دليل الجامعة

حضرة صاحب الجاللة الهاشمية
الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين المعظم
"بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة االمة  ....االستثمار في
مستقبل ابناءنا عماد نهضتنا ....وسبيلنا لمستقبل زاهر"
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صاحب السمو الملكي
األمير الحسين بن عبد هللا الثاني ولي العهد المعظم
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دليل الجامعة
بسم هللا الرحمن الرحيم
كلمة رئيس الجامعة

بعد مضي بضع وعشرين عاماً على إنشاء جامعة عمان العربية تبوأت مكانة مرموقة بين الجامعات الوطنية والعربية وحتى
الدولية منها ،واكتسبت سمعة طيبة حتى باتت مقصد أعداد هائلة من الطلبة من الداخل والخارج الراغبين في إكمال دراساتهم
الجامعية بمختلف الدرجات العلمية.
لقد استطاعت جامعة عمان العربية أن تشق طريقها وتتابع مسيرتها إلى جانب مثيالتها في وطننا للنهوض بمستوى التعليم

بفضل جهود القائمين عليها والداعمين لها ،وَق ِدمنا إليها نحمل أمانة المسؤولية برئاستها بإيماننا بنهج التشاركية في العمل

واإلدارة ،نراكم على جهود ومنج ازت من سبقنا من اإلدارات ،وهذا الدليل شاهد على هذه المنجزات إذ يحمل في طياته ثمار
جهودنا ونتاج تطلعاتنا وطموح منتسبيها تحقيقا لرؤيتها في ريادة التعليم الجامعي والبحث العلمي واإلنجاز النوعي الموسوم
باإلبداع والتميز وخدمة المجتمع محليا وإقليميا.
جمة حافظت خاللها على ميزتها في الريادة والنجاح في عملية التعليم والتعلم فلم تتأثر
لقد تخطت جامعتنا عقبة تحديات ّ
مسيرتها خالل أخطر الموجات التي واجهتها كمثل جائحة كورونا التي فرضت على التعليم برمته أنماطاً وأساليب تعليمية
جديدة .فتوجهنا إلى تطبيق التعليم اإللكتروني (عن بعد) والتعليم المدمج عبر توظيف التكنولوجيا مؤكدين االستمرار بهذا
النهج وعازمين على االرتقاء بمخرجاتنا األكاديمية ،والعمل الدؤوب على تسليح طلبتنا بالعلم والمعرفة وتأهيلهم لرفع تنافسيتهم
في سوق العمل من خالل استحداث تخصصات تناسب حاجات السوق إلى جانب التخصصات الريادية فيها كاألمن
السيبراني ،والتسويق الرقمي ،وصيانة الطائرات ،والطاقة المتجددة وغيرها ،إلى جانب مبادرات فريدة تتميز بها الجامعة مثل
محفظة مهارات الطالب
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ولعل هذا الدليل يبرز مالمح اإلنجازات والفعاليات واألنشطة المختلفة التي تتحقق وتُمارس خالل العام الجامعي ،كما يعد
مؤش ار حقيقيا على مدى الحرص على إعداد الطلبة وتحفيز المواهب الريادية واألفكار اإلبداعية لديهم وإطالقها ،من خالل
توفير البيئة المناسبة وتحفيزهم على المبادرة والتصميم ،ليكون اإلبداع والتميز سمة دائمة وثقافة راسخة متأصلة وفريدة من
خالل توظيف التعليم المبني على التجربة والتطبيق العملي والريادة المهنية الموجهة نحو السوق واحتياجاته وصوال إلى
جامعة عصرية شاملة ورائدة في منهجيتها وخططها الدراسية على جميع المستويات محليا وإقليميا وعالميا.
وفضال عن هذا وذاك ،فالجامعة تسعى على الدوام لتحقيق أعلى معايير الجودة بدليل حصولها على العديد من اإلنجازات
المثل العليا وأفضل معايير الجودة والحوكمة بهدف تعزيز التعددية
النوعية في هذا المجال ،إذ تحكمها منظومة من المبادئ و ُ
والتفاعل الثقافي واالنفتاح وقبول اآلخر ونبذ كل أنواع التعصب والعنف ،وتوفير بيئة جامعية آمنة لطلبتها.
وإننا اذ نفاخر بما حققته جامعتنا من إنجازات رائدة في المجاالت العلمية واالجتماعية ،حيث حصدت جائزة المجلس العربي
للمسؤولية المجتمعية وذلك عن مشروعها " المنح التعليمية للمواطنين الفقراء واألشقاء الالجئين" .وكذلك ما يسجل
فخ ارً بجامعتنا أيضاً أن اختيرت من بين الجامعات لتشكيل مجلس التنمية المستدامة فيها على مستوى الجامعات العربية
والمنبثق عن مجلس التنمية المستدامة لمؤسسات التعليم العالي العربية ،باإلضافة إلى التشبيك مع مختلف المؤسسات
والقطاعات الحكومية والخاصة محلياً واقليمياً ودولياً لدعمها وتعزيز دورها.
وسنبقى مستمرين بكل عزيمة نبذل قصارى جهودنا في العمل على تطويرها والنهوض بها حتى تكون رافداً من روافد البناء
والتقدم لوطننا الغالي في ظل راعي المسيرة حضرة صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين -حفظه هللا وأعز ملكه.
رئيس الجامعة
أ.د .محمد الوديان
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الجامعة في سطور
أنشئت جامعة عمان العربية عام  1997بقرار مجلس التعليم العالي رقم ( )1476بتاريخ  ،1997/11/24كجامعة خاصة غير ربحية

تختص بالدراسات الجامعية العليا ،وذلك تحت مسمى "جامعة عمان العربية للدراسات العليا"؛ لتكون أول جامعة أردنية
مختصة في برامج الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه؛ فبتاريخ  1998/9/30منح مجلس التعليم العالي الموافقة للجامعة ببدء
التدريس بق ارره رقم ( ،)1625حيث استقبلت الجامعة أول فوج من طلبتها منذ بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي
.2000/1999

مرت مسيرة الجامعة في مرحلتين؛ -األولى :اقتصرت على برامج الدراسات العليا- ،والثانية :بدأت عام  2009بأن تعززت

عمان العربية".
مسيرة الجامعة بفتح برامج لمرحلة البكالوريوس ،وتم تغيير اسم الجامعة ليصبح "جامعة ّ
منذ بداية نشأة الجامعة والقائمون عليها يبذلون قصارى جهدهم لتكون الجامعة شريكاً فعاالً في الجهد المبذول على المستوى
الوطني واإلقليمي في تعزيز جودة التعليم ،وتأمين بيئة تنمي فكر الطالب ليكون عنص اًر فاعالً ومبدعاً يعود بالنفع على
المجتمع ،إضافة إلى أن تكون بيئة جاذبة لطلبة من الدول المجاورة واألجنبية.

