلضافــة إلــى  ــة كاملــة لســيرفرات قواعــد البيانــات الخاصــة بأنظمــة التَّســجيل والماليَّ بأخــذ نســخ احتياطيَّ

ــة منفصلــة عــن شــبكة الجامعــة. ســيرفر األرشــفة والبوابــة اإللكترونيــة ووضعهــا علــى وحــدات تخزيــن خارجيَّ

تأمين موظفي القبول والتسجيل بأجهزة حاسوب تم سحبها من مختبرات الحاسوب لغايات عملهم من المنزل.  -

عم الفني للموظفين خالل فترة العمل عن بعد ضمن استعدادات لجائحة كورونا. تقديم الدَّ  -

)B( ــى ــن المبن ــوب م ــرات الحاس ــز مختب ــب وتجهي ــام بتركي ــد بالقي ــن بع ــم ع ــة التعل ــاح عملي ــي إنج ــاهمة ف المس  -

بكاميــرات وســماعات تــم شــراؤها لغايــات التدريــس وتســجيل المحاضــرات، باإلضافــة إلــى التأكــد مــن عمــل جميــع 

ــي. ــم اإللكترون ــام التعلي ــا بنظ ــن اتصاله ــد م ــرات والتأك ــي المختب ــزة ف األجه

إنشاء دليل للدخول إلى )One drive( من أجل رفع الملفات على السحابة اإللكترونية ومشاركتها.  -

تجهيز سيرفرات للتعليم اإللكتروني لغايات استخدامها في االمتحانات النهائية.  -

ــا لحــدوث أي  ــة؛ تالفي العمــل علــى النســخ االحتياطــي لســيرفرات وأنظمــة الجامعــة علــى وحــدات تخزينيــة خارجي  -

ــات. ــاع للبيان ضي

إنشاء )DNS Record( جديد لنظام )Online learning( الخاص بمركز التعليم اإللكتروني.  -

  .)Veeam( استحداث نظام جديد للنسخ االحتياطي لسيرفرات وأنظمة الجامعة  -

تحويــل الــرد اآللــي مــن علــى مقســم الجامعــة إلــى الهواتــف المحمولــة لموظفــي دائرتــي القبــول والتســجيل للــرد   -

علــى استفســارات الطلبــة خــالل فتــرة عمــل الموظفيــن عــن بعــد.

تفعيل خدمات )Microsoft office( للطالب وإمكانية تنصيب برنامج )office 365( على أجهزة الطالب.  -

إنشــاء بريــد إلكترونــي لطــالب مرحلــة الماجســتير حســب االســم للمســاعدة فــي عمليــة نشــر األبحــاث وتخصيــص   -

ثالثــة أرقــام تواصــل مــن داخــل الجامعــة لتوصيــل كلمــة المــرور للطلبــة بالتعــاون مــع عميــدة البحــث العلمــي، وقــد 

تــم اإلعــالن عــن ذلــك ضمــن الموقــع اإللكترونــي ووســائل التواصــل االجتماعــي.

تجهيــز قاعــة االجتماعــات التابعــة لكليــة األعمــال بشــبكة اإلنترنــت الســلكي والالســلكي لالســتخدام فــي جلســات   -

مؤتمــر كليــة األعمــال.

تجهيــز خطــة لالنتقــال مــن مــزود اإلنترنــت زيــن إلــى مــزود اإلنترنــت أمنيــة بــدون أن يكــون هنالــك أي انقطاعــات فــي   -

اإلنترنــت أو فــي الخدمــات المقدمــة مــن الجامعــة.

تجهيز سيرفر )FTP(لغايات حفظ الواثق والمستندات الخاصة بنظام الديوان.  -

تفعيل خاصية )Replication( بين سيرفرات األنظمة على سيرفرات افتراضية.  -

تجهيــز مختبــر األمــن الســيبراني مــن خــالل رســم مخطــط للمختبــر وآليــة توزيع األجهــزة، تمديــد شــبكة اإلنترنــت، وتجهيز   -

البنيــة التحتيــة باإلضافــة إلــى تركيــب األجهــزة وعمــل فورمــات لهــا وتنصيــب نظــام التشــغيل والبرامــج األساســية.

تمديد وتجهيز البنية التحتية في مكتب التعليم اإللكتروني وشبك األجهزة الحاسوبية وأجهزة الهاتف األرضية.  -

تجهيــز ســيرفر افتراضــي لتشــغيل )call center( الخــاص بدائــرة التســويق، والعمــل مطــواًل مــع الشــركة المنفــذة   -
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لشــبك النظــام عــن طريــق شــبكة الجامعــة وتفعيلــه مــن خــالل الجــدار النــاري الخــاص بالجامعــة إلــى أن تــم االنتهاء 

مــن التفعيــل النهائــي بتاريــخ 2021/1/11.

ــاء  ــطبها أو اإلبق ــوص ش ــوازم بخص ــرة الل ــة لدائ ــر الفني ــم التقاري ــة وتقدي ــوب القديم ــزة الحاس ــى أجه ــف عل الكش  -

ــار. ــع غي ــدة أو قط ــا كأرص عليه

إعــداد الخطــة التنفيذيــة اإلجرائيــة لمركــز الحاســوب والمعلومــات للعــام الجامعــي 2020-2021، باإلضافــة إلــى تقييم   -

الخطــة اإلجرائيــة )التنفيذيــة( للعــام 2020-2019.

.)Webometrics( لرفع التصنيف الجامعي على موقع )Gab Analysis( عمل  -

. )Webometrics(لرفع التصنيف الجامعي على موقع ) Action Plan( عمل  -

تفعيــل خاصيــة االتصــال إلــى الهاتــف المحمــول فــي حــال الخــروج مــن المكتــب الســتقبال المكالمــات الــواردة علــى   -

الرقــم الفرعــي الداخلــي. 

تجهيــز مــدرج الجامعــة مــن حيــث البنيــة التحتيــة لشــبك أجهــزة دائرتــي القبــول والتســجيل والماليــة لغايات تســجيل   -

الطلبــة باإلضافــة إلــى شــبك األجهــزة الهاتفيــة.

تعديل الرد اآللي لمقسم الجامعة ليتناسب مع أوقات الدوام الرسمي للجامعة.  -

العمل واالجتماع مع لجنة التحول الذكي والقيام بجمع متطلبات الدوائر واإلدارات لحوسبة اإلجراءات.  -

MB 250 إلى MB 100 رفع سرعة اإلنترنت السلكي بالجامعة من  -

ــة  ــة دون الحاج ــجيل الطلب ــة لتس ــة تحتي ــن بني ــزم م ــا يل ــكل م ــة ب ــة الجامع ــد بواب ــودة عن ــة الموج ــز الغرف تجهي  -

لدخــول الطلبــة إلــى حــرم الجامعــة.

حوسبة االستبانات المتعلقة بالطلبة بناء على طلب مديرة ضمان الجودة.  -

تجهيز القاعات الدراسية بمبنى)B( و)A( بالتجهيزات الالزمة من سماعات وكاميرات لغايات التدريس عن بعد.  -

وضع المواصفات الالزم توافرها لشراء أجهزة ومستلزمات حاسوب جديدة.  -

تنظيم جدول مناوبات أعضاء مركز الحاسوب ضمن فترة الدوام بالتناوب.  -

متابعة فواتير االتصاالت واإلنترنت مع المدير المالي، وتقديم الدعم الفني لمقسم الجامعة في حال التعطل.  -

 )office 365( إنشاء البريد اإللكتروني لطلبة مرحلة البكالوريوس الجدد مع تفعيل خاصية تنزيل  -

متابعة وحل مشكلة الدفع اإللكتروني للطلبة مع المدير المالي.  -

تجديد اشتراك مجموعة )Adope(لدائرة العالقات العامة.  -

العمــل علــى تطويــر الحمايــة للبنيــة التحتيــة ومراســلة الشــركات لتقديــم عــروض أســعار وحلــول بخصــوص فحــص   -

وتقييــم الحمايــة للشــبكة الداخليــة والعمــل علــى تحســينها.

ترتيــب اجتمــاع مــع شــركة )STS(بحضــور كل مــن عميــد كليــة الحاســوب ومديــر التعليــم اإللكترونــي ومركــز   -

بــأوراكل. الخاصــة  بالتراخيــص  المتعلقــة  القانونيــة  المســائالت  الحاســوب بخصــوص 

ــهادات،  ــة بالش ــمية المتعلق ــق الرس ــق الوثائ ــل توثي ــن أج ــق )QR Code( م ــق الوثائ ــام توثي ــز نظ ــن تجهي ــاء م االنته  -

.)ATS( وكشــوفات العالمــات الصــادرة عــن دائــرة القبــول والتســجيل بالتعــاون مــع شــركة توثيــق وشــركة

 ).Azure Active Directory( بإعطائهم صالحيات )Microsoft Teams( مساعدة مركز التعليم اإللكتروني بتفعيل  -

ــات الكفــاءة الجامعيــة والقيــام باإلعــالن عــن كل التفاصيــل المتعلقــة باالمتحــان  العمــل علــى إنجــاح ســير امتحان  -

ــي. ــع اإللكترون ــى الموق ــة عل ــول للطلب ــة الدخ وآلي

الطلب من شركة )STS(المنفذة لنظام )ERP(بتقديم وصف لشاشات النظام.  -

ــة  ــة للطلب ــارج الجامع ــل وخ ــن داخ ــة م ــات المنظوم ــدة البيان ــي لقاع ــتراك التجريب ــول لالش ــح الدخ ــى فت ــل عل العم  -

ــس. ــة التدري ــاء هيئ وأعض

تزويــد التعليــم اإللكترونــي بسياســات النســخ االحتياطــي التــي يقــوم بهــا مركــز الحاســوب لألنظمــة والســيرفرات   -
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ــى  ــي عل ــم اإللكترون ــيرفرات التعلي ــاص بس ــد خ ــي جدي ــخ احتياط ــدول نس ــاء ج ــى إنش ــل عل ــم والعم ــة به الخاص

ــم. ــاص به ــن الخ ــدات التخزي وح

تفعيــل اســتبانة تقييــم المســاق للطلبــة علــى البوابــة اإللكترونيــة وإجبــار الطلبــة علــى التقييــم قبل الدخــول إلــى الخدمات.  -

إعطاء صالحيات دخول الى نظام التسجيل للسيدة غالية اللحام لالطالع على الخطط الدراسية في النظام.  -

تجهيز مدرج الجامعة بكل ما يلزم من إنترنت وبنية تحية الستقطاب الطلبة الجدد.  -

.)WSUS and WDS( إنشاء سيرفرات  -

استبدال نموذج طلبات التوظيف على الموقع اإللكتروني بنموذج جديد بناء على طلب مديرة الموارد البشرية.  -

إنشاء بريد إلكتروني جديد )google Scholar( وزيادة عدد )Citations(بشكل كبير وملحوظ.  -

عمــل اســتبانة تقييــم الطلبــة المتوقــع تخرجهــم لمخرجــات البرامــج التعليميــة لجميــع كليــات الجامعــة وشــاملة   -

لجميــع التخصصــات.

عمل استبانة استطالع آراء الطلبة حول رسالة الوحدة األكاديمية.  -

عمل استبانة قياس اتجاهات طلبة نحو القروض.  -

تقديم تقرير حول عقد الصيانة وتجديد اشتراك الصحيفة اإللكترونية السنوي.  -

دراسة تعديل محتوى الجامعة على موقع ويكيبيديا.  -

دراسة عروض طابعة الهويات الخاصة بدائرة القبول والتسجيل.  -

العمل على تشغيل )Synology storage( وحدة التخزين الخارجية وتجهيزها لحفظ النسخ االحتياطية.  -

ــي  ــتقبل ف ــي المس ــاعد ف ــي ستس ــد والت ــن بع ــة ع ــة التعليمي ــي البيئ ــاعد ف ــي تس ــول الت ــر الحل ــى توفي ــل عل العم  -

.)Wacom Devices( :تبنيهــا لتكــون جــزء مــن العمليــة التعليميــة، مثــل

.)SMS Messages( التدريب ومناقشة عروض على نظام  -

ــن  ــد م ــزة والتأك ــى األجه ــغيل عل ــام التش ــل نظ ــي تنزي ــرة ف ــم والمباش ــن عدده ــد م ــازًا والتأك ــتالم )81( جه ــم اس ت  -

ــاءات. ــوازم والعط ــرة الل ــى دائ ــا إل ــا وإرجاعه ــادة تغليفه ــاء وإع ــن العط ــة ضم ــة والمطلوب ــات المدرج ــا للمواصف مطابقته

دراسة عروض الطابعات لدائرة القبول والتسجيل وإحالة العطاء للشركة األنسب حسب المواصفات  -

.)Team( وشرح كيفية التعامل مع برنامج )Team with Moodle( عمل تقرير لربط  -

تقديــم الدعــم الفنــي وحــل األعطــال فــي األجهــزة وتبديــل األحبــار وتغييــر عناويــن األجهــزة فــي جميــع أقســام الجامعــة.  -

صيانة األعطال المتعلقة بالبنية التحتية واستبدال موزعات الشبكة المعطلة.  -

ثانيًا: الموقع اإللكتروني
من أهم إنجازات اإلضافة والتعديل والحذف على الموقع اإللكتروني:

1. المراكز والدوائر اإلدارية والمكاتب والعمادات

- إنشــاء صفحــة جديــدة ضمــن المكاتــب بعنــوان "مكتــب العالقــات والمســؤولية المجتمعيــة"، وإضاقــة البيانــات 

ــة. ــة واإلنجليزي ــة العربي ــع باللغ ــى الموق ــه عل ــة ب الخاص

- متابعة اإلعالنات واألخبار ورفعها على الموقع بشكل دوري ويومي.