تسعى الجامعة بشكل دائم إلى تحقيق التميز ،وتعزيز روح الريادة واإلبداع ،وتقديم التعليم الجيد ،والبحث العلمي األصيل،

إضافة إلى خدمة المجتمع .وأخذت الجامعة على عاتقها رفد سوق العمل بخريجين مزودين بالمعرفة والتدريب ،ومؤهلين

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

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

وتعزز الجامعة التعددية والتفكير الحضاري والتفاعل الثقافي وقبول اآلخر ،ونبذ كل أنواع التعصب والعنف .وبخاصة أن
ال عالياً ،تم تدريسهم ورعايتهم على أيدي
الجامعة ومنذ تأسيسها رفدت المجتمع المحلي واإلقليمي بخريجين مؤهلين تأهي ً
أعضاء هيئة تدريس أكفاء ومتميزين حاصلين على شهادات عليا من جامعات مختلفة ،محلية وإقليمية ودولية .وتتألف

الجامعة حالياً من تسع كليات وعمادتين :عمادة البحث العلمي والدراسات العليا وعمادة شؤون الطلبة ،اما الكليات فهي:


كلية العلوم التربوية والنفسية



كلية األعمال



كلية القانون



كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية



كلية اآلداب والعلوم



كلية الهندسة



كلية الصيدلة



كلية علوم الطيران



كلية الشريعة
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موقع الجامعة
عمان .ويقع الحرم
تقع جامعة عمان العربية على شارع األردن في منطقة موبص ،وتبعد  12كم إلى الشمال من العاصمة ّ
عمان ،ومحافظة
الجامعي الذي انتقلت إليه الجامعة منذ بداية العام الجامعي  2014/2013في منطقة مطلة على العاصمة ّ

البلقاء ،وحوض البقعة ،وعلى مقربة من محافظة جرش .وجدير بالمالحظة أن الحرم الجامعي والمرافق الجامعية في نمو

دائم لتحقيق أعلى معايير الجودة ،لكون الجامعة تعمل على زيادة عدد التخصصات بما يخدم احتياجات سوق العمل ،وتلبية

حاجاته .وقد بلغت مساحة المباني القائمة حالياً ما يتجاوز  15000متر مربع ،إضافة إلى ما يزيد على  5000متر مربع
من الساحات ،والمساحات الخضراء والمالعب.

جامعة عمان العربية :الرؤية ،والرسالة ،واالهداف.

الرؤيـــــة:

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

الرســـالة:

تقديم تعليم جامعي متميز وإنتاج أبحاث علمية إبداعية تخدم المجتمع ،وتنتج المعرفة ،وتحقق الجودة،
وتساهم في التنمية الشاملة.

األهداف:
.1

استقاللية الجامعة أكاديمياً وفكرياً ومالياً وإدارياً وتنمية الروح التنافسية في إطار المساءلة والشفافية،

.2

توفير البيئة الجامعية الجاذبة التي تحقق التميز واإلبداع األكاديمي والمعرفي.

وتطوير األنظمة والتعليمات واإلجراءات.

.3

االرتقاء بمستوى البحث العلمي والدراسات العليا خاصة البحث العلمي التطبيقي المرتبط بخطط التنمية.

.4
.5

إقليميا.
محليا و ً
تسويق برامج وأنشطة الجامعة وتفعيل تواجدها ً
توفير بنية تحتية مالئمة لمعايير االعتماد وضمان الجودة وصوالً إلى التميز على المستوى المحلي

.6

تطوير الخطط والبرامج الدراسية وتحديثها باستمرار لتحسين جودة ونوعية مخرجات التعليم العالي في

.7

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

.8

واإلقليمي والدولي.

الجامعة بغية التواؤم مع متطلبات سوق العمل.

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

.9
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تحسين مدخالت الجامعة من الطلبة بما ينسجم مع معايير االعتماد العام والخاص وسياسات القبول.

دليل الجامعة
القيم الجوهرية:


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.

الغايات:
.1
.2
.3

االرتقاء بجودة العملية التعليمية التعلمية وأعضاء الهيئة التدريسية.

اكبا لمتطلبات سوق العمل.
مهنيا مو ً
علميا ومؤهل ً
إعداد خريج ذو جودة عالية متميز ً
تعزيز الثقافة المؤسسية وتوفير بيئة جامعية جاذبة.

.4

تعميق المسؤولية المجتمعية للجامعة.

.5

تعزيز البحث العلمي والدراسات العليا.

الهيكل التنظيمي لجامعة عمان العربية
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السياسة العامة لجامعة عمان العربية
هي الخطوط العريضة الموجهة لتنفيذ استراتيجية الجامعة من أجل تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها ضمن القوانين الناظمة
لقطاع التعليم العالي وأنظمة الجامعة وتعليماتها.
 .1المواطنة :تعزيز كل من المواطنة والهوية العربية اإلسالمية.

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

 .3صورة الجامعة وسمعتها :من الثوابت التي ينبغي أال تمس وال تخدش.
 .4االعتماد وضمان الجودة :غاية تلتزم الجامعة بتحقيقها وإدامتها.
 .5الهيئة التدريسية :عضو الهيئة التدريسية المتميز يتمتع بحرية أكاديمية ،ويجب المحافظة عليه.

 .6الهيئة اإلدارية :العمل في الجامعة لألكفياء ،واألولوية في بعض األعمال اإلدارية لإلداريين بشرط المقدرة والرغبة
والحضور والمعرفة.
 .7الطلبة :االهتمام بالطالب وصقل شخصيته من أولويات الجامعة.
 .8البرامج وخططها الدراسية :تواكب الحداثة والتطور وقابلة للتطبيق ،وتلبي احتياجات المجتمع المتغيرة.
 .9الحوكمة :قيادة وحوكمة مسؤولة ومؤهلة لقيادة الجامعة لتحقيق أهدافها وخاضعة للمساءلة.
 .10موارد الجامعة :تعظيم وتنويع موارد الجامعة والمحافظة عليها.
 .11البحث العلمي :يخدم التنمية المستدامة وذو مردود اقتصادي.