- تحديــث بيانــات أعضــاء الهيئــة التدريســية واإلداريــة ضمــن الدوائــر والمراكــز والكليــات علــى الموقــع باللغــة العربيــة 

ــة. واإلنجليزي

- تحديث السيرة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس )مديري الدوائر أو المراكز(.

- تعديل نماذج المراكز والدوائر اإلدارية.

- إضافة الهياكل التنظيمية المعدلة لبعض الدوائر اإلدارية على الموقع باللغة العربية واإلنجليزية.

- إضافة الجدول الدراسي للفصل الثاني للعام الجامعي 2020-2021 على موقع القبول والتسجيل واإلعالنات.
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- تعديل إعالن فتح باب القبول والتسجيل على الصفحة الرئيسية للموقع حسب ما تم تزويدنا به من دائرة التسويق.

- إضافة الفيديوهات التعليمية ضمن مركز التعليم اإللكتروني والصفحة الرئيسية للموقع اإللكتروني.

- إضافــة مجــالت الجامعــة )التربويــة والنفســية، القانونيــة، واإلداريــة( ضمــن مجــالت البحــث العلمــي حســب مــا تــم 

ــا بــه مــن قبــل عمــادة البحــث العلمــي والدراســات العليــا. تزويدن

- إنشــاء صفحــة جديــدة فــي دائــرة المكتبــة بعنــوان "وصــل حديثــًا"، وتــم إضافــة قائمــة الكتــب التــي وصلــت حديثــًا 

والتــي تتوفــر فــي مكتبــة الجامعــة.

- تحديث تعليمات وأنظمة الجامعة أول بأول حسب ما يتم تزويدنا به من دائرة ضمان الجودة.

- عمل دليل لدائرة الموارد البشرية وعمادة شؤون الطلبة لمعرفة كيفية الحصول على الردود التي تتعلق

  بخدمة الشكاوى واالقتراحات.

- تحديــث الخطــة االســتراتيجية للجامعــة علــى الموقــع )ضمــن صفحــة عــن الجامعــة( علــى الموقــع باللغــة العربيــة 

واإلنجليزيــة.

- إنشــاء صفحتيــن جديدتيــن ضمــن عمــادة البحــث العلمــي بعنــوان روابــط مهمــة واألولويات البحثيــة وإضاقــة المحتوى 

باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة حســب مــا تــم تزويدنــا بــه من قبــل عمــادة البحــث العلمــي والدراســات العليا.

- إنشاء صفحة جديدة بعنوان "التنمية المستدامة" وإضاقة الوثائق التي تم تزويدنا بها من دائرة ضمان الجودة.

- إنشــاء صفحــة جديــدة ضمــن مركــز التعليــم اإللكترونــي بعنــوان المحــاكاة والمختبــرات االفتراضيــة، وإضافــة 

المحتــوى باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة حســب مــا تــم تزويدنــا بــه مركــز التعليــم اإللكترونــي.

- تعديــل قائمــة أســماء مجلــس العمــداء واألمنــاء والجامعــة ولجنــة التعييــن والترقيــة ضمــن صفحــة عــن الجامعــة 

علــى الموقــع باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة.

- تعديل كلمة رئيس الجامعة ضمن صفحة عن الجامعة على الموقع باللغة العربية واإلنجليزية.

- اســتبدال نمــاذج تقديــم طلبــات التوظيــف ألعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة اإلداريــة وإضافــة رابــط اســتبانة تقديــم 

طلبــات التوظيــف ألعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة اإلداريــة بــداًل منهــا علــى صفحــة الوظائــف.
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2. الكليات 

- تحديث بيانات أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية على الموقع باللغة العربية واإلنجليزية.

- تحديــث بيانــات الموقــع اإللكترونــي للكليــات )كلمــة رئيــس القســم أو العميــد، نبــذة عــن التخصصــات األكاديميــة، 

مجالــس الكليــة، المرافــق، خدمــة المجتمــع( علــى الموقــع باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة.

- إضافة أبحاث أعضاء هيئة التدريس للسنوات السابقة على الموقع باللغة العربية واإلنجليزية.

- تحديث السيرة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس بشكٍل دوري.

ــع  ــى الموق ــات عل ــن الكلي ــة ضم ــات األكاديمي ــة للتخصص ــات العلمي ــداف والمخرج ــالة واأله ــة والرس ــث الرؤي - تحدي

ــة. ــة واإلنجليزي ــة العربي باللغ

- إضافة الهياكل التنظيمية المعدلة لكافة الكليات على الموقع باللغة العربية واإلنجليزية

- إنشاء كلية جديدة على الموقع اإللكتروني خاصة بكلية الشريعة.

- إضافة الخطط الدراسية للتخصصات األكاديمية وإضافتها ضمن الكليات والقبول والتسجيل ورابط    

   استكشف برامجنا.

- إنشاء يوزرات ألعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية والنفسية.

- تعديل على لينك )Google Scholar( ألعضاء هيئة التدريس.

3. متابعة تجديد عقد صيانة الموقع اإللكتروني وتشكيل لجنة الستالم الموقع الحالي.

ــات  ــب متطلب ــي حس ــع اإللكترون ــي للموق ــم الفن ــروض الدع ــم ع ــل تقدي ــن أج ــة م ــركات متخصص ــع ش ــاع م 4. االجتم

ــوب. ــز الحاس مرك

ــة  ــف الجامع ــع تصني ــى رف ــاًء عل ــة بن ــرة المكتب ــي ومدي ــع اإللكترون ــاط الموق ــاط ارتب ــات وضب ــداء الكلي ــة عم 5. مخاطب

ضمــن موقــع )Webometrics(وضمــن الخطــة اإلجرائيــة لرفــع التصنيــف التي قــام بها مركــز الحاســوب والمعلومات 

بالتنســيق مــع مســاعد الرئيــس للتخطيــط االســتراتيجي وإدارة المشــاريع؛ مــن أجــل تزويد مركز الحاســوب بـــملخصات 

األبحــاث وملخصــات رســائل الطلبــة الجامعيــة وكل مــا يلــزم لتحديــث بيانــات الموقــع اإللكترونــي.

6. إضافــة خدمــة االقتراحــات والشــكاوى ألعضــاء هيئــة التدريــس وأعضــاء الهيئــة اإلداريــة علــى الموقــع اإللكترونــي، باإلضافة 

إلــى خدمــة االقتراحــات والشــكاوى للطــالب وإنشــاء بريــد إلكترونــي خــاص لــكل جهــة معنيــة لمتابعــة الــردود واالقتراحات.

7. إنشــاء صفحتيــن بعنــوان "الرئاســة" وإضافــة بيانــات الرئيــس ومســاعدي الرئيــس، وصفحــة بعنــوان "مكتــب الرئيــس" 

وإضافــة الموظفيــن اإلدارييــن العامليــن فــي مكتــب الرئيــس.

8. إنشــاء أيقونــة جديــدة بعنــوان "االســتبانات" ضمــن البوابــة اإللكترونيــة للطلبــة وإضافــة محتــوى اســتبانة تقييــم 

المخرجــات التعليميــة.

9. متابعة محتوى الموقع اإللكتروني والتواصل مع ضباط ارتباط الموقع لتزويدنا بالبيانات المطلوبة إن وجدت.

10. إضافة لينك )Google Scholar( الذي يحتوي على كافة إيميالت أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على 

      الصفحة الرئيسية للجامعة.

ثالثًا: األنظمة البرمجية
تنزيل األنظمة على أجهزة الموظفين عن بعد خالل فترة حظر كورونا.  .1

التعديل على نماذج التأمين الصحي على نظام )HR(بحيث يتم نقل جميع الموظفين على النظام الجديد.  .2

3. متابعة عدد من مشاكل تقارير الموارد البشرية مع شركة )ATS(، مثل: تقارير الرواتب ومشاكل احتساب الرواتب.

إضافــة خدمــة جــدول امتحانــات الطالــب علــى البوابــة اإللكترونيــة للطالــب؛ حتــى يتمكــن الطــالب مــن معرفــة   .4

امتحاناتهــم عــن بعــد دون الحاجــة للقــدوم للجامعــة، وتفعيــل الشاشــات الخاصــة بتعريــف االمتحانــات علــى النظــام 

المكتبــي للتســجيل.
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ــات أو  ــات )3 امتحان 5. إضافــة تقريــر جديــد منفصــل عــن النظــام يظهــر أعــداد الطــالب اللذيــن لديهــم تعــارض باالمتحان

ــرة القبــول والتســجيل. ــر( وتفعيلــه لدائ أكث

إجراء بعض التعديالت على شاشة الدفع اإللكتروني للطالب على البوابة اإللكترونية؛ لتصبح أكثر سهولة للطالب.  .6

ــرة  ــي فت ــب ف ــات طال ــى إثب ــول عل ــن الحص ــالب م ــن الط ــة؛ ليتمك ــة اإللكتروني ــى البواب ــب عل ــات الطال ــة إثب ــة خدم 7. إضاف

ــامل. ــر الش الحظ

التعديــل علــى اإلعــدادات الخاصــة بالدفــع اإللكترونــي مــن خــالل)E-Fawatercom(؛ لتصبح علــى البنك الجديــد المعتمد   .8

ــن الجامعة. م

حــل المشــاكل المتعلقــة بالعالمــات وظهورهــا علــى البوابــة اإللكترونيــة ومنهــا رؤيــة الطالــب للعالمــات قبــل اعتمادهــا   .9

مــن العميــد أو إمكانيــة رؤيتهــا للطــالب المدينيــن.

إضافــة خدمــة اســتثناء المــواد مــن المعــدل التراكمــي علــى البوابــة اإللكترونيــة، وإضافــة الشاشــات الخاصــة بهــا علــى   .10

النظــام المكتبــي للتســجيل.

التعديــل علــى نظــام التســجيل مــن خــالل شــركة )ATS(؛ لمنــع إمكانيــة ســحب المتطلــب الســابق فــي حــال التزامــن   .11

ــة اإللكترونيــة. عــن طريــق البواب

12. إضافــة خدمــة تقاريــر الــوزارة والتعليــم العالــي لدائــرة المــوارد البشــرية بحيــث تكــون جاهــزة ليتــم رفعهــا علــى موقــع 

الــوزارة ومتوافقــة مــع األرقــام المعتمــدة مــن الــوزارة.

13. إضافــة نظــام جديــد خــاص بمتابعــة أبحــاث أعضــاء هيئــة التدريــس لدائــرة البحــث العلمــي والكليــات )لجميــع أعضــاء 

هيئــة التدريــس(.

14.  العمــل علــى نظــام جديــد لتعريــف الشــركات التــي تتعامــل معهــا الجامعــة وإضافــة بنــود التدريــب الميدانــي الخــاص 

بالكليــات عليــه لمتابعــة التدريــب الميدانــي الطــالب، بحيــث يتــم إضافــة الطــالب المتدربيــن بــكل شــركة ومتابعتهــم 

وعمــل تقييــم لهــم.

15. التعديــل علــى البيانــات الخاصــة بعمليــة الدخــول علــى االمتحانــات اإللكترونيــة، لتصبــح مرتبطــة بطباعــة بطاقــة دخــول 

امتحــان، وإعطــاء مركــز التعليــم اإللكترونــي إمكانيــة للوصــول إلــى هــذه البيانــات ليتــم ربطهــا علــى نظــام االمتحانــات.

16. تفعيل نظام األرشفة الخاص بالطالب والعالمات في دائرة القبول والتسجيل.

17. تفعيل نظام )QR code( لدائرة القبول والتسجيل للتأكد من صحة الوثائق والشهادات.

18. تفعيــل اســتخدام البطاقــات علــى ســاعات البصمــة فــي الجامعــة بــداًل مــن اســتخدام بصمــة األصبــع، بســبب جائحــة 

كورونــا حيــث تــم تعريــف وطباعــة البطاقــات لجميــع منتســبي الجامعــة.

19. إضافــة ســيرفر )FTP( جديــد يحتــوي علــى الكتــب الرســمية لجميــع الدوائــر والكليــات والمراكــز بالجامعــة؛ حتــى يتمكن 

المركــز مــن حفــظ هــذه الكتــب واخــذ النســخ االحتياطيــة منها.

20. إضافة نظام ديوان جديد )األرشفة للكتب الرسمية( لكل من: مركز التعليم اإللكتروني، دائرة التسويق، كلية الشريعة.

21. تفعيــل تقييــم أعضــاء هيئــة التدريــس علــى البوابــة اإللكترونيــة نهايــة كل فصــل دراســي وتزويــد دائــرة ضمــان الجــودة 

بالتقاريــر الناتجــة عــن التقييــم بشــكل فصلــي.

22. إلغــاء خاصيــة حــذف أذونــات التجــاوز للطــالب التــي يتــم إضافتهــا مــن خــالل الدائــرة الماليــة علــى شاشــة تجــاوز حــد 

المديونيــة )عــدا حــذف تجــاوز حــد مديونيــة مــن نــوع بطاقــة دخــول امتحــان(، وجعــل عمليــة الحــذف صالحيــة منفصلــة 

يتــم إضافتهــا فقــط للمخوليــن )المديــر المالــي حاليــا(.

23. عمــل تحديــث علــى نظــام المكتبــة بحيــث تــم تحديــث قواعــد البيانــات الخاصــة بــه ونقــل النظــام علــى ســيرفر جديــد 

.)oracle(بمواصفــات أفضــل، وإعــادة تصميــم وبرمجــة الشاشــات مــن جديــد علــى نســخة جديــدة مــن

24. العمــل مــع لجنــة التحــول للجامعــة الذكيــة وجمــع المتطلبــات لجميــع األنظمــة التــي تــم طلبهــا مــن الدوائــر 

والمراكــز. والكليــات 
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ــة  ــات الخاص ــل الشاش ــس، وتفعي ــة التدري ــاء هيئ ــة ألعض ــة اإللكتروني ــى البواب ــي عل ــاد األكاديم ــة اإلرش ــل خدم 25. تفعي

ــات. ــكرتاريا الكلي ــدى س ــي ل ــام المكتب ــى النظ ــاد عل باإلرش

26. تزويد الدوائر والمراكز بالتقارير التي يتم طلبها، كما هو موضح في الجدول أدناه.

الجهة الطالبة وصف التقريرالرقم

.1
تقارير صالحيات موظفين الموارد 

البشرية على العالوات واالقتطاعات
للسيدة نيفين /ق.ا مدير الموارد البشرية.

.2
تقارير رصد المواد اكسل من أجل 

الجرد
للسيد فراس العجلوني/الدائرة المالية

.3
كشف بالشاشات والتقارير في نظام 

HR الـ

السيدة ناديا قديمات /

مساعد الرئيس للشؤون اإلدارية والمالية 

.4
كشف بالشاشات والتقارير في نظام 

التسجيل

السيدة ناديا قديمات /

مساعد الرئيس للشؤون اإلدارية والمالية 

.5
 تقارير بالطالب المسجلين للمواد دون

تسجيل االمتحانات المستوى

/ السيدة ناديا قديمات

مساعد الرئيس للشؤون اإلدارية والمالية

.6
 كشف بالشاشات والتقارير في نظام

المالية

/ السيدة ناديا قديمات

 مساعد الرئيس للشؤون اإلدارية والمالية

الدكتور محمد نصار/مدير مركز التعليم اإللكترونيالطالب المعلقين بحالة منع7.

27. متابعــة مشــاكل خلــل الصالحيــات علــى النظــام المكتبــي للجامعــة حيــث تــم معالجــة الخلــل بشاشــة تغييــر حالــة 

ــع  ــم توزي ــد ت ــه ق ــا بأن ــة علم ــن المالي ــه م ــم موظف ــة باس ــت الحرك ــد تثبت ــرية، وق ــوارد البش ــرة الم ــي دائ ــف ف الموظ

ــط. ــتعالم فق ــة اس ــة صالحي ــة بالمالي ــون للموظف ــأن يك ــات ب الصالحي

28. تقديــم الدعــم لمركــز التعليــم اإللكترونــي بإضافــة)views(؛ ليتمكنــوا مــن قــراءة ورؤيــة البيانــات الخاصــة باألنظمــة 

األخــرى حســب المطلــوب.

29. إدخــال جميــع أبحــاث أعضــاء هيئــة التدريــس علــى نظــام األبحــاث مــن خــالل ملفــات اكســل، تــم تزويدنــا بهــا مــن خــالل 

عمــادة البحــث العلمــي، لعــدم مقــدرة أعضــاء هيئــة التدريــس علــى القــدوم للجامعة.

30. تحديــد آليــة جديــدة لظهــور االمتحانــات علــى البوابــة اإللكترونيــة للطــالب بحيــث يتــم تحديــد االمتحانــات التــي ســيتم 

إظهارهــا واالمتحانــات التــي ســيتم إخفاؤهــا عــن البوابــة بشــكل فــردي )أي علــى مســتوى المــادة الواحــدة( بــداًل مــن 

ظهورهــا لجميــع الطــالب دون أي شــروط أو قيــود.

رابعًا: الدعم الفني والصيانة
القيــام بصيانــة جميــع أجهــزة الحاســوب فــي المختبــرات والقاعــات الدراســية واألجهــزة التابعــة ألعضــاء الهيئتيــن   .1

اإلداريــة والتدريســية وتقديــم الدعــم الفنــي الــالزم لهــا طــوال العــام الدراســي.

2.  القيــام بتفقــد أجهــزة العــرض داخــل المختبــرات والقاعــات الدراســية مــن حيــث صيانتهــا وتركيــب الكوابــل، وفــي حالــة 

حاجتهــا إلــى اســتبدال قطــع يتــم االتصــال مــع الشــركات والجهــات المعنيــة لصيانتهــا.

3.  تنزيــل كافــة البرامــج الخدميــة علــى أجهــزة الحاســوب فــي القاعــات والمختبــرات الدراســية التــي تلبــي حاجــة عمليــة التدريــس.
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4.  تنزيــل وصيانــة البرامــج علــى أجهــزة الحاســوب )تحديــث أنظمــة التشــغيل( للموظفيــن اإلدارييــن وأعضــاء الهيئــة 

التدريســية.

5.  متابعة صيانة الطابعات وماكنات التصوير الموجودة في األقسام والدوائر.

6.   المســاعدة الفنيــة فــي دراســة العــروض لألقســام والدوائــر فــي حــال تــم طلــب شــراء أجهــزة حاســوب أو طابعــات أو 

أحبــار الطابعــات أو أجهــزة عــرض.

7.  المشــاركة بــأي فعاليــات تقــوم بهــا الجامعــة فــي حــال حاجتهــا إلــى فنــي للقيــام بأعمــال صيانــة )مؤتمــرات، احتفاالت، 

دورات تدريبيــة، مناقشــات أبحاث الماجســتير(.

8. تجهيــز أجهــزة الحاســوب فــي مختبــرات الحاســوب بالبرامــج الالزمــة ألجــراء االمتحانــات المحوســبة للكليــات أو امتحانات 

الكفــاءة وتقديــم الدعــم الفنــي للطلبــة أثنــاء تقديــم االمتحانــات عنــد الحاجــة لذلك.

توفيــر الدعــم الفنــي الــدوري للقاعــات الدراســية بدايــة وخــالل الفصــل الدراســي حيــث يتــم إعــادة تنزيــل نظام التشــغيل   .9

والبرامــج الالزمــة مــن جديد.

تقديــم الدعــم للطلبــة عنــد اســتخدامهم ألجهــزة الحاســوب فــي مختبــرات الحاســوب حيــث توفيــر خدمــة الطباعــة   .10

.)EBSCO( ومســاعدتهم بالدخــول علــى قاعــدة البيانــات الخاصــة باألبحــاث)CD( وتنســيق الملفــات ونســخ

ــل  ــزة )dell 3010(، والعم ــتبدالها بأجه ــة )hp 7100+5100( واس ــوب القديم ــزة الحاس ــع أجه ــتبدال جمي ــى اس ــل عل ــم العم ت  .11

ــة. ــي الجامع ــية ف ــات الدراس ــع القاع ــا لجمي ــث أنظمته ــى تحدي عل

12. تم العمل على فحص وتشغيل جميع أجهزة )Data Show( والتأكد من جاهزيتها للعمل.

ــع  ــم جمي ــب( وتقدي ــك وتركي ــالت )ف ــد التنق ــة عن ــة اإلداري ــية والهيئ ــة التدريس ــاء الهيئ ــوب أعض ــزة حاس ــة أجه 13. متابع

ــواع الدعــم الفنــي. أن

.A 14. تقديم الدعم الفني عند إجراء امتحانات المستوى في مختبرات الحاسوب التابعة لمبنى

15. متابعــة آالت التصويــر المســتأجرة التــي تــم تركيبهــا فــي مختلــف أقســام الجامعــة مــن حيــث التنســيق مــع )شــركة 

مواكــب(، وتوفيــر األحبــار ومتابعــة صيانتهــا وأخــذ أرقــام عداداتهــا.

16. العمــل مــع لجنــة األحبــار علــى معاينــة كميــات األحبــار الالزمــة للجامعــة واســتالمها، ومتابعــة صرفهــا وتركيبهــا فــي 

الطابعــات المختلفــة وماكينــات التصويــر.

17. بالتنســيق مــع دائـــرة اللـــــوازم والعـــطاءات تــم كتابــــة تقاريــر األجهــزة التالفــة والقديمــة -التــي ال تعمــل- وإتالفهــا 

ــتبدالها. واس

18. تــم العمــل علــى اســتبدال جميــع أجهــزة الحاســوب القديمــة )hp 7100+5100( واســتبدالها بأجهــزة)dell 3010(لدائــرة 

ــا. ــة له ــج الالزم ــل البرام ــة وتنزي المكتب

19. متابعــة تجهيــز أجهــزة حاســوب للعمــل عــن بعــد للموظفيــن فتــرة جائحــة كورونــا وتركيــب الكاميــرات والســماعات 

.)zoom(وتنزيــل برنامــج

20. العمــل علــى متابعــة وصيانــة أجهــزة الحاســوب وملحقاتهــا مــن طابعــات وأجهــزة مســح ضوئــي فــي جميــع مرافــق 

الجامعــة، وجميــع أجهــزة مختبــرات المبنــى A وأجهــزة قاعــة اجتماعــات الرئاســة والتأكــد مــن عملهــا بشــكل جيــد.

.)FTP( 21. تشغيل آالت التصوير لعمل المسح الضوئي على سيرفر الـ

22. تفقد الـ )UPS( والتأكد من عمله بشكل جيد.

23. شبك آالت التصوير المستأجرة على األجهزة المكتبية لغايات الطباعة عن طريق الشبكة وعمل المسح الضوئي.

24. مساعدة الهيئة التدريسية على نظام التعليم اإللكتروني والمحاضرات اإللكترونية.

25. تنزيل أنظمة الجامعة )نظام التسجيل، نظام المالية( على األجهزة المطلوبة بالتعاون مع قسم البرمجة.

26. حذف مضاد الفايروس القديم وتنزيل مضاد فايروس جديد لجميع أجهزة الجامعة.

27. تعديل )Email Signature( لموظفين الجامعة.
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28.  تسليم طالب الماجستير البريد اإللكتروني والرقم السري الخاص بهم.

29. تغير كلمة المرور )Administrator(لجميع أجهزة موظفي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

30. عمل دراسة لتجهيز قاعة اجتماعات مجلس العمداء بنظام صوتي ومرئي ليتناسب مع االجتماعات عن بعد.

31. إضافة قطع للحواسيب التي تحتاج إلى تطوير لزيادة سرعتها وكفاَءتها.

32. تحديث أنظمة التشغيل)windows(إلى آخر إصدار لضمان عمل أنظمة الجامعة وحمايتها.

التطلعات المستقبلية
1.  تصميم وتطوير أنظمة محوسبة جديدة من شأنها حوسبة اإلجراءات واالستغناء عن المعامالت الورقية.

2 . عمل دورات تدريبية للطلبة بمجال الحاسوب والشبكات.

3 . التميز في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات.

4.  تحسين خدمة االتصاالت السلكية والالسلكية بالجامعة.

5.  تطوير البنية التحتية.
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مركز اللغات والترجمة

نبذة عن المركز
تــم تأســيس مركــز اللغــات فــي جامعــة عمــان العربيــة فــي عــام 2001، ويعــدُّ مركــز اللغــات مركــزًا حيويــا وأحــد أهــم وحــداِت 

غــات فــي الجامعــة أيضــًا، ومنــذ تأسيســه،  الجامعــة التــي تخــدم طلبــة التَّخصصــات الُمختلفــة فــي الجامعــة. يعمــل مركــز اللُّ

ــة للناطقيــن بغيرهــا، ويتــم تنفيــذ هــذا البرنامــج مــن خــالل اتفاقيــات محليــة ودوليــة مــع  غــِة العربيَّ علــى تقديــم برنامــج اللُّ

مؤسســات وجامعــات أجنبيــة أكاديميــة. ويــدرس فــي شــعبة اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا مدرســون أْكفــاء ومؤهلــون 

ــة.  ــة التعليمي ــدم العملي ــم تخ ــادر تعل ــج ومص ــة ومناه ــرات لغوي ــاك مختب ــا، وهن ــن بغيره ــة للناطقي ــة العربي ــس اللغ لتدري

ويعقــد المركــز الــدورات المتنوعــة، مثــل: دورات المحادثــة، دورات الترجمــة، وكذلــك الــدورات التأهيليــة التــي تســاعد الطلبــة 

علــى اجتيــاز االمتحانــات العالميــة، مثــل: التوفــل وكذلــك االمتحــان الوطنــي فــي اللغــة اإلنجليزيــة؛ وذلــك مــن أجــل خدمــة 

طــالب الجامعــة والمجتمــع المحلــي.

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

رسالة المركز
االرتقاء بالمهارات اللغوية لطلبة الجامعة وأبناء المجتمع المحلي، وتعزيز قدراتهم في االتصال والتواصل.

أهداف المركز
إكساب الطلبة المهارات اللغوية في اللغة اإلنجليزية، واللغة العربية للناطقين بغيرها، واللغات األخرى.  .1

توفير مدربين من ذوي الكفاءات العلمية المتميزة.  .2

استحداث وتطوير برامج تدريبية متميزة لتلبية احتياجات المجتمع.  .3

صقل مهارات الطلبة اللغوية بتوظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة.  .4

تعزيز التعاون والتواصل بين الجامعة والمجتمع المحلي.  .5

أهم اإلنجازات للمركز
1. ترجمة العديد من السياسات واإلجراءات والنماذج وغيرها من الوثائق التي تعنى بضمان الجودة في الجامعة.

2. ترجمة العديد من الوثائق التي تخص مختلف دوائر وكليات ومراكز الجامعة. 

3. مد جسور التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي المختلفة.

4.  القيام بأعمال التدقيق اللغوي في اللغة اإلنجليزية. 

التطلعات المستقبلية
يسعى مركز اللغات والترجمة في جامعة عمان العربية في المستقبل القريب إلى تحقيق عدد من األهداف، ومنها:

1.  عقــد المزيــد مــن اتفاقيــات التعــاون والشــراكة مــع الجهــات التــي تعنــى بتعليــم اللغــات، مثــل: اللغــة اإلنجليزيــة 

واإلســبانية والفرنســية األلمانيــة.