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

 .13القدرات :تنمية قدرات أسرة الجامعة وتعزيزها وتوفير البيئة الالزمة لتطويرها .
 .14الثقافة اإللكترونية :توظيف البيئة اإللكترونية المتطورة لخدمة الجامعة.
 .15التنوع الثقافي :مجتمع الجامعة مبني على التعددية والتنوع الثقافي وقبول اآلخر.
 .16العمل التطوعي :تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى أسرتها خدمة للجامعة والمجتمع.

 .17خطة العمل :خطط العمل المنبثقة عن استراتيجية الجامعة هي خارطة طريق لعمل وحدات الجامعة األكاديمية
واإلدارية.

 .18التعليم المستمر :التعليم المستمر ثقافة مؤسسية لدى الجامعة وتسعى لنشرها وترسيخها.
 .19المخرجات :الحرص على أن تكون مخرجات الجامعة كفؤة ومواكبة للمستجدات.

 .20تصنيف الجامعة :تسعى الجامعة إلى تبوء مواقع متقدمة وفًقا ألنظمة التصنيف المحلية والعالمية.
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االعتماد والجودة وعضوية المنظمات الدولية
جامعة عمان العربية معتمدة اعتماداً عاماً وجميع برامجها معتمدة اعتماداً خاص ا ا ا ا ا ااً ،تجسا ا ا ا ا اادت رؤيتها في التعليم والبحث العلمي
وبناء مجتمع المعرفة .وقد تجَلت رسا ا ا ا ا ا ااالتها في تقديم تعليم جامعي متميز وإنتاج أبحاث علمية إبداعية تخدم المجتمع ،وتنتج المعرفة،
جيا ،كما تحرص على تقديم برامج أكاديمية
وتحقق الجودة ،وتسااااهم في التنمية الشا ااملة ،وبناء جس ااور التواص اال األكاديمي
داخليا وخار ّ
ّ

رائدة على المستويين البكالوريوس والماجستير وفق معايير الجودة الشاملة؛ إلكساب الطلبة المعرفة والتقنية ،لتضم تسع كليات ،إذ تقدم

ص ا ا اا في برنامج البكالوريوس ،وأربعة عشا ا اار تخص ا ا اص ا ا ااً في برنامج الماجسا ا ااتير وهي( :اإلدارة ،إدارة األعمال،
عشا ا اارون تخص ا ا ا ً
المحاس ا اابة ،التمويل ،نظم المعلومات اإلدارية ،إدارة الموارد البشا ا ارية ،علم الحاس ا ااوب ،القانون العام ،القانون الخاص ،األص ا ااول واإلدارة

التربوية ،علم النفس التربوي ،التربية الخاصا ا ا ا ا ا ااة ،المناهج وطرق التدريس ،وبرنامجاً واحداً في الدبلوم العالي في التربية) .أما برنامج
البكالوريوس الذي بدأ مس ا ا اايرته األكاديمية منذ العام الجامعي  2009فتنتظم تحته التخصا ا ا اص ا ا ااات اآلتية( :هندس ا ا ااة العمارة ،الهندس ا ا ااة
المدنية ،هندسااة الطاقة المتجددة ،الصاايدلة ،إدارة األعمال ،التمويل والمصااارف ،المحاساابة ،نظم المعلومات اإلدارية ،التسااويق الرقمي،
المحاس اابة وقانون األعمال ،إدارة الموارد البشا ارية ،نظم المعلومات الحاس ااوبية ،هندس ااة البرمجيات ،األمن الس اايبراني ،القانون ،الشا اريعة،
اللغة اإلنجليزية والترجمة ،الرياضيات ،التربية الخاصة ،وصيانة الطائرات).
االعتمادات الدولية:

تعمل الجامعة اآلن في كلياتها األكاديمية وفي مختلف التخصصات بالتحضير للتقدم لالعتمادات الدولية كما هو أت:

كلية العلوم الحاسوبية
والمعلوماتية

 ABETهيئة االعتماد األكاديمي الدولي
Accreditation Board for Engineering and Technology
 IETمعهد الهندسة والتكنولوجيا

كلية القانون

Institution of Engineering and Technology

) (HCERESالمجلس األعلى الفرنسي لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي
HCERES - High Council for Evaluation of Research and Higher
Education

كلية الصيدلة
كلية الهندسة – الهندسة
المدنية

كلية اآلداب والعلوم
كلية العلوم التربوية والنفسية

ACPE Certificate
ABET Accreditation
)The Commission on English Language Program Accreditation (CEA
مجلس CAEP: Council for the Accreditation of Educator Preparation
اعتماد إعداد المعلمين

كلية األعمال
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)Association to Advance COLLEGIATE Schools of Business (AACSB

دليل الجامعة
اإلطار الوطني للمؤهالت:
-

تم ادراج جامعة عمان العربية في اإلطار الوطني األردني للمؤهالت بقرار مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
وضمان جودتها رقم (( )2022/5/81تاريخ (.)2022/2/9

شهادة اآليزو
حصلت الجامعة على شهادة األيزو

.21001:2018

شهادة ضمان الجودة المؤسسية
تم منح جامعة عمان العربية شههههههههادة ضهههههههمان الجودة م
( )2021/49تاريخ (.)2021/12/15

ام امتيازاتها وحقوقها بعد تحقيقها معايير ضهههههههمان الجودة بقرار مجلس الهيئة رقم

تصنيف الجامعة العالمي
تضمنت الخطة االستراتيجية والتنفيذية واإلجراءات لجامعة عمان العربية الدخول في التصنيفات العالمية والحصول على
ِ
مراتب بين الجامعات العالمية والمحلية والوطنية وفي هذا اإلطار قد أنجزت جامع ُة عمان العر ِ
اآلونة األخيرِة إنجازات
بية في
ْ
َ
صنفت من الجامعات المحققة مراكز متقدمة وفقا للتصنيفات المشاركة فيها أدناه:
جديدة؛ حيث
ْ

تصنيف QS Arab Region

حققت جامعة عمان العربية مرتبة ( )150-131من مجموع  180جامعة عربية مشاركة باإلضافة الى تحقيقها تقدما بار از في
معيار نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاملين لشهادة الدكتوراه في الجامعة والذي يعد معيار فرعي من هذا التصنيف وحصلت

فيه على نسبة .%100

تصنيف )(THE Impact Rankings
تصنيف التايمز لتأثير الجامعات )(THE Impact Rankingsوالمتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة فقد حققت
الجامعة المرتبة ( )1000-801من أصل  1154جامعة مشاركة حيث كانت هذه المشاركة للجامعة وألول مرة وعلى الرغم
من مشاركتها األولى فقد كان تحقيقها ألهداف التنمية المستدامة كما يأتي:
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تصنيف ) (GreenMetricالعالمي والمتعلق باالستدامة والبيئة الخضراء
حيث تقدمت الجامعة وألول مرة في العام ( )2020وحصلت على المرتبة ) (831على مستوى العالم وفي العام ()2021

كانت المشاركة الثانية واحتلت الجامعة المرتبة ( )654على مستوى العالم متقدمة  177مرتبة عن العام السابق واحتلت

المرتبة التاسعة محليا على مستوى الجامعات الخاصة والرسمية باإلضافة لحصولها على المرتبة الرابعة على مستوى
الجامعات الخاصة.