2.  عقــد دورات لتعليــم اللغــات األجنبيــة، مثــل: اللغــة اإلنجليزيــة واإلســبانية والفرنســية واأللمانيــة داخــل الجامعــة 

وتســتهدف هــذه الــدورات المهتميــن بتعلــم اللغــات مــن األردنييــن وغيــر األردنييــن. 
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مركز االستشارات والتدريب

نبذة عن المركز
ــى  ــي إل ــة، والرام ــان العربي ــة عم ــي جامع ــداء ف ــس العم ــرار مجل ــًا لق ــب وفق ــات والتدري ــارات والدراس ــز االستش ــس مرك تأس

ــة  ــارات الالزم ــر المه ــة وتطوي ــة العلمي ــاب المعرف ــي اكتس ــباب ف ــاعدة الش ــب ومس ــل وتدري ــي تأهي ــة ف ــل دور الجامع تفعي

ــزاد المعرفــي  لهــم والمســاهمة فــي دعــم المؤسســات العامــة والخاصــة برفــع كفــاءة موظفيهــا. وتقديــم وتحســين ال

علــى نحــو شــامل وتمكيــن المــوارد البشــرية األردنيــة والعربيــة واالرتقــاء بالمواهــب واألفــكار وصــواًل الــى تحســين مخرجــات 

ــي. ــي والدول ــل المحل ــوق العم ــات س ــع متطلب ــالءم م ــا يت ــة بم ــة التعلمي العملي

ــل: )إدارة  ــة، مث ــات تدريبي ــج ودبلوم ــذ برام ــدة لتنفي ــب ع ــركات تدري ــات وش ــع أكاديمي ــات م ــد اتفاقي ــز بعق ــام المرك ــث ق حي

المطــارات، إدارة الفنــادق والمنشــآت الســياحية، المونتــاج الســينمائي والتلفزيونــي، صيانــة الســيارات الهجينــة الهايبــرد(، 

والعديــد مــن الــدورات اإلداريــة لتطويــر أداء الموظفيــن داخــل الجامعــة وخارجهــا.

رؤية المركز
الريادة في مجالي االستشارات والتدريب.

رسالة المركز
التميز في الخدمات االستشارية والتدريبية المقدمة للفئات المستهدفة.

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

اإلسهام في تنمية الموارد المالية للجامعة.  .2

توظيف الطاقات والقدرات المبدعة في تنفيذ برامج المركز وأنشطته.  .3

تقديم االستشارات والخدمات والدراسات العلمية والفنية للجهات المختلفة.  .4

أهم اإلنجازات للمركز
تم توقيع عدة اتفاقيات مع مراكز التدريب الخاصة من المجتمع المحلي.  .1

2. تم تنفيذ مجموعة من الدبلومات المهنية في العديد من التخصصات

التطلعات المستقبلية
زيادة التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص ذات العالقة في مجالي التدريب واالستشارات.  -

فتــح المجــال أمــام طلبــة الجامعــة الحالييــن والخريجيــن للحصــول علــى الدبلومــات المهنيــة التــي مــن شــأنها   -

ــل. ــوق عم ــم لس تأهيله

توثيق العالقات مع مؤسسات القطاع العام والخاص لتطوير وتأهيل موظفيهم.   -

تعزيز العالقات مع أصحاب العمل لتوفير فرص العمل بعد التدريب.  -
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المركز الطبي

نبذة عن المركز
ُأنِشــئ المركــز الطبــي ُمنــذ تأســيس الجامعــة عــام 1999، حيــث يقــدم الخدمــات الطبيــة والرعايــة الصحيــة األوليــة للطلبــة والعاملين 

مــن خــالل إجــراء الفحــص الســريري للمرضــى وصــرف العــالج لهــم وتقديــم اإلســعافات األوليــة للحــاالت الطارئــة مــن ضمنهــا الجــروح 

والحــروق والكســور وغيرهــا. وكذلــك فحــص الضغــط ونســبة الســكر فــي الــدم وتخطيــط القلــب؛ مــن أجــل الكشــف المبكــر ألمراض 

م تحــت إشــراف فريــٍق صحــي وكادر طبــي مميــز؛ ألجــل تأميــن الرعايــة الصحيــة الالزمــة. القلــب والســكري. وهــذه الخدمــات ُتقــدَّ

بــة والعامليــن فيهــا ومعالجتهــم وتوفيــر الــدواء الــالزم لــكل حالــه  إنَّ الجامعــة حريصــة كلَّ الحــرص علــى صحــة أبناِئهــا الطلَّ

ســواء كان داخــل الجامعــة فــي المركــز الطبــي للحــاالت الطارئــة، أم خارجهــا فــي المستشــفيات المعتمدة لــدى شــركة التأمين.

رؤية المركز
التمّيز في تقديم الخدمات الطبية لجميع منتسبي الجامعة.

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

اهداف المركز
1.  تلبية الخدمات الطبية العالجية لطلبة الجامعة وموظفيها.

اإلسهام في رفع مستوى الوعي الصحي في الجامعة والمجتمع المحلي.  .2

تعزيز الخدمات الصحية الوقائية في الجامعة.  .3

تنمية مهارات الكادر الطبي وتطوير قدراته.  .4

إنجازات المركز الطبي:
01 المبــادرة بعمــل كافــة اإلجــراءات الضروريــة للوقايــة مــن نقــل العــدوى المرضيــة داخــل الجامعــة ومــا بيــن العامليــن 

والمراجعيــن.

02  تنظيم عملية صرف األدوية المزمنة على مستحقيها من خالل تأمينها إلى منازلهم خالل الجائحة. 

03  االستمرار بتقديم الخدمات الطبية والعالجية لكل من راجع المركز الطبي من طلبة بكالوريوس وموظفين. 

04 إضافة أجهزة طبية للعمل في قسم الطوارئ.

05 القيــام بفتــح خــط ســاخن لمتابعــة كافــة االستفســارات بخصــوص الحــاالت المرضيــة، ومتابعــة التأميــن الصحــي 

واألدويــة لكافــة المؤمنيــن مــن طلبــة وعامليــن. 

التطلعات المستقبلية:
01 لعمل التشاركي مع المجتمع المحلي لزيادة الوعي الصحي بين أفراد المنطقة الواحدة.

02 إقامة يوم طبي مجاني يخدم المجتمع المحلي لتعزيز العالقة بين الجامعة وأفراد المجتمع المحيط بنا.
03  السعي لعمل ندوات تثقيف طبي للعاملين والطلبة. 

04  العمل على تبديل سيارة إسعاف الجامعة بأحدث حيث تحتوي على كافة األجهزة الضرورية لإلسعاف.
05  إصدار بروشور توضيحي عن مركز طبي الجامعة يبين فيه الخدمات الصحية والتأمين. 
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مركز األعمال الريادية والمبادرات
 المجتمعية

نبذة عن المركز
ــم  ــن لديه ــركات ممَّ ــال والش ــاعدة رواد األعم ــة لمس ــال التجاري ــم األعم ــات دع ــر خدم ــال توف ــان األعم ــد الحتض ــز رائ مرك

فكــرة لبــدء عمــل تجــاري أو عمــاًل قائمــًا ُيرغــب فــي تطويــره، وتنميــة المســؤولية المجتمعيــة مــن خــالل تنفيــذ المبــادرات 

ــة . المجتمعي

ينقســم المركــز إلــى ثــالث شــعب، وهي: شــعبة الريــادة واإلبداع، وشــعبة المبــادرات وخدمــة المجتمع، وشــعبة المشــاريع. 

ــا يســهم فــي نيتهــم  يتــم التركيــز فــي مركــز األعمــال الرياديــة علــى تعميــق مصطلــح ريــادة األعمــال لــدى الطلبــة؛ ممَّ

لفتــح مشــاريعهم الخاصــة ومســاعدتهم فــي تحويــل أفكارهــم إلــى مشــاريع علــى أرض الواقــع. إلــى جانــب ذلــك يعنــى 

المركــز بتنميــة روح المبــادرة لــدى الطــالب؛ إذ إنَّ الريــادة تولــد مــن روح المبــادرة وفهــم المشــاكل وإيجــاد الحلــول لهــا.

رؤية المركز
بيئة حاضنة لالبتكار وريادة األعمال.

رسالة المركز
دعم واحتضان األفكار الريادية وتحفيز رواد األعمال وخلق بيئة لألفكار اإلبداعية وتوفير سبل النجاح.

أهداف المركز
نشر الوعي بمفاهيم االبتكار واإلبداع والريادة والموهبة وثقافة التميز وسبل رعايتها.  .1

تشجيع المبدعين إلطالق طاقاتهم اإلبداعية تمهيًدا لصقلها وتنميتها في مختلف مجاالت األعمال.  .2

تحويل أفكار المبدعين إلى مشروعات قابلة للتنفيذ وتبنيها.  .3

تقليل مستويات البطالة وزيادة حجم الدخل للمبدعين والرياديين من الطلبة والمجتمع المحلي.  .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

أهم اإلنجازات:
ــداث  ــة أح ــع بداي ــًا م ــك توافق ــا(؛ وذل ــم لقمتن ــا نتقاس ــة )خلين ــان العربي ــة عم ــادرة جامع ــاح مب ــى إنج ــل عل -  العم

ــي األردن. ــا ف كورون

.)B( والمبنى )A(عمل مجسم حب الطلبة لجمعتهم والموجود بين المبنى  -

المشاركة في مسابقة )هلت( وفوز ثالث فرقة من الجامعة.  -

أهم النَّدوات العلمية وورش العمل:
أوال: فيروس كورونا وتداعياته على االقتصاد األردني.

ثانيا: الدور الريادي والمسؤولة المجتمعية للجامعات أثناء وبعد فيروس كورونا.



التقرير السنوي  www.aau.edu.jo٢٠-٢٠٢٠1٩105

ثالثا: ندوة الدور الريادي والمسؤولية المجتمعية للجامعات األردنية.
رابعا: عقد دورة ريادة األعمال عبر تطبيق زووم لطلبة الجامعة لمدة شهرين.

التطلعات المستقبلية
عمل جائزة سنوية لمسابقة مركز األعمال الريادية للمشاريع الريادية بهدف تحفيز الطلبة.  •

البدء الفعلي باحتضان المشاريع الريادية.  •
التشبيك مع المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية لدعم مركز األعمال الريادية والمبادرات المجتمعية في تنفيذ أعماله.  •

عمل يوم ريادي على أن تكون المشاركة فيه من الجميع (داخل الجامعة وخارجها(.  •
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مركز التعليم اإللكتروني

نبذة عن المركز
ــا  ــى عنه ــرورة ال غن ــن ض ــه م ــا يمثل ــر لم ــت الحاض ــي الوق ــم ف ــم والتَّعل ــاط التَّعلي ــم أنم ــن أه ــي م ــم اإللكترون ــدُّ التَّعلي ُيع

لتطويــر النظــم التعليميــة وتحســين الجوانــب المختلفــة للتعلــم؛ بحيــث يتســلح الطالــب الخريــج بالمعرفــة والمهــارة الالزمــة 

ــات فــي ســوق العمــل.. لمواجهــة التَّحدي

يســعى مركــز التعليــم اإللكترونــي وبشــكل مســتمر لتطويــر عمليــة التَّعليــم والتَّعلــم فــي جامعــة عمــان العربيــة وذلــك مــن 

خالل:

االنتقال إلى بيئة تعليمية تفاعلية متميزة لإلسهام في تحقيق أفضل المخرجات التعليمية.  -

ــي  ــوى اإللكترون ــذ المحت ــر وتنفي ــم وتطوي ــى تصمي ــًا عل ــًا وتقني ــس عملي ــة التدري ــاء هيئ ــاعدة أعض ــب ومس تدري  -

ــة. ــي الجامع ــها ف ــم تدريس ــي يت ــاقات الت للمس

تنمية وتطوير مهارات االتصال والتفكير اإلبداعي والنقدي للطالب.  -

ضبط جودة العمل والمنتج في مجال التعليم اإللكتروني.   -

رؤية المركز
مركز تميز في تقديم خدمات تعليم إلكتروني منافس على مستوى المحلي واإلقليمي.

رسالة المركز
ــة  ــا الحديث ــل للتكنولوجي ــف األمث ــالل التوظي ــن خ ــة م ــة التعليمي ــر العملي ــي تطوي ــاهم ف ــي تس ــم إلكترون ــة تعلي منظوم

ــة. ــراكة الفاعل والش

أهداف المركز
نشر ثقافة التعليم اإللكتروني في الجامعة.  .1

اعتماد أساليب التعليم اإللكتروني الحديثة.  .2

بناء وتصميم وتطوير المساقات الدراسية إلكترونًيا ذات جودة ونوعية عالية.  .3

تطوير خبرات أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية في مجال التعليم اإللكتروني.  .4

تعزيز مهارات التعليم اإللكتروني للطلبة.  .5

تأسيس قنوات للشراكة المجتمعية الفاعلة في دعم التعليم اإللكتروني.  .6

أهم اإلنجازات
توفير بنية تحتية مستقرة لتلبية احتياجات التعليم اإللكتروني.  .1

إجراء وتنظيم االمتحانات اإللكترونية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.  .2

3. توفيــر كافــة الفيديوهــات التعليميــة ألعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب لتمكينهــم مــن اســتخدام األنظمــة 

بالطريقــة المثلــى.

توفيــر آليــات مراجعــة ومتابعــة للعمــداء ورؤســاء األقســام؛ لضمــان ســير العمليــة التعليميــة بالشــكل المطلــوب   .4

حســب تعليمــات وأنظمــة الجامعــة المعمــول بهــا.
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أهم الندوات العلمية وورش العمل
تدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام األنظمة اإللكترونية المتاحة.  .1

تدريب ضباط االرتباط وااللتقاء معهم بشكل دوري لتأهيلهم.  .2

التطلعات المستقبلية 
• إنشاء عمادة تعليم إلكتروني يكون من مهامها ما يلي:

ضبط جودة التعليم اإللكتروني.  )1

2( إنشاء برامج تعليم مفتوح.

3( توفير مساقات واسعة االنتشار على شبكة اإلنترنت لطلبة الجامعة ولمن يرغب بذلك من خارج طلبة الجامعة.
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الدوائـــر اإلداريـــة
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دائرة اإلعالم والعالقات العامة

نبذة عن الدائرة
تأسســت دائــرة اإلعــالم والعالقــات العامــة منــذ تأســيس الجامعــة عــام 1999 لتقــوم بالعمــل علــى إظهــار الصــورة والســمعة 

ــا التــي تهــم الجامعــة فــي  ــرز أهــداف الجامعــة، ورؤيتهــا، ورســالتها، وتقــوم بمتابعــة كل القضاي المشــرقة للجامعــة، إذ تب

ــة،  ــامها المختلف ــالل أقس ــن خ ــح م ــكل ناج ــا بش ــع خططه ــذ جمي ــدر، وتنفي ــاءة واقت ــات بكف ــل الخدم ــم أفض ــبيل تقدي س

وهــي: قســم اإلعــالم، وقســم المراســم، وقســم التصميــم الجرافيكــي، وتقــوم الدائــرة علــى تنظيــم المؤتمــرات والنــدوات 

والمحاضــرات العامــة وترتيــب زيــارات الوفــود الرســمية التــي تقــام فــي الحــرم الجامعــي، كمــا أنهــا تشــكل حلقــة وصــل بيــن 

الجامعــة والمجتمــع المحلــي العربــي والدولــي.

ــوأ  ــز والجــودة المهنيــة فــي خدماتهــا؛ لتتب ــرة اإلعــالم والعالقــات العامــة لتحقيــق أعلــى درجــات النجــاح والتمي وتســعى دائ

ــة  ــدة للجامع ــمعة الجي ــاء الس ــن بن ــه م ــوم ب ــا تق ــالل م ــن خ ــة م ــة والعالمي ــة والعربي ــات األردني ــن الجامع ــزًا بي ــزًا متمي مرك

ــة  ــن الجامع ــاون بي ــور التع ــاء جس ــة وبن ــن الجامع ــرقة ع ــورة المش ــال الص ــى إيص ــة إل ــي، باإلضاف ــع المحل ــة المجتم وخدم

ــة. ــة عالي ــات بحرفي ــم الخدم ــالل تقدي ــن خ ــي م ــي والخارج ــور الداخل والجمه

رؤية الدائرة
التمّيز بمهنية عالية للوصول إلى العالمية.

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

أهداف الدائرة
إظهار الجامعة وإبراز سماتها ومزاياها بأفضل صورة.  .1

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

تعزيز التعاون مع المؤسسات األكاديمية والجهات ذات العالقة.  .3

تعزيز االنطباع اإليجابي عن الجامعة محلًيا وإقليمًيا ودولًيا.  .4

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

تقديم الدعم الخدماتي إلنجاح األنشطة والفعاليات في الجامعة.  .6

اإلنجازات
إطالق صحيفة الجامعة االلكترونية بعنوان )aaunews.net( تسلط الضوء على أخبار الجامعة ونشاطاتها،   ◄◄

      باإلضافة إلى المقاالت والتقارير اإلخبارية في موضوعات تعنى بالتعليم العالي.

إصــدار مجلــة "الحصــاد". وهــي مجلــة ورقيــة فصليــة تعنــى بأخبــار الجامعــة ونشــاطاتها باإلضافــة إلــى األبحــاث   ◄◄
      والدراسات والمقاالت.

إنشــاء منصــة مخصصــة لســماع اقتراحاتكــم ومالحظاتكــم وموجهــة مباشــرة لرئيــس الجامعــة تحــت مســمى   ◄◄
     : )منصة جامعتنا ... بالحوار نعزز التشاركية(؛ وتخضع ألقصى معايير النزاهة والشفافية وتحترم السرية

إنشاء مدونة الكترونية مخصصة لخريجي الجامعة.  ◄◄
تصميم خاتم للخريج محفور عليه اسم وشعار الجامعة وسنة تأسيس الجامعة وسنة التخرج.   ◄◄
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أهم الوفود والفعاليات والمؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل
تنظيم زيارة وفد وزارة األوقاف اإلسالمية في دولة الكويت.  -

تنظيم معرض الجامعة في نادي أبو نصير.  -

بث حي ومباشر لبرنامج "تغطية خاصة" تقديم اإلعالمي رامي الصبيحي من الحرم الجامعي.  -

بث حي ومباشر لبرنامج "وسط البلد" تقديم اإلعالمي الدكتور هاني البدري من الحرم الجامعي.   -

تنظيم لقاء األستاذ الدكتور رئيس الجامعة بأعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية.  -

تنظيم مبادرة "امنحني كتابك 6".  -

. ”Broken“ ودورة في برنامج ”Photoshop“ تنظيم دورة في برنامج  -

تنظيم لقاء األستاذ الدكتور رئيس الجامعة بالطلبة الجدد لمرحلة الماجستير.  -

تنظيم لقاء األستاذ الدكتور رئيس الجامعة بالطلبة الجدد لمرحلة البكالوريوس.   -

تنظيم دورة في اللغة اإلنجليزية.  -

تنظيم حفل توزيع جائزة "عمان العربية" ألفضل مبادرة مجتمعية.  -

.SPSS تنظيم دورة التحليل اإلحصائي باستخدام  -

تنظيم مبادرة كرة قدم مع إحدى الجامعات.  -

تنظيم المؤتمر العربي الدولي الثاني "المسؤولية المجتمعية للجامعات.. التزام وتشريعات".  -

تنظيم زيارة آمر كلية األمير فيصل التقنية العميد المهندس نالبي لبزو .  -

تنظيم زيارة الملحق الثقافي الُعماني األستاذ إسماعيل البلوشي ولقاءه بالطلبة الُعمانيين.  -

تنظيم دورة "نحن قادة المجتمع".  -

تنظيم محاضرة حول "سرطان الثدي".   -

تنظيم دورة ROI / قياس العائد على االستثمار.  -

تنظيم دورة "التسويق الصيدالني".  -

تنظيم دورة تدريبية بعنوان "طريقي الى الوظيفة" و"إعداد السيرة الذاتية" و"مهارات التواصل في العمل".  -

تنظيم مؤتمر "المخدرات آفة العصر".  -

. The conference is Mediterranean diet as a tool for health and nutrition محاضرة إيطالية  -

تنظيم محاضرة "الغلو والتطرف".  -

تنظيم دورة "طريقي الى الوظيفة وإعداد السيرة الذاتية" .  -

تنظيم االحتفال باليوم الوطني لسلطنة ُعمان.  -

تنظيم مبادرة لمسة وفاء - الطلبة المبدعون.  -

تنظيم بطولة الباقورة والغمر األولى للشطرنج للجامعات األردنية.   -

تنظيم دورة متقدمة في "تحليل البيانات الكبيرة" .  -

تنظيم دورة "بناء األسرة المسلمة" .  -

تنظيم دورة في قانون ضريبة الدخل.   -

تنظيم محاضرة "التوجهات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات".   -

تنظيم محاضرة للمهندس بشار البيطار بعنوان "تصميم المستشفيات".  -

تنظيم دورة في قانون ضريبة الدخل.  -

تنظيم محاضرات علمية لكلية الهندسة.   -

تنظيم دورة إسعافات أولية على مستوى الجامعة.  -

تنظيم مسابقة الهلت برايز.  -
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تنظيم محاضرة "تماهي التراث والتكنولوجيا في عمارة المدينة اليابانية" ونشاط ثقافي ياباني  -

تنظيم دورة "مهارات التواصل في العمل".   -

تنظيم محاضرة "المخدرات".  -

تنظيم حفل تكريم الطلبة الفائزين في المسابقة الثقافية للمدارس الثانوية في المملكة.  -

تنظيم ندوة وطنية بعنوان "استعادة أرض الباقورة والغمر وعودتها تحت السيادة األردنية".  -

مسرحية عن مخاطر اإلشاعة االجتماعية واالقتصادية.  -

تنظيم اليوم العالمي لإلعاقة.  -

تنظيم ورشة عمل بعنوان "إدارة التكاليف المتكاملة باستخدام البرمجيات".   -

تنظيم برنامج الملتقى الطالبي "أصدقاء األمن والسالمة الوطنية" ّفكر باآلخر.   -

تنظيم محاضرة بعنوان "حقوق اإلنسان في األردن بين الخطابة والرقابة: نظرة تحليلية".  -

تنظيم حفل َقسم كلية الصيدلة.  -

تنظيم ورشة عمل البناء األخضر للمهندس عماد الدباس.   -

تنظيم زيارة مركز إدارة األزمات.  -

تنظيم ندوة عن يوم القدس.  -

تنظيم ورشة "قضايا ومشكالت في إعداد وكتابة مخططات البحث العلمي".  -

تنظيم االحتفال بيوم اللغة العربية.  -

تنظيم ورشة عمل حول اإلطار الوطني للمؤهالت ألعضاء هيئة التدريس.   -

تنظيم االحتفال بيوم الشجرة.  -

تنظيم احتفالية لمناقشة مشاريع تخرج طلبة كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية.  -

توقيع اتفاقية مع أوراكل .  -

ــة  ــة األلماني ــع الوكال ــاون م ــس بالتع ــة التدري ــاء هيئ ــالت ألعض ــي للمؤه ــار الوطن ــول اإلط ــل ح ــة عم ــم ورش تنظي  -

. GIZ للتعــاون الدولــي

تنظيم مناقشة مشاريع التخرج لطلبة كلية الهندسة.  -

. ”Blue Ocean Shift” تنظيم محاضرة حول  -

تنظيــم نــدوة "التعريــف بجمعيــة المحاســبين القانونييــن ومهنــة المحاســبة ودور الجمعيــة فــي دعــم. الطلبــة   -
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ــة. ــدورة التدريبي ــي ال ــاركين ف ــة المش ــية والطلب ــة التدريس ــاء الهيئ ــم أعض ــن" وتكري الخريجي

إقامــة بيــت عــزاء للطلبــة الُعمانييــن الدارســين فــي الجامعــة بمناســبة وفــاة المغفــور لــه بــإذن اهلل جاللة الســلطان   -

قابــوس بــن ســعيد بــن تيمــور .

تنظيم ورشة "قضايا ومشكالت في إعداد وكتابة مخططات البحث العلمي".  -

تنظيم مسرحية "أنا مش سنفور".  -

تنظيم بازار "الباقورة والغمر".  -

تنظيم محاضرة بعنوان "استعادة أرض الباقورة والغمر وعودتها تحت السيادة األردنية".  -

توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة ومديرية األمن العام مركز السلم المجتمعي األمن الوقائي.   -

تنظيم دورة "فن الصياغة القانونية".  -

تنظيم دورة "اإلظهار المعماري".  -

. SPSS تنظيم دورة التحليل اإلحصائي التطبيقي باستخدام  -

."Tuned Hub توقيع اتفاقية تفاهم "مبادرة  -

تنظيم محاضرة بعنوان "مكافحة الفكر المتطرف والتجنيد اإللكتروني".  -

 ”The Documentation of Amman Heritage Houses Using EAMENA Methodology” تنظيم ورشة حول  -

تنظيم االحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.   -

تنظيم محاضرة "كيفية كتابة المشاريع األوروبية ضمن برنامج ايراسموس بلس".  -

التطلعات المستقبلية
تأسيس إذاعة للجامعة.  ◄◄

تأسيس فضائية )ساليد(.  ◄◄
العمل على تأسيس ناٍد للعاملين في الجامعة.  ◄◄
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دائرة االعتماد

نبذة عن الدائرة
تعــد دائــرة االعتمــاد مــن الدوائــر الهامــة فــي جامعــة عمــان العربيــة لكونهــا الضامــن والمتابــع اللتــزام األقســام األكاديميــة 

واإلداريــة فــي الجامعــة بتطبيــق معاييــر االعتمــاد المختلفــة، حيــث تشــكل هــذه الدائــرة الداعــم والمنســق لعمليــات االعتمــاد 

ــاد،  ــة باالعتم ــة المتعلق ــاملة للجامع ــتراتيجيات الش ــع االس ــو وض ــي ه ــدف الرئيس ــث اله ــة حي ــدات الجامع ــع وح ــي جمي ف

ــام  ــع األقس ــع جمي ــيق م ــرة بالتنس ــوم الدائ ــة. تق ــا للجامع ــع اإلدارة العلي ــاون م ــتراتيجيات بالتع ــذه االس ــذ ه ــة تنفي ومتابع

ــة  ــا هيئ ــي تضعه ــاص الت ــام والخ ــاد الع ــر االعتم ــق معايي ــن تطبي ــد م ــة للتأك ــي الجامع ــة ف ــدات اإلداري ــة والوح األكاديمي

اعتمــاد مؤسســات التعليــم العالــي وضمــان جودتهــا فــي األردن. باإلضافــة إلــى ذلــك، تعقــد الدائــرة العديــد مــن ورش العمــل 

ــارك  ــي، ويش ــاص والدول ــام والخ ــاد الع ــر االعتم ــرح معايي ــرق لش ــن تتط ــس والموظفي ــة التدري ــاء هيئ ــة أعض ــة لكاف الموجه

ــر االعتمــاد وضمــان الجــودة. ــة التــي تتعلــق بمعايي موظفيهــا بحضــور نــدوات وورش العمــل المحليــة والخارجي

رؤية الدائرة
الريادة والتميز في تطبيق متطلبات االعتماد محلًيا ودولًيا.