تصنيف Webometrics
هو أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية من ناحية المواقع االلكترونية حيث يغطي أكثر من  20.000ألف جامعة وحصلت
جامعة عمان العربية على نتائج متقدمة في التصنيف وكانت مرتبتها ) (4194عالميا والمرتبة ( )18محليا و( )42عربيا.
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تصنيف ""UniRank
المعترف بها على مواقع التواصل االجتماعي من قبل هيئات اعتماد محلية وإقليمية
هو تصنيف لقياس مدى شهرة الجامعات ُ
ودولية.

حيث حصلت جامعة عمان العربية على ترتيب ( )18في تصنيف مواقع التواصل االجتماعي ( )Unirankلعام 2021

على مستوى االردن وتقدمت الجامعة مرتبتين عن العام ( .(2020فكان ترتيها على مواقع التواصل االجتماعي بين الجامعات
الحكومية والخاصة كاآلتي:
موقع فيسبوك

موقع تويتر

موقع يوتيوب

المرتبة 4

المرتبة 15

المرتبة 14

LinkedIn

المرتبة  2على مستوى الجامعات

وهذه اإلنجازات ما هي إال ثمرة جهود مدروسة وعمل دؤوب ومخطط له ضمن خارطة طريق واضحة تهدف لتحقيق التميز

عامل
عضو
وتعزيز تنافسية الجامعة وسمعتها األكاديمية والبحثية على المستوى العالمي والمحلي باإلضافة الى ان الجامع َة
ٌ
ٌ
الجامعات العر ِ
ِ
ِ
بية.
اتحاد
في

المجالس واللجان على مستوى الكليات
تعمل كليات الجامعة من خالل عدد من المجالس واللجان على تسيير العمل األكاديمي واإلداري وخدمة الطلبة ،حيث تضم
كافة كليات الجامعة المجالس واللجان اآلتية:

أوالً :المجالس المشكلة على مستوى الكلية
 .1مجلس الكلية.
 .2مجلس القسم.
 .3المجلس االستشاري.
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ثانياً:

اللجان المشكلة على مستوى الكلية

.1
.3

لجنة الخطط الدراسية.

.5

لجنة المكتبة.

لجنة الترقية.

.7
 .9لجنة الموقع اإللكتروني.
 .11لجنة تأديب الطلبة.
 .13لجنة التعليم اإللكتروني ).)E–Learning
 .15لجنة ضمان الجودة.
 .17لجنة البحث العلمي.
 .19لجنة الدراسات العليا.
 .21لجنة االمتحانات.
 .23لجنة قياس فاعلية البرامج التعليمية.
اللجنة الثقافية.

.2
.4
.6

لجنة معادلة المواد.
لجنة التدريب الميداني/تشكل حسب حاجة الكلية.
لجنة األمن والسالمة في المختبرات/تشكل حسب حاجة

الكلية.

.8
 .10لجنة شؤون الطلبة.
 .12لجنة التخطيط االستراتيجي.
 .14لجنة إدارة المخاطر.
 .16لجنة امتحان الكفاءة الجامعية.
 .18لجنة التدريب والتطوير ألعضاء الهيئة التدريسية.
 .20لجنة تطوير األعمال.
 .22لجنة المبادرات والمشاريع.
لجنة مشاريع التخرج/تشكل حسب حاجة الكلية.

أعضاء الهيئة التدريسية
عمان العربية هي ثراء محيطها األكاديمي والثقافي الذي يرجع بشكل كبير إلى الخلفيات
إحدى السمات البارزة لجامعة ّ
التعليمية المتنوعة ألعضاء هيئة التدريس بها .وينعكس هذا التنوع بشكل إيجابي على فلسفات التدريس واألساليب التي
يعتمدها األساتذة في الجامعة ،وكذلك على برامج وأنشطة الجامعة الدراسية المنهجية والالمنهجية ،وبالتالي إثراء التجربة
التدريسية لجميع الطلبة والموظفين والزمالء.

عند اختيار أعضاء هيئة التدريس ،يتم أخذ عدد من العوامل في االعتبار ،ومن أبرزها المؤهالت األكاديمية والجامعة التي
تخرج منها ،والسمات الشخصية له ورصيده من اإلنجازات األكاديمية وأنشطة خدمة المجتمع ،والبحوث ،وحضور المؤتمرات،
والمشاركة في ورش العمل والحلقات الدراسية .والجدير بالذكر بإن الجامعة تعمل على تطبيق "سياسة تعيين أعضاء الهيئة
تماما مع تعليمات ومعايير االعتماد الخاص لبرنامجي
التدريسية وتكليف محاضرين غير متفرغين وإجراءاتها" والتي تتوافق ً
البكالوريوس والدراسات العليا والصادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ،وتراعي الجامعة المؤهالت
العلمية ألعضاء الهيئة التدريسية في البرامج المختلفة ،حيث تتنوع المصادر التعليمية لشهادات أعضاء الهيئة التدريسية،
ويتم توفير العدد الكافي لكل مجال من مجاالت التخصص األساسية وفًقا للخطة الدراسية ،ولدى دائرة االعتماد والتصنيف
واإلطار الوطني للمؤهالت في الجامعة جميع الوثائق التي تم تدقيقها واعتمادها من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
وضمان جودتها ،والتي تظهر التزام الجامعة باختيار أعضاء الهيئة التدريسية ضمن المعايير والتعليمات النافذة.
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وتتميز الجامعة يالبيئة الجامعية الجاذبة والمحفزة التي توفرها ألعضاء هيئة التدريس مما يعزز حرية اإلبداع واالبتكار في
التدريس والبحث العلمي لسعيها للتميز .ويخضع أعضاء هيئة التدريس لسياسة تقييم األداء االكاديمي التي تتميز بها جامعة
عمان العربية بحيث يتم تقييم أداء عضو الهيئة التدريسية بأسلوب علمي ممنهج وسليم وشامل لكافة مجاالت األداء االكاديمي
على مدار العام.

البحث العلمي في جامعة عمان العربية
تحدد الجامعة األولويات واالهتمامات البحثية بصورة دقيقة بما يتوافق مع االهتمامات البحثية لكافة كليات الجامعة وبما
ّ
يتماشى واألولويات الوطنية للبحث العلمي المقرة من و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي .وتقوم الجامعة بإجراء مراجعة دورية

لألولويات واالهتمامات البحثية وفًقا لألولويات البحثية الوطنية وما يعتمده صندوق دعم البحث العلمي من أولويات ،وهناك
جيد بين البحوث المنشورة مع األولويات واالهتمامات المحددة في الخطة البحثية .وتشجع عمادة البحث العلمي
توافق ّ

والدراسات العليا أعضاء هيئة التدريس والطلبة وتوجههم إلى ضرورة استم اررية النشر في هذه المجاالت ،ويتضح ذلك من

خالل مساهمة أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا في نشر البحوث التي ترتبط بالمجتمع المحلي واستكمالهم رسائلهم

الجامعية ضمن قضاياه ،فقد قام أعضاء الهيئة التدريسية والباحثون في الجامعة بنشر أبحاثهم في أفضل المجالت العلمية
المحكمة .وبلغ عدد األبحاث المنشورة من باحثي الجامعة في قاعدة بيانات  ،)429( SCOPUSوبلغ مجموع عدد

االستشهادات العلمية للباحثين من الجامعة على قاعدة  ،)2647( SCOPUSكما بلغ معدل نسبة االستشهاد لعضو هيئة
التدريس في الجامعة = (.18 = )150÷2647
وتقدم الجامعة دعما كبي ار للبحث اللمي على شكل حوافز للنشر العلمي ودعم رسوم النشر العلمي ،ودعم المشاركة بحضور
المؤتمرات العالمية المفهرسة ،وغيرها من اشكال الدعم المنصوص عليها بتعليمات البحث العلمي في الجامعة .وتدعم

الجامعة عدد كبي ار من الجوائز العلمية والمتمثلة بجائزة الكلية األفضل بالبحث العلمي من حيث عدد البحوث المنشورة من
أعضاءها ،جائزة أفضل باحث للكليات العلمية ،جائزة أفضل باحث من الكليات اإلنسانية ،وجائزة الباحثين األعلى استشهادا

علميا ،ويجري التكريم بحفل مهيب للبحث العلمي بالجامعة سنويا.

تحترف جامعة عمان العربية صناعة المؤتمرات العلمية  ،حيث يوجد في الجامعة تعليمات وإجراءات تتعّلق بإقامة المؤتمرات
والندوات والورش العلمية أو المشاركة فيها ،كما يوجد في الجامعة "سياسة المؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية وإجراءاتها"

يسية والبحثية ألعضاء هيئة والطلبة التدريس بشكل كامل ونشرهم نتائج العديد من األبحاث
لتنسجم مع االحتياجات التدر ّ
العلمية التي توصلوا لها بما يحقق رسالة الجامعة وأهدافها" ،وذلك إليمان الجامعة بضرورة نقل المعرفة والمستجدات العلمية

والمشاركة بها ،وما لنتائج هذه المؤتمرات والندوات من تأثير على تحسين العملية التعليمية ،ويدعم ذلك التعليمات والسياسات

واإلجراءات الخاصة بالبحث العلمي .إن نجاح الجامعة في تنظيم المؤتمرات والندوات والورش العلمية يعكس مدى اهتمام
الجامعة بتعزيز مؤهالت وقدرات وخبرات الهيئة التدريسية واإلدارية فيها.
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برامج البكالوريوس في جامعة عمان العربية
الكلية

التخصص

عدد الساعات المعتمدة

العلوم التربوية والنفسية

التربية الخاصة

132

إدارة األعمال

132

التمويل والمصارف

132

المحاسبة

132

نظم المعلومات اإلدارية

132

التسويق الرقمي

132

المحاسبة وقانون األعمال

132

إدارة الموارد البشرية

132

القانون

141

نظم المعلومات الحاسوبية

132

هندسة البرمجيات

132

األمن السيبراني

132

اللغة اإلنجليزية والترجمة

132

الرياضيات

132

الهندسة المدنية

162

هندسة العمارة

169

هندسة الطاقة المتجددة

162

كلية الصيدلة

صيدلة

160

كلية علوم الطيران

صيانة طائرات

137

كلية الشريعة

الشريعة

132

االعمال

القانون
العلوم الحاسوبية والمعلوماتية

اآلداب والعلوم

كلية الهندسة
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برامج الماجستير والدبلوم العالي في جامعة عمان العربية
الكلية

األعمال

العلوم الحاسوبية والمعلوماتية
القانون

التخصص
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المعتمدة

اإلدارة

33

إدارة األعمال

33

المحاسبة

33

التمويل

33

نظم المعلومات اإلدارية

33

إدارة الموارد البشرية

33

علم الحاسوب

33

القانون العام

33

القانون الخاص

33

األصول واإلدارة التربوية

33

علم النفس التربوي/نمو وتعلم

33

علم النفس التربوي /قياس
العلوم التربوية والنفسية

عدد الساعات

وتقويم

33

التربية الخاصة

33

المناهج وطرق التدريس

33

اإلرشاد النفسي والتربوي

33

الدبلوم العالي في التربية

27

دليل الجامعة
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كلية العلوم التربوية والنفسية
نبذة عن الكلية
وتعد الصرح العلمي األول الذي انضوى تحت مظلة
أُنشئت كلية العلوم التربوية والنفسية مع تأسيس الجامعة في عام ّ ،1999
جامعة عمان العربية ،وتضم الكلية حالياً ثمانية تخصصات مواكبة للتطورات العالمية ،وتلبي احتياجات سوق العمل المحلي

واإلقليمي ،هي تخص ص البكالوريوس في التربية الخاصة .والماجستير في تخصص التربية الخاصة ،وماجستير المناهج
وطرق التدريس ،والدبلوم العالي في التربية ،وماجستير األصول واإلدارة التربوية ،وماجستير اإلرشاد النفسي والتربوي،

وماجستير علم النفس التربوي بمساريه /النمو والتعلم /والقياس والتقويم .وقد حملت هذه الكلية رؤية الجامعة في أن تكون