رسالة الدائرة
السعي إلى تحقيق المتطلبات األكاديمية واإلدارية بما يتوافق مع معايير االعتماد المحلي والدولي.

أهداف الدائرة
توفير منظومة متكاملة من المعايير بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.  .1

إعداد كوادر قادرة على تنظيم نظام معايير االعتمادين العام والخاص.  .2

تقديم خدمات إرشادية لألقسام واإلدارات المختلفة.  .3

المراجعة المستمرة للوحدات األكاديمية واإلدارية في مجال االعتماد.  .4

تحقيق معايير االعتماد بالتعاون مع الكليات واألقسام المختلفة.  .5

توفير ما يؤهل الجامعة لالعتمادات الدولية.  .6

إنجازات الدائرة 
ــة  ــة الطاق ــوس، هندس ــج البكالوري ــيبراني/ برنام ــن الس ــة، األم ــي التربي ــي ف ــوم العال ــات الدبل ــتحداث تخصص اس  ◄◄

ــوس.  ــج البكالوري ــددة/ برنام المتج

اإلشــراف علــى امتحــان الكفــاءة الجامعيــة للطلبــة المتوقــع تخرجهــم الــذي تعقــده هيئــة اعتمــاد مؤسســات   ◄◄
التعليــم العالــي وضمــان جودتهــا.

التطلعات المستقبلية 
إنشاء كلية تقنية تمنح درجتي الدبلوم والبكالوريوس.   ◄◄

العمل على فتح برامج مستضافة مع جهات عالمية لمنح درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة.   ◄◄
العمل على فتح برامج مشتركة مع جامعات عالمية وأجنبية لمنح درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.   ◄◄

الحصول على االعتمادات الدولية في البرامج المطروحة في الجامعة.   ◄◄
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دائرة ضمان الجودة

نبذة عن الدائرة
ــراءات  ــات واإلج ــودة العملي ــان ج ــة وضم ــتراتيجية الجامع ــذ اس ــداد وتنفي ــي إع ــا ف ــا وفنًي ــودة إدارًي ــان الج ــرة ضم ــص دائ تخت

بهــدف تمكيــن كافــة وحــدات الجامعــة األكاديميــة واإلداريــة لتحقيــق التميــز العلمــي واإلداري، وُتعنــى هــذه الدائــرة برســم 

السياســات التــي تحكــم جــودة وكفــاءة األداء األكاديمــي والوظيفــي فــي الجامعــة علــى أكمــل وجــه كوحــدة رقابــة داخليــة 

تتابــع ســير كافــة أنشــطة العمــل فــي الجامعــة وفــق أســس وإجــراءات مدروســة، بحيــث تقــوم أيًضــا بالتنســيق مــع الجهــات 

المختصــة داخــل الجامعــة وخارجهــا، والســتكمال كافــة مهامهــا بالشــكل المناســب، تحتــوي الدائــرة علــى كل مــن شــعبة 

الوثائــق واألرشــفة، وشــعبة المعلومــات، وشــعبة المتابعــة والتنفيــذ.

رؤية الدائرة
التميز في تقديم الخدمات بما يحقق بيئة جامعية منافسة.

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

أهداف الدائرة
نشر ثقافة الجودة في الجامعة.  .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

ضمان تطبيق السياسات واألنظمة والتعليمات تحقيًقا لرؤية الجامعة ورسالتها وغاياتها وأهدافها.  .5

أهم إنجازات دائرة ضمان الجودة بالتنسيق مع الجهات المعنية
1. اعتماد سياسات الجامعة وإجراءاتها ونماذجها

سياسة تسلم وتسليم هيئة أكاديمية وإجراءاتها ونماذجها.  •
سياسة صندوق المنح وإجراءاتها ونماذجها.  •

سياسة العدالة وتكافؤ الفرص وإجراءاتها.  •
سياسة التعاون البحثي مع المؤسسات البحثية واألكاديمية.  •

السياسة العامة لجامعة عمان العربية وعناصرها باللغة اإلنجليزية.  •
سياسة التخطيط والتقييم وإجراءاتها ونماذجها باللغة اإلنجليزية.  •

سياسة الرؤية والرسالة والغايات واألهداف وإجراءاتها ونماذجها باللغة اإلنجليزية  •
سياسة المساءلة وإجراءاتها باللغة اإلنجليزية.  •

سياسة تقييم أداء مجالس الحاكمية واإلدارة العليا وإجراءاتها ونماذجها باللغة اإلنجليزية.  •
سياسة الحاكمية واإلدارة باللغة اإلنجليزية.  •

سياسة الهياكل التنظيمية والتشريعات وإجراءاتها باللغة اإلنجليزية.  •
سياسة التظلم وإجراءاتها ونماذجها باللغة اإلنجليزية.  •

سياسة قياس فاعلية البرامج األكاديمية وإجراءاتها ونماذجها باللغة اإلنجليزية.  •
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سياسة االمتحانات وإجراءاتها ونماذجها باللغة اإلنجليزية.  •
سياسة إعداد الخطط الدراسية وتطويرها وإجراءاتها ونماذجها والمترجمة الى اللغة اإلنجليزية.  •

2. اإلجراءات
إجراءات التعاون البحثي مع المؤسسات البحثية واألكاديمية.  •

.Rev. b إجراءات ضبط الغش في االختبارات واالمتحانات  •
اعتماد إجراءات قياس توظيف الخريجين ونماذجها.  •

إجراءات مراجعة خطط التوجيه واإلرشاد الطالبي وتطويرها.  •
إجراءات التغذية الراجعة بعد تصحيح االمتحان.  •

.Rev. b إجراءات التوعية الطالبية وقياس فاعليتها  •
.Rev. b إجراءات اإلرشاد النفسي واالجتماعي  •

.Rev. b إجراءات المشتريات المباشرة  •
.Rev. b إجراءات المشاريع الريادية والشركات الناشئة  •

إجراءات اإلقامة السنوية وتأشيرة الخول واإلعفاء الجمركي ونماذجها.  •
إجراءات اعتماد مخطط بحث رسالة ماجستير ونماذجها.  •

إجراءات الحصول على جائزة أفضل مبادرة شبابية لتنمية المجتمع ونماذجها.  •
إجراءات المشاريع الريادية والشركات الناشئة ونماذجها.  •

اعتماد إجراءات المبادرات المجتمعية ونماذجها.  •
إجراءات جائزة عضو هيئة التدريس المتميز.  •

إجراءات منح حوافز البحث العلمي.  •
آلية متابعة وتنفيذ اإلبداعات وتقييمها.  •

إرشادات صياغة مخرجات التعلم.  •

3. األدلة
دليل تصنيف بلوم )BLOOM'S TAXONOMY GUIDE( باللغتين العربية واإلنجليزية.  •

دليل المهارات الصادر عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.  •

4. اعتماد مهام المجالس واللجان على مستوى الجامعة والكليات
•  مهام لجنة تطوير األعمال على مستوى الكلية باللغتين العربية واإلنجليزية.

•  مهام لجنة التدريب والتطوير ألعضاء الهيئة التدريسية على مستوى الكلية باللغتين العربية واإلنجليزية.
•  مهام لجنة المبادرات والمشاريع على مستوى الكلية باللغتين العربية واإلنجليزية.

مهام لجنة التدريب والتطوير ألعضاء الهيئة التدريسية على مستوى الكلية والقسم باللغتين العربية واإلنجليزية.  •
مهام المجلس التأديبي االستئنافي للهيئة اإلدارية على مستوى الجامعة.  •

مهام المجلس التأديبي االبتدائي للهيئة اإلدارية على مستوى الجامعة.  •
ــة 2019  ــات األردني ــون الجامع ــدل لقان ــون المع ــى القان ــاء عل ــه بن ــاء وصالحيات ــس األمن ــام مجل ــى مه ــل عل التعدي  •

ــة. ــة واإلنجليزي ــن العربي باللغتي

المهام المنبثقة عن تعليمات مجلس الطلبة باللغة اإلنجليزية.  •
مهــام اللجــان المشــكلة علــى مســتوى الكليــة باللغــة اإلنجليزيــة )لجنــة الترقيــة، لجنــة الخطــط الدراســية، لجنــة   •
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ــة  ــي، لجن ــم اإللكترون ــة التعلي ــة، لجن ــب الطلب ــة تأدي ــي، لجن ــع اإللكترون ــة الموق ــة، لجن ــة الثقافي ــة، لجن المكتب

ضمــان الجــودة، لجنــة البحــث العلمــي، لجنــة الدراســات العليــا، لجنــة االمتحانــات، لجنــة قيــاس فعاليــة البرامــج 

ــة التدريــب الميدانــي(. ــة المــواد، لجن األكاديميــة، لجنــة معادل

مهــام الوحــدات المشــكلة علــى مســتوى الجامعــة باللغــة اإلنجليزيــة )وحــدة الرقابــة والتدقيــق لضمــان الجــودة،   •
وحــدة إعــداد ومتابعــة تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية، وحــدة القيــاس والتقويــم(.

مهام المجالس باللغة اإلنجليزية )مجلس الكلية، مجلس القسم، المجلس االستشاري للكلية(.  •
مهــام اللجــان المشــكلة علــى مســتوى الجامعــة باللغــة اإلنجليزيــة )اللجنــة العليــا لمكافحــة التدخيــن، لجنــة   •

ــة(. ــات الجامعي ــائل واألطروح ــات الرس ــة أخالقي ــاءات، لجن ــة العط ــتريات، لجن المش

5. اعتماد عناصر وغايات الجامعة والوحدات األكاديمية.
.Rev. b غايات كلية علوم الطيران  •

القيم الجوهرية لجامعات عمان العربية وغاياتها باللغة اإلنجليزية.  •
القيم الجوهرية للوحدات األكاديمية وغاياتها باللغة اإلنجليزية.  •

القيم الجوهرية لعمادة البحث العلمي والدراسات العليا وغاياتها باللغة اإلنجليزية.  •
التعديالت الواردة على القيم الجوهرية لكلية علوم الطيران وغاياتها.  •

6. اعتماد االستبانات الخاصة بمعايير ضمان الجودة
استبانة رأي الخريجين لتقييم رسالة البرنامج، واألهداف التعليمية، ومخرجات التعلم للبرنامج.  •

استبانة رأي المجلس االستشاري لتقييم رسالة البرنامج، واألهداف التعليمية، ومخرجات التعلم للبرنامج.  •
استبانة رأي جهات التوظيف لتقييم رسالة البرنامج، واألهداف التعليمية، ومخرجات التعلم للبرنامج.  •

استبانة رأي أعضاء الهيئة التدريسية لتقييم رسالة البرنامج، واألهداف التعليمية، ومخرجات التعلم للبرنامج.  •

التطلعات المستقبلية
◄◄الحصول على شهادات ضمان الجودة المحلية على المستوى المؤسسي والكليات والبرامج.

الحصول على االعتمادات األكاديمية الدولية لكافة برامج الجامعة.  ◄◄
رفع ترتيب الجامعة في كافة التصنيفات المحلية واإلقليمية والدولية.  ◄◄
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دائرة الشؤون المالية

نبذة عن الدائرة
هي الدائرة المركزية التي تمثل حلقة الوصل بين جميع وحدات الجامعة اإلدارية واألكاديمية المختلفة من خالل قسم 

المحاسبة، الذي يعمل على توفير الخدمات المالية والفنية لجميع أنشطة الجامعة التشغيلية استنادًا إلى المبادئ المتعارف 

عليها ماليًا.

تقوم الدائرة المالية بمهمة إدارة أموال الجامعة من قبض وصرف طبقًا لقانون الجامعة وأنظمتها والتعليمات والقرارات 

الصادرة بمقتضاها، وتطوير وتنفيذ السياسات واإلجراءات والخطط والبرامج التي تتعلق باألعمال المالية كافة، باإلضافة إلى 

اتخاذ االحتياطات واإلجراءات الالزمة ووسائل الرقابة الكافية لحماية أموال الجامعة وسجالتها المالية.

رؤية الدائرة
إدارة المصادر المالية للجامعة بكفاءة.

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

أهداف الدائرة
الرقابة المالية على األنشطة التشغيلية واإلنفاق الرأسمالي في الجامعة للمحافظة على حقوق الجامعة.  .1

التأكد من حسن تطبيق أنظمة الجامعة المالية وتعليماتها.  .2

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

توفير البيانات المحاسبية حسب معايير المحاسبة الدولية.  .4

اإلنجازات
◄◄  تم تفعيل نظام الدفع اإللكتروني )إي فواتيركم( حيث يتمكن الطالب من تسديد المبالغ 

    المستحقة عليه من نقاط الدفع المختلفة والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة.  

◄◄ تم تحديث نظام المحاسبة العامة ونظام اللوازم والمستودعات.
◄◄ تم تطوير األنظمة والتعليمات بما يحقق أهداف الدائرة واستراتيجياتها المستقبلية.

◄◄ تم تعزيز الكادر في الدائرة المالية.

التطلعات المستقبلية
◄◄  أتمته جميع اإلجراءات في الدائرة المالية.