كلي ًة مميزًة محلياً وإقليمياً وعالمياً في العلوم التربوية والنفسية ،ورسال ًة قائم ًة على إعداد قادة تربويين قادرين على الرقي
بالمعرفة التربوية والبحث العلمي وخدمة المجتمع ،وربط النظرية بالتطبيق سعياً إلى الجودة الشاملة في التعلم والتعليم باختيارها
صفوة من قامات العلم والتربية ،ليكونوا أعضاء هيئة تدريس يخدمون األجيال والوطن واإلنسانية .وتسعى كلية العلوم التربوية

والنفسية إلى أن يكون خريجها متخصصاً أكاديمياً وتربوياً ،متكامل الشخصية عقلياً ووجدانياً ومهارياً واجتماعياً ،ومفك اًر
مبدعاً قاد اًر على اإلسهام في إعداد الطاقات البشرية المتميزة والفاعلة في تطوير المجتمع وبنائها  ،وتطويرها باستمرار ضمن
إطار المحافظة على الهوية واألصالة ،وفي الوقت ذاته نسعى لمواكبة التجديدات التربوية بأبعادها المختلفة وبخاصة االقتصاد

المعرفي والتطور التكنولوجيا ،كما أُنشئت كلية العلوم التربوية والنفسية في جامعة عمان العربية من أجل تأدية رسالة الجامعة،
والقيام بوظائفها ،وتحقيق أهدافها في مجال التربية والتعليم ،ألعلى مستوى من التفوق والتميز ،وضمن إطار مبادئ العقل
والخلق والمسؤولية المجتمعية.

رؤية الكلية
ودوليا.
إقليميا
ً
محليا و ً
الريادة والتميز في المعرفة العلمية والتعليم والبحث العلمي في كافة تخصصاتهاً ،

رسالة الكلية
ونوعا وفق منظور آني ومستقبلي استجابة للتحديات القائمة وصلتها بحاجات سوق
كما ً
االرتقاء ببرامج وتخصصات الكلية ً
العمل وخطط التنمية الشاملة.

أهداف الكلية
.1

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

 .2إكساب الطلبة االتجاهات اإليجابية المرغوب فيها نحو مهنة التربية والتعليم في ضوء المستجدات العلمية والتكنولوجية.
 .2تنمية مهارات التفكير واإلبداع لدى الطلبة في مختلف المراحل التعليمية.

 .3تنمية مهارات البحث العلمي واالستقصاء لدى الطلبة لمعالجة المشكالت العلمية والحياتية.
 .4تشجيع الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية على تقديم مشاريع ريادية.
 .5تنمية الصلة والتفاعل مع المجتمع المحلي لمعالجة مشكالته وتطويرها.
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الهيكل التنظيمي للكلية

أقسام الكلية وبرامجها
تضم الكلية عدداً من األقسام األكاديمية التي تطرح مجموعة من البرامج على مستوى البكالوريوس والماجستير والدبلوم
العالي ،وذلك على النحو اآلتي:

 .1قسم التربية الخاصة :يطرح برنامج البكالوريوس في التربية الخاصة ،وبرنامج الماجستير في التربية الخاصة.
 .2قسم علم النفس التربوي واإلرشاد النفسي والتربوي :يطرح برنامج الماجستير في علم النفس التربوي بمساريه /النمو
والتعلم /والقياس والتقويم ،وبرنامج الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي.

 .3قسم اإلدارة والمناهج وطرق التدريس :يطرح برنامج الماجستير في األصول واإلدارة التربوية ،وبرنامج الماجستير في
المناهج وطرق التدريس ،وبرنامج الدبلوم العالي في التربية.

قسم التربية الخاصة
نبذة عن القسم
تم استحداث برنامج الماجستير في التربية الخاصة في العام  1999مع نشأة كلية العلوم التربوية والنفسية ،وفي

ظل التوسع والتطور الكمي والنوعي الذي يشهده ميدان التربية الخاصة ،وما واكب ذلك من ازدياد مطرد في الحاجة إلى

معلمين متخصصين في هذا الميدان ،يسعى هذا البرنامج لمواكبة التغيرات المتالحقة والتطورات السريعة التي يمر بها هذا

العلم لتحقيق تنمية السلوك االجتماعي اإليجابي تجاه ذوي االحتياجات الخاصة ،ومن ثم تحقيق التنمية البشرية في المجتمع.
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ويتم تشجيع أعضاء هيئة التدريس في البرنامج على إجراء البحوث العلمية التي تخدم المجتمع في هذا المجال ،ويعمل على

تقديم الدورات والورش التدريبية والندوات التي تخدم الطلبة والمجتمع ،وما زال البرنامج يطمح لألفضل للرقي بمستوى التعليم
بميدان التربية الخاصة في ظل دعم القائمين والمسؤولين في جامعة عمان العربية وتشجيعهم .أما برنامج البكالوريوس في

التربية الخاصة فقد أُنشئ برنامج البكالوريوس في التربية الخاصة في العام  ،2009وتتكون الخطة الدراسية للبرنامج من 132

ساعة معتمدة مقسمة على ( )27ساعة متطلب الجامعة و( )21ساعة متطلب الكلية و( )72ساعة متطلب التخصص ،وتتوزع
المواد الدراسية ما بين إجبارية واختيارية ،و( )12ساعة تدريب ميداني تندرج تحت مواد التخصص اإلجبارية ،وترتكز
الموضوعات األساسية للبرنامج على:

اإلعاقات العقلية والبصرية والسمعية ،اإلعاقات الصحية والجسمية ،صعوبات التعلم ،إرشاد ذوي الحاجات الخاصة واسرهم،

اإلرشاد التأهيلي التوحد ،والموهبة والتفوق ،والمناهج واألساليب في التربية الخاصة والتقييم والتشخيص في التربية الخاصة،

التدخل المبكر ودمج األشخاص ذوي اإلعاقة ،ومادة التدريب الميداني .ويهدف البرنامج إلى إكساب الطلبة المهارات المهنية

والتطبيقية الالزمة لتعليم الطلبة ذوي اإلعاقة والموهوبين ،وإلى تنمية االتجاهات األخالقية واإلنسانية الحديثة اتجاه األشخاص
ذوي اإلعاقة .كما يهدف إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي لتقديم االستشارات والخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة

والموهوبين وأسرهم.

الرؤية والرسالة واالهداف للبرامج في القسم (تخصص التربية الخاصة )
الخطط الدراسية (التربية الخاصة  -بكالوريوس  /التربية الخاصة (ماجستير-شامل)  /التربية الخاصة
(ماجستير-رسالة))

قسم علم النفس التربوي واإلرشاد النفسي التربوي
نبذة عن القسم
تم استحداث برنامج الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي في العام  1999مع نشأة كلية العلوم التربوية والنفسية،
وذلك مواكبة وتلبية لحاجات المجتمع من خدمات اإلرشاد النفسي ،وتمثل الصحة النفسية للفرد شرطاً ضرورياً بل وأساسياً
ألي إنجاز تعليمي أو مهني ،فكل فرد يسعي حثيثاً للوصول إلى التوافق النفسي وإلى الصحة النفسية؛ مما يتيح له الشعور
بالرضا والسعادة والتوافق النفسي لمواجهة ضغوط وأحداث الحياة .ويفتح قسم اإلرشاد النفسي والتربوي أبوابه للجميع من
الكلية ومن خارج الكلية لتقديم كل أوجه المساندة النفسية اإلرشادية التوجيهية ،بالتوازي مع مسؤولياته التعليمية والبحثية

والمجتمعية ،أما برنامج الماجستير في علم النفس التربوي بمساريه /القياس والتقويم /النمو والتعلم فقد تم إنشاءه في العام
 1999مع نشأة كلية العلوم التربوية والنفسية ،حيث أصبح علم النفس أحد أهم العلوم التي تُدرس في مختلف جامعات العالم،
وفي كثير من البرامج الدراسية ،واكتسب هذه األهمية نظ اًر لما يتمتع به من جوانب نظرية وتطبيقية ،إذ أصبح مساهماً فعاالُ
في مساعدة األفراد على حل مشكالتهم ،ومواجهة أزماتهم الحياتية ،والتغلب على عواقبها السلبية ،والسيطرة على نتائجها،

والتقلي ل من تأثيراتها ،ولذلك يحرص قسم علم النفس بجامعة عمان العربية على تقديم برامج تخدم المجتمع ،ويستند القسم
إلى الجانبين العلمي والنظري في سبيل تحقيق أهدافه ،إذ يتم تدريب الطلبة على إعداد واستخدام المقاييس النفسية ،ويحوي
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مما ُيسهم في تقديم خدمات مختلفة في مجال التربية وعلم
القسم نخبة مميزة من أساتذة علم النفس لديهم خبرات متنوعة؛ ّ
النفس لفئات متنوعة من المجتمع.

الرؤية والرسالة واالهداف للبرامج في القسم (تخصص علم النفس التربوي  /تخصص االرشاد النفسي
والتربوي)
الخطط الدراسية( :قياس وتقويم-شامل  /قياس وتقويم-رسالة  /نمو وتعلم-شامل  /نمو وتعلم-رسالة /
االرشاد النفسي والتربوي-شامل  /االرشاد النفسي والتربوي-رسالة)

قسم اإلدارة والمناهج وطرق التدريس
نبذة عن القسم
تأسس قسم األصول واإلدارة التربوية في العام  1999ويعمل على تخريج الدارسين من مستوى القيادات التربوية

في مجال األصول واإلدارة التربوية يمتلكون المهارات الالزمة للقيادة في المؤسسات التربوية في التخطيط التربوي واإلدارة
التربوية كما تزودهم بكل ما يحتاجه مدير المدرسة من كفايات إدارية تربوية في مجال عمله في المدارس وفي مديريات
التربية والتعليم فضال عن تزويدهم بمهارات التفكير واالتصال والتواصل والحوار ،والنقاش ،والتفكير النافد ،واإلبداعي.

وتزويدهم بالمهارات البحثية التي تجعل منهم باحثين تربويين .وكما يزودهم بالخلفية الفكرية والفلسفية واألسس والمبادئ التي
تنطلق منها فلسفة التربية والتعليم في األردن والبالد العربية .ويمنح القسم درجة الماجستير في تخصص األصول واالدارة
التربوية في مسارين مسار الشامل ومسار الرسالة ويجوز للطالب أن يكتب رسالة في أي مجال من مجاالت في اإلدارة .أما

قسم المناهج وطرق التدريس فقد تأسس في العام  ،1999حيث يعمل على تزويد الدارسين بالمهارات والكفايات األساسية
التي تؤهلهم للعمل في المؤسسات التعليمية بكل كفاءة واقتدار ،وتزويدهم باألطر العلمية التي تساعدهم على تخطيط المناهج

ووضع األسس التي تساعد على بنائها ضمن

المواصفات والمعايير العالمية .وكما يعمل القسم على تعريف الدارسين بطرق التدريس وكيفية توظيفها في المدارس كما

تزودهم بطرق التدريس الحديثة وتوظيف التكنولوجيا والتعليم االلكتروني في ميدان التربية والتعليم وتزويدهم بالمهارات

الضرورية لوضع المناهج والكتب الدراسية وتطويرها ضمن المنهج العلمي والخطوات المتبعة والحديثة في التطوير ،وتزويدهم
بأنماط التفكير بأنواعه :اإلبداعي والناقد واالتصال والتواصل وأدب الحوار والنقاش وتوظيفها في المدارس ويمنح القسم درجة

ماجستير عام في تخصص المناهج وطرق التدريس وهناك مساران مسار الشامل ومسار الرسالة ،ويجوز للطالب أن يكتب
في أي مجال من مجاالت االدارة في المناهج .كما واستحدثت جامعة عمان العربية في بداية العام الدراسي 2021/2020
برنامج الدبلوم العالي في التربية تلبي ًة لحاجات المجتمع ،حيث يهدف إلى إعداد كفاءات تربوية وقيادية لتقديم االستشارات
والخدمات التربوي ،واالنفتاح على المجتمع .ويأتي هذا البرنامج تلبية لحاجات سوق العمل إذ يعد مطلباً للمؤسسات التعليمية
المختلفة بقطاعيها الحكومي والخاص .وتتمثل رؤية البرنامج بالريادة والتميز في تطوير العملية التعليمية في ضوء االقتصاد

المعرفي ومعايير الجودة الشاملة ،وستتحقق هذه الرؤية من خالل السعي إلعداد وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة والمتمكنة

معرفياً ومهنياً وأخالقياً في مجاالت العلوم التربوية تلبي ًة لحاجات المجتمع بكفاءة وفاعلية .كما ويهدف برنامج الدبلوم العالي
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إلى ،وترتكز مخرجات هذا البرنامج في توظيف مهارات التفكير العليا في حل المشكالت والقضايا التربوية ،والتمكن من
تطبيق المهارات البحثية بمختلف أنواعها ،والتركيز على التطبيق العملي للنظريات التربوية والنفسية في العملية التعليمية،
وتبني أحدث استراتيجيات التدريس والتخطيط في التعليم.