◄◄ إكساب الموظفين الدورات المناسبة لهم.
◄◄ السعي لتطوير نظام األصول ليصبح على نظام الباركود.
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دائرة الموارد البشرية

نبذة عن الدائرة
ــر بيئــة جامعيــة إيجابيــة لتنظيــم العالقــة بيــن كوادرهــا وتوزيــع أدوارهــم بشــكل  تســعى دائــرة المــوارد البشــرية إلــى توفيـ

تكاملــي، والمســاعدة فــي حــل المشــاكل المتعلقــة بالعمــل، وبنــاء عالقــات إيجابيــة ناجحــة بيــن الجامعــة وكوادرهــا العاملــة 

؛ بمــا يضمــن شــعورهم بالرضــا واألمــان الوظيفــي وانعــكاس ذلــك علــى األداء واإلنتاجيــة.

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

رسالة الدائرة
تهيئة بيئة عمل إيجابية جاذبة للكفاءات، وتطبيق سياسات ونظم عادلة وداعمة لألداء واإلنجاز.

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

اإلسهام في وضع أسس االختيار والتعيين للموارد البشرية.  .2

التعاون مع الوحدات األكاديمية واإلدارية في عملية تقيم األداء.  .3

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

اإلنجازات
تطبيق معايير ضبط الجودة في اختيار وتعيين العاملين في الجامعة من أعضاء هيئة تدريس واداريين وفنيين.  ◄◄

◄◄تطبيق سلم الرواتب على جميع الموظفين بنفس المقياس وذلك عند تجديد العقد.
النظر في مشاكل العاملين الشخصية والوظيفية ومساعدتهم على تجاوزها.  ◄◄

تحديث بعض المسميات الوظيفية في الجامعة.  ◄◄
تنفيذ الخطة التدريبية للعاملين في الجامعة لتأهيل وتنمية الكوادر البشرية اإلدارية.  ◄◄

تطوير وتحديث بيانات الموقع االلكتروني لدائرة الموارد البشرية.  ◄◄
ومؤهالتهــم  بخبراتهــم  يتعلــق  فيمــا  الجامعــة  إلدارة  العامليــن  عــن  والدقيقــة  الحقيقيــة  المعلومــات  توفيــر   ◄◄

الوظيفيــة. وأوضاعهــم 

◄◄إعداد إحصاءات دورية عن الكوادر البشرية.

النشاطات
تنظيم برامج تدريبية وورش عمل لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس في البحث والتدريس.  ◄◄

تنفيذ الخطة التدريبية للعاملين اإلداريين في الجامعة لتأهيل وتنمية الكوادر البشرية اإلدارية.  ◄◄

التطلعات المستقبلية
◄◄ تفعيل البرامج التدريبية التي تتطلبها طبيعة العمل لرفع قدرات الموظفين وإتباع أحدث األساليب اإلدارية.

◄◄إنجاز برنامج األرشفة اإللكترونية لكافة ملفات العاملين في الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية.
◄◄ إعداد دليل خدمات إلكتروني متكامل ألعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية على موقع الجامعة.
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ــام  ــع المه ــب م ــزة ويتناس ــاءات المتمي ــتقطاب الكف ــن اس ــن م ــة يمك ــة اإلداري ــد للهيئ ــب جدي ــلم روات ــداد س ◄◄ إع
الوظيفيــة وغــالء المعيشــة.

الترقيات العلمية

الكليةاالسمرقم
 الرتبة التي ترقى

لها
تاريخ الترقية

2019/09/16أستاذكلية العلوم التربوية والنفسية أ.د. فؤاد الجوالدة1

2019/11/11 أستاذ مشارككلية العلوم التربوية والنفسية  د. لينا المحارمة2

2019/10/28 أستاذ مشارك كلية القانون د. شيرين أبو غزالة3

2020/05/30 أستاذ كلية االعمال أ.د. محمد شبيطة4

2020/05/30 أستاذ مشارك كلية االعمال د. مفلح الجراح5

2020/04/19 أستاذ كلية االعمال أ.د. رائد كنعان6

2020/06/08 أستاذ مشارك كلية االعمالد. مازن العمر ي7

2020/06/08 أستاذ مشارك كلية االعمال د. حسن العبادي8

إحصائيات الموارد البشرية
بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس اإلجمالي في الجامعة )131( عضو هيئة تدريس.  ◄◄

بلغ عدد أعضاء الهيئة اإلدارية اإلجمالي في الجامعة )134( موظف.  ◄◄
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دائرة القبول والتسجيل

نبذة عن الدائرة
تعــدُّ دائــرة القبــول والتســجيل العمــود الفقــري للجامعــة الــذي يربــط بيــن الجامعــة والطالــب فهــي دائــرة خدماتيــة تنفيذيــة 

ــجيل  ــة، وتس ــات المختلف ــن التخصص ــا بي ــل فيم ــراءات التحوي ــول وإج ــات القب ــق سياس ــوم بتطبي ــة وتق ــه الطلب ــدم وتوج تخ

الطلبــة ومتابعــة شــؤونهم العلميــة منــذ قبولهــم وحتــى تخرجهــم، وتعتبــر الدائــرة الجهــة المســؤولة عــن تطبيــق النظــام 

التعليمــي وفقــا لتعليمــات منــح الشــهادات والدرجــات العلميــة، إلــى جانــب ذلــك يقــع علــى عاتق الدائــرة تزويــد دوائــر الجامعة 

األخــرى بالبيانــات والمعلومــات لخدمــة المســارين األكاديمــي والتربــوي بالتعــاون مــع العمــادات وأعضــاء الهيئــة التدريســية .

تســعى دائــرة القبــول والتســجيل إلــى المحافظــة علــى ديمومــة الســرعة فــي اإلنجــاز والدقــة والنظــام فــي العمل وبمســتوى 

عــاٍل فــي إنجــاز المعامــالت المختلفــة وفــق أحــدث الوســائل التقنية.

وتهــدف الدائــرة الــى اتبــاع أفضــل الســبل فــي مســاعدة الطلبــة عنــد قبولهــم وتوجيهــم؛ الســتكمال دراســتهم الجامعيــة 

ــات  ــر البرمجي ــدف إلــى تطوي ــا ته ــى تخرجهــم، كم ــتهم وحت ــرة دراس ــاء فت ــادهم أثن ــة، وإرش ــم الذاتي ــب وقدراته ــا يتناس بم

ــع  ــى رف ــك ال ــة، وكذل ــا المتقدم ــي والتكنولوجي ــر الحال ــورات العص ــع تط ــب م ــا يتناس ــا بم ــتخدمة وتحديثه ــة المس واألنظم

مســتوى األداء والكفــاءة لــدى العامليــن فــي الدائــرة.

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

رسالة الدائرة
تقديم خدمات بدقة وسرعة وكفاءة عالية في قبول الطلبة وتسجيلهم.

أهداف الدائرة
مواكبة التطور التكنولوجي في مجاالت القبول والتسجيل.  .1

المساهمة في ترسيخ مفهوم التنوع باستقطاب الطلبة وقبولهم من مختلف الثقافات والجنسيات.  .2

تعزيز استخدام الطلبة للموقع اإللكتروني الستغالله في تسجيلهم واالطالع على سجالتهم األكاديمية.  .3

تنمية مهارات الكادر اإلداري في الدائرة وتطويرها.  .4

توفير تقارير وبيانات دقيقة وآمنة ومتطورة لمختلف الجهات ذات العالقة بالسرعة الالزمة.  .5
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دائرة المكتبة

نبذة عن المكتبة
تأسســت مكتبــة جامعــة عمــان العربيــة عــام 1999 مــع بدايــة تأســيس الجامعــة. ومنــذ ذلــك الحيــن شــهدت المكتبــة نمــوًا 

متســارعًا فــي مقتنياتهــا، وتطــورًا نوعيــًا فــي خدماتهــا. وتتكــون مكتبــة جامعــة عمــان العربية مــن قاعتيــن بمســاحة إجمالية 

تبلــغ 1393م2، موزعــة علــى النحــو اآلتــي: 

القاعة األولى: تحتوي الكتب والتي تمثل موضوعات المعرفة المختلفة.

 القاعــة الثانيــة: تضــم المــواد المرجعيــة المختلفــة مــن دوريــات وموســوعات ومعاجــم ورســائل جامعيــة. وتتميــز مقتنيــات 

مكتبــة الجامعــة بالجــدة والحداثــة ومواكبتهــا ألحــدث التطــورات العلميــة فــي العلــوم والمعــارف.

- وتشــترك المكتبــة بقاعــدة البيانــات )EBSCO( التــي توفــر عــدة آالف مــن الدوريــات األجنبيــة بمختلــف الموضوعــات 

.)e-book( إلــى جانــب توفــر قاعــدة ،)pdf( بنظــام النصــوص الكاملــة

ة آالف مــن الدوريــات األجنبيــة العلميــة واألبحــاث   - وتشــترك المكتبــة بقاعــدة البيانــات )ProQuest( التــي يتوفــر فيهــا عــدَّ

والصحــف العالميــة والرســائل واألطروحــات الجامعيــة بمختلــف الموضوعــات، كمــا يتوفــر فيهــا قاعــدة كتــب إلكترونية 

ة آالف مــن الكتــب األجنبيــة بمختلــف الموضوعــات. )e-book central( وتضــم عــدَّ
ــن  ــاة والمحامي ــة للقض ــة مهم ــدُّ مرجعيَّ ــو يع ــة( وه ــات القانوني ــة للمعلوم ــز عدال ــج )مرك ــة ببرنام ــترك المكتب - وتش

والباحثيــن واألكاديمييــن والمهتميــن فــي مجــال القانــون، فهــو يحتــوي علــى التشــريعات األردنيــة واألحــكام القضائيــة 

واالتفاقيــات الدوليــة وكافــة المعلومــات التــي تهــم الباحــث مــن الناحيــة القانونيــة.

رؤية الدائرة
الريادة والتميز في مصادر التعليم الجامعي والبحث العلمي.

رسالة الدائرة
التميز في تقديم أفضل الخدمات التعليمية والمعرفية للطلبة والعاملين بالجامعة وخدمة المجتمع المحلي.

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

تدريب المستفيدين على أنظمة البحث واالسترجاع.  .2

تقديم الخدمات المكتبية التي تسهل على الطلبة الوصول للمعلومة بسهولة ويسر.  .3

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

التعاون المتبادل مع المكتبات المحلية والدولية.  .5

اإلنجازات
◄◄1 زيادة مقتنيات المواد المكتبية بالتخصصات الجديدة التي طرحتها الجامعة.

◄االشتراك بالدوريات الورقية األجنبية والعربية المحلية.

◄ زيادة االشتراك بقواعد البيانات والكتب اإللكترونية.
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- تم تجديد االشتراك بقاعدة )ProQuest(، وزيادة الكتب اإللكترونية بقواعد البيانات.

◄ تحديث نظام المكتبة المحوسب:

تــم تبديــل أجهــزة الحاســوب الخاصــة بنظــام البحــث عــن المــواد المكتبيــة وقواعــد البيانــات التــي تشــترك بهــا   -

دائــرة المكتبــة بأجهــزة أحــدث.

تفعيل شاشة تكشيف الدوريات العربية واألجنبية الورقية.  -

◄ تطبيق معايير وإجراءات ضمان الجودة في دائرة المكتبة.

◄ أرشفة وثائق دائرة المكتبة.

◄ إعادة تنظيم استالم الرسائل الجامعية بحيث أصبحت أكثر دقة.

◄تــم تخصيــص صفحــة )وصــل حديثــًا( علــى موقــع دائــرة المكتبــة لنشــر عناويــن الكتــب الحديثــة التــي تصــل إلــى   

دائرة المكتبة.

الندوات وورش العمل:
ــدة  ــتخدام قاع ــة اس ــن كيفي ــة، ع ــان العربي ــة عم ــي جامع ــية ف ــة التدريس ــاء الهيئ ــة ألعض ــد دورة تدريبي ــم عق ◄◄  ت

.)ProQuest( المعلومــات 

التطلعات المستقبلية
التوسع في اقتناء المواد المكتبية باللغة اإلنجليزية ليكون عددها مقاربًا للمواد المكتبية باللغة العربية.  ◄◄

◄◄ زيادة االشتراك بقواعد البيانات والكتب اإللكترونية.
◄◄ تنميــة المهــارات المكتبيــة لموظفــي دائــرة المكتبــة بإلحاقهــم بــدورات داخليــة ومشــاركتهم بالمؤتمــرات 

والنــدوات والمعــارض.

◄◄ توفيــر إمكانيــة الدخــول إلــى موقــع المكتبــة عبــر شــبكة اإلنترنــت للحصــول علــى االحتياجــات البحثيــة عــن بعــد، 
والتــي بحاجــة إلــى ربــط بيانــات نظــام المكتبــة )شاشــة البحــث اإللكترونــي( مــع الموقــع اإللكترونــي لدائــرة المكتبــة. 

◄◄ عقد اتفاقيات لربط المكتبة مع جامعات ومؤسسات محلية وعربية وعالمية.
◄◄ عقد دورات لموظفي المكتبة بأحدث ما توصل إليه علم المكتبات والمعلومات.

◄◄ العمل على إنشاء مكتبة فرعية في أحد مباني الجامعة.



التقرير السنوي  www.aau.edu.jo٢٠-٢٠٢٠1٩125

دائرة اللوازم والعطاءات

نبذة عن الدائرة
تعــدُّ دائــرة اللــوازم والعطــاءات فــي جامعــة عمــان العربيــة إحــدى أهــم الدوائــر الخدميــة الموجــودة فــي الجامعــة. وهــي 

التــي تتولــى توفيــر كافــة احتياجــات مرافــق الجامعــة وتعمــل علــى فحصهــا وتدقيقهــا وتصنيفهــا وحوســبتها وتخزينهــا 

ــم  ــتريات، وقس ــم المش ــالل قس ــن خ ــك م ــق ذل ــة. ويتحق ــة المختلف ــز الجامع ــر ومراك ــادات ودوائ ــات وعم ــا لكليــ وصرفه

ــن  ــالن ع ــؤولية اإلع ــرة مس ــى الدائ ــاءات فتتول ــق بالعط ــا يتعل ــا فيم ــة. أم ــة والمتابع ــدة والرقاب ــم الُعه ــتودعات، وقس المس

اللــوازم واألشــغال المطلوبــة للجامعــة التــي تزيــد قيمتهــا عــن عشــرة آالف دينــار، وذلك عمــاًل بأحكام نظــام اللوازم واألشــغال 

المعتمــد المعمــول بــه، إضافــة إلــى مســؤوليتها عــن تدقيــق وثائــق العطــاءات والتأكــد مــن ُمّدِدهــا وتدقيــق مرفقاتهــا ونشــر 

ــع  ــا م ــق تمام ــا يتف ــا وبم ــة به ــالت المتعلق ــاءات والمعام ــة العط ــال لجن ــة بأعم ــجالت الخاص ــود والس ــظ القي ــا وحف إعالناته

إجــراءات ضمــان الجــودة.

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

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

أهداف الدائرة
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

إحداث شراكة فاعلة مع مزودي اللوازم خدمة للجامعة.  .5

اإلنجازات
جرد كافة األصول في جميع مرافق الجامعة.  .1

جرد موجودات المزرعة وفرز المواد الصالحة عن المواد التالفة.  .2

صرف )1586( طلب تزويد لوازم لجميع مرافق الجامعة.  .3

تجهيز كافة متطلبات مختبر األمن السيبراني بما فيها أجهزة حاسوب.  .4

تجهيز مكاتب أعضاء الهيئة التدريسية الجدد بما يلزمها من اللوازم المطلوبة  .5

جرد مستودعات الجامعة.  .6

البدء بتفعيل الباركود ألصول الجامعة.  .7

ــزة  ــوازم وأجه ــاث ول ــن أث ــات م ــع المتطلب ــي بجمي ــم اإللكترون ــز التعلي ــة ومرك ــات الدولي ــب العالق ــز مكت تجهي  .8

ــية. وقرطاس

تأمين كافة متطلبات دائرة التسويق لتسجيل الطلبة الجدد.  .9

عمل دليل إرشادي تفصيلي لبيان استخدام نظام اللوازم المحوسب لكل من المشتريات والمستودعات.  .10
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تأمين كافة المتطلبات الالزمة لعمل أرشفة القبول والتسجيل.  .11

طباعة أجندة 2020 للجامعة.  .12

.HPE ProLiant DL380 Gen10 توريد أجهزة حاسوب وسيرفرات لمركز الحاسوب والمعلومات  .13

توريد كافة ما يلزم لمؤتمر مكافحة المخدرات.  .14

15. طباعة الكتاب السنوي 2020/2019.

تعديل أرواب أعضاء هيئة التدريس.  .16

تركيب جهاز طرد أبخرة Fume Hood في مختبرات كلية الصيدلة.  .17

تجهيــز مكتــب نائــب الرئيــس للشــؤون الماليــة واإلداريــة ومكتــب المدقق المالــي ومكتــب المســؤولية المجتمعية   .18

باألثــاث والمتطلبــات الالزمة.

ــات  ــرات وميكروفون ــد )كامي ــن بع ــم ع ــة للتعلي ــوازم المطلوب ــة الل ــرات بكاف ــس والمختب ــات التدري ــز قاع تجهي  .19

وســماعات(.

طباعة مجلة حصاد الجامعة العدد الثامن.  .20

تأمين طابعة هويات لدائرة القبول والتسجيل.  .21

22. تنفيذ عطاء توريد أجهزة حاسوب مكتبية رقم 2019/2020-2.

23. تنفيذ عطاء توريد أجهزة ولوازم أبحاث علمية لكلية الصيدلة رقم 2019/2020-4.

24. تم عمل طلبات شراء ما يقارب 95 طلب شراء.

التطلعات المستقبلية
◄◄إنشــاء مبنــى للمســتودعات بحيــث يســتوعب كافــة لــوازم الجامعــة مــن قرطاســية وأحبــار وأثــاث وأجهــزة 

مختبــرات ولــوازم مشــطوبة ولــوازم المختبــرات لكليتــي الهندســة والصيدلــة.... الــخ 

◄◄ تكملة حوسبة نظام اللوازم.  
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دائرة الهندسة والخدمات العامة

نبذة عن الدائرة
تعــدٌّ دائــرة الهندســة والخدمــات العامــة أحــد أهــم الدوائــر فــي الجامعــة، إذ إنَّهــا تقــوم علــى صيانــة مبانــي الجامعــة وتقدم 

ــر المعتمــدة فــي  الخدمــات المتعلقــة بهــا بشــكٍل يومــٍي وضمــن برامــج عمــل منظمــة تعتمــد أفضــل المقاييــس والمعايي

هــذا المجــال، إضافــًة إلــى متابعــة تنفيــذ المشــاريع الجديــدة الهادفــة التــي تطمــح إلــى تطويــر وإضافــة تخصصــات جديــدة 

فــي الجامعــة بهــدف الرقــي ورفــع ســوية التعليــم فيهــا.

تتابــع الدائــرة أيضــًا كل األمــور المتعلقــة بتقديــم الخدمــات فــي الجامعــة بدءًا مــن أعمــال النظافة وحركــة النقل والمراســلين 

وأعمــال الزراعــة وأعمال المقســم وتحويــل المكالمات.

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

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

أهداف الدائرة
اإلسهام في إظهار الصورة الجمالية للحرم الجامعي.  .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

اإلنجازات
◄◄   استحداث مكتب جديد للسيدة مساعد الرئيس للشؤون المالية واإلدارية.

◄◄   استحداث مكتب جديد للسيد مدير وحدة التدقيق الداخلي.
.)B( استحداث مكتب منفصل عن المختبر لمشرفي المختبر في مبنى   ◄◄

◄◄   تجديد االتفاقية مع شركة للنظافة في الجامعة.
◄◄   تجديد االتفاقية مع شركة ثيسينكروب للمصاعد.

◄◄   تجديد عقد الصيانة مع شركة بترا للصناعات الهندسية.
◄◄   عمل اتفاقية مع مورد مياه جديد للمياه في الجامعة.

◄◄   عمل شعار جديد لكلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية.
◄◄   تركيب مكيف في غرفة األمن الجامعي / البوابة الرئيسية.

◄◄   تجهيز مختبر األمن السيبراني وفقًا لمتطلبات االعتماد.
◄◄   تقديم خدمات للجامعة من خالل تصنيع وتركيب وإصالح أثاث الجامعة وأجهزته. 

◄◄   تجهيز قاعة مركز األعمال الريادية والمبادرات المجتمعية بما يلزمها من أثاث متطلبات فنية أخرى.
◄◄  إنجــاز الترخيــص العــام لمبانــي الجامعــة القديمــة والجديــدة وأخــذ كامــل المواصفــات الخاصــة بهــا مــن جميــع  

       المؤسسات والهيئات التي تلزم.

إنجاز أعمال الحفر بمعدل )9( دونمات تقريبًا وإنجاز التصميم الخاص بالمباني الجديدة التي ستبنى هذا العام.  ◄◄
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المكــاتـب
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المكتب الدولي والعالقات الخارجية

نبذة عن المكتب
تــم تأســيس المكتــب الدولــي والعالقــات الخارجيــة فــي جامعــة عمــان العربيــة فــي عــام 2018؛ وذلــك لتفعيــل دور الجامعــة وإبــراز 

مكانتهــا كبيئــة جامعيــة منافســة وجاذبــة علــى الســاحة الدوليــة مــن خــالل التعــاون المحلــي والدولــي فــي مجــاالت التعليــم 

ــا  ــة. كم ــات الدولي ــي الجه ــة ف ــا الجامع ــي تبرمه ــات الت ــة االتفاقي ــداد ومتابع ــي إع ــارك ف ــث يش ــي حي ــث العلم ــب والبح والتدري

ويقــوم المكتــب بتعريــف أعضــاء هيئــة التدريــس والباحثيــن فــي الجامعــة ببرامــج التبــادل األكاديمــي والفــرص المتاحــة للحصــول 

علــى دعــم لمشــاريع البحــث العلمــي وبمــا يتعلــق بهــا مــن ورشــات عمــل ذات العالقــة بمــا ســينعكس عليهــم مــن خــالل إثــراء 

خبراتهــم. كمــا يعمــل المكتــب علــى وضــع برامــج للتبــادل وبرامج الماجســتير المشــترك باإلضافــة إلى تنظيــم المؤتمرات وورشــات 

العمــل باإلضافــة إلــى العمــل علــى تعريــف الطلبــة بالبرامــج الدوليــة الخاصــة بالتبــادل الطالبــي والمنــح الدراســية والتدريــب.

رؤية المكتب
تحقيق العالمية بما يخدم رؤية الجامعة بحثًيا وأكاديمًيا لخلق شبكة تعاون دولية

رسالة المكتب
بناء شراكات أكاديمية نوعية مع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث المحلية واإلقليمية والعالمية.

أهداف المكتب
1.     إدارة المشاريع الخارجية وعقد االتفاقيات ومذكرات التفاهم ومتابعتها.

2.    إرشاد أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة لبرامج الدعم المحلية واإلقليمية.

3.    فتح قنوات اتصال مع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث محليًا وإقليميًا وماليًا.

4.    إنشاء البرامج األكاديمية المشتركة والتعاون في مجال البحث العلمي المشترك وتبادل الطلبة.

اإلنجازات
◄◄  فــوز الجامعــة بمشــروعين تبــادل أكاديمــي وطالبــي مــع جامعــات أوروبيــة. )مدعــوم مــن االتحــاد األوروبــي ضمــن 

ــموس+( ــج إيراس برنام

◄◄ تــم فــوز الجامعــة بمشــروع نيوتــن خالــدي تحــت عنــوان تكامــل األنظمــة فــي الصناعــة والتجديــد الحضري المســتدام 
للباحثــة الدكتــورة رانيــا أبــو رمضــان مــن كلية الهندســة

أهم الندوات العلمية وورش العمل:
◄◄ تم تنظيم محاضرة في الجامعة تحت عنوان كيفية تصميم وصياغة عروض مشاريع منافسة، وريادية.

المشاركة بإطالق مشروع HANDS المدعوم من برنامج إيراسموس+ بجامعة الزيتونة األردنية.  ◄◄
المشــاركة فــي ورشــة عمــل بعنــوان "بنــاء قــدرات العامليــن فــي التعليــم العالــي" وتــم تنظيمهــا مــن مكتــب   ◄◄

إيراســموس+ األردن.

المشاركة في ورشة عمل بعنوان فرص إكساب الطلبة خبرات عبر الدراسة في جامعات أوروبية.  ◄◄

التطلعات المستقبلية
◄◄ السعي لتوقيع عدد من االتفاقيات وتفعيلها.

التقدم لمشاريع ممولة من منظمات دولية.  ◄◄
بناء شراكات عربية ودولية مشتركة.  ◄◄
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مكتب العالقات والمسؤولية المجتمعية

نبذة عن المكتب
مكتــب متخصــص فــي البرامــج والمشــاريع المجتمعيــة والشــراكة مــع مؤسســات المجتمــع؛ إلطــالق مشــاريع وبرامــج 

ــز الســلم المجتمعــي. ــة واجتماعيــة تســاهم فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة وتعزي ــادرات تعليميــة واقتصادي ومب

الرؤية: 
الريادة والتميز في تأصيل ممارسات المسئولية المجتمعية.

الرسالة: 
تقديم برامج ومشاريع ومبادرات تعليمية، تدريبية، بحثية، اجتماعية، اقتصادية تعزز التنمية المستدامة، بالتعاون مع 

مؤسسات المجتمع المختلفة.

األهداف:
تطوير ومأسسة "إدارة المسئولية المجتمعية " في الجامعة مفهوما وممارسة.  .1

المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.  .2

المساهمة في تحقيق مبدأ العدالة في تساوي الفرص.  .3

المساهمة في التوسع في الجامعة نحو العالمية.  .4

أبرز اإلنجازات
◄◄ قبول )141( طالبا على نظام صندوق المنح.

◄◄ تقديم )382( منحة جزئية لطلبة منتظمين.
◄◄ رعاية حفل تكريم أوائل الثانوية العامة بالتشارك مع جمعية اآلفاق الخيرية للتعليم.

◄◄ تم إطالق مبادرة رمضان في زمن جائحة الكورونا.
◄◄ تم إعداد نظام تعليمات صندوق المنح وإقراره من مجلس األمناء.

◄◄ تم إعداد تصوٍر واٍف عن حوسبة أعمال المنح.

التطلعات المستقبلية
◄◄ المساهمة بتشكيل مجالس استشارية للكليات تمثل فيها مؤسسات المجتمع.

◄◄ إصدار التقارير اإلعالمية حول المسؤولية المجتمعية للجامعة 
◄◄ إعداد دراسة بحثية حول تطوير البيئة الجامعية

◄◄ نظام حوسبة إلجراءات المنح
◄◄ تقديم منحا دراسية جزئية للطلبة المنتظمين ذوي التحديات المالية.

◄◄ قديم منحا دراسية لطلبة جدد ذوي تحديات مالية.
◄◄ المساهمة في عقد دورات تدريبية وورش متخصصة للطلبة لتنمية قدراتهم.

◄◄ عقد وإبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون مع المؤسسات األهلية والرسمية المحلية.
◄◄ إقامة المشاريع اإلنتاجية الصغيرة لرفع المستوى االقتصادي للفئات األقل حظا

◄◄ إعداد تعليمات المشاريع اإلنتاجية الصغيرة.