الرؤية والرسالة واالهداف للبرامج في القسم (تخصص المناهج وطرق التدريس  /الدبلوم العالي في
التربية  /األصول واإلدارة التربوية)
الخطة الدراسية( :المناهج وطرق التدريس-شامل  /المناهج وطرق التدريس-رسالة  /الدبلوم العالي في
التربية  /األصول واإلدارة التربوية-شامل  /األصول واإلدارة التربوية-رسالة)
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كلية األعمال
نبذة عن الكلية
تأسست كلية االعمال عام  ،2001حيث اقتصرت في بداية مسيرتها األكاديمية على برامج الدراسات العليا الدكتوراه والماجستير،
حيث تم اعتماد برامج الدراسات العليا بتاريخ  ،2002/5/15و تم استحداث برنامج الماجستير في إدارة الموارد البشرية بتاريخ

 ، 2014/9/9كما تم استحداث واعتماد برامج البكالوريوس في الجامعة في تخصصات (المحاسبة ،وإدارة األعمال ،ونظم
المعلومات اإلدارية ،والتمويل والمصارف) بتاريخ  2009/8/6وبرنامج البكالوريوس في التسويق بتاريخ  ،2011/5/26وبرنامج

البكالوريوس في المحاسبة وقانون األعمال بتاريخ  ،2014/9/9وبرنامج البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية بتاريخ ،2017/5/23
وبرنامج التسويق الرقمي  .2021/8/25وساعدت تخصصات كلية األعمال على رفد سوق العمل بالكفاءات والكوادر المدربة

تدريباً عالياً ،والتطوير في كافة القطاعات االقتصادية واالجتماعية والسياسية استجابة لكافة التطورات والتحديات ومواكبتها

تحقيقاً للتنمية المستدامة ،ويقع على عاتقها تعليم الطلبة وتطوير قدراتهم للمساهمة برفع فاعلية عملية التنمية والتطوير في
كال القطاعين العام والخاص.

وانطالقا من رؤية ورسالة الكلية وأهدافها تحرص كلية األعمال بدءاً من مدخالت العملية التعلمية ومخرجاتها على العملية
النوعية لجميع البرامج األكاديمية ،وتحديث الخطط الدراسية ،وأساليب التدريس وأدواته والبحث العلمي للطلبة واالساتذة،

واالمتحانات ،والتدريب العملي للطلبة واالساتذة سعياً إلى تجويد العملية التعليمية وذلك إلعداد كفاءات عالية الجودة قادرة

على مواجهة تحديات ومتطلبات الحياة الوظيفية المستقبلية للطالب الخريج .وعليه فإن عمادة كلية األعمال وبإقسامها
ٍ
وبشكل خاص تفعيل برنامج الدكتوراه
األكاديمية وأساتذتها تبذل كل الجهود الممكنة في تطوير برامجها وطرح برامج جديدة

وفقاً لمعايير محلية ودولية وذلك حرصاً على مكانتها الريادية بين الجامعات األردنية واالقليمية.

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
 .1االرتقاء بالعملية التعلمية في مختلف البرامج األكاديمية وفقاً لمعايير الجودة األردنية والعالمية.
 .2تحسين البرامج األكاديمية وتطويرها استجابة التجاهات وتحديات ومتطلبات سوق العمل.

 .3توفير بيئة تعليمية ذات تميز أكاديمي للطلبة وتزويدهم بالمعرفة والمهارات والخبرات ضمن خطط تعليمية يتم تحديثها
بشكل مستمر.

 .4التوجه نحو التعليم االلكتروني واستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية.
 .5تشجيع وترسيخ البحث العلمي النوعي لدى األساتذة والطلبة لتحسين العملية التعليمية.

 .6بناء شراكات مع مؤسسات محلية وعالمية وتوظيفها في إثراء العملية التعليمية ومخرجاتها.
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 .7تنمية روح التنافسية بين أعضاء هيئة التدريس واستقطاب الكفاءات من االساتذة ذوي المؤهالت العالية والخبرات
الواسعة وتوظيفها في العملية التعليمية.

ودوليا.
محليا
ً
 .8تسويق برامج الكلية وإبراز هويتها ً

الهيكل التنظيمي للكلية

أقسام الكلية وبرامجها
تضم الكلية عدد من األقسام األكاديمية التي تطرح مجموعة من البرامج على مستوى البكالوريوس والماجستير وذلك على

النحو اآلتي:

 .1قسم إدارة األعمال

 تخصص إدارة األعمال  /برنامجي البكالوريوس والماجستير
 تخصص اإلدارة  /برنامج الماجستير
 تخصص إدارة الموارد البشرية  /برنامجي البكالوريوس والماجستير

 .2قسم المحاسبة

 تخصص المحاسبة  /برنامجي البكالوريوس والماجستير

 تخصص المحاسبة وقانون األعمال  /برنامج البكالوريوس
 .3قسم التمويل

 تخصص التمويل والمصارف  /برنامج البكالوريوس
 تخصص التمويل  /برنامج الماجستير
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 .4قسم نظم المعلومات اإلدارية

 تخصص نظم المعلومات اإلدارية  /برنامج البكالوريوس والماجستير

 .5قسم التسويق

 تخصص التسويق الرقمي  /برنامج البكالوريوس

قسم إدارة األعمال
نبذة عن القسم
يسعى قسم إدارة األعمال إلى بناء قدرات الطلبة العلمية في مجال إدارة األعمال ،واإلدارة ،وإدارة الموارد البشرية ،وتنمية
مهاراتهم المعرفية والقيادية ،واحتضان أفكارهم االبداعية والريادية .من خالل تزويدهم بالمهارات والمعارف العلمية ،التي
تمكنهم من التفاعل االيجابي مع بيئة العمل ،والتوظيف العلمي السليم للنظريات والمفاهيم االدارية الحديثة ،واستخدام تكنولوجيا

المعلومات لتأهيل الخريجين ،وتعزيز قدراتهم في مجاالت اتخاذ الق اررات وحل المشكالت ،وتحليل البيئة ،مما يمكنهم من

إضافة قيمة للمنظمات التي يعملون فيها .كما يمكن القسم الطلبة من مواصلة دراساتهم العليا .ويقوم القسم بتحديث خططه

الدراسية باستمرار بما يتالءم مع متطلبات السوق المحلية والعربية ،وبشكل ينسجم مع التطورات العلمية والتكنولوجية ،واعطاء
أهمية متزايدة للبحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس والطلبة .يوجد في القسم برنامج ماجستير في إدارة األعمال ،ماجستير

اإلدارة ،وماجستير إدارة الموارد البشرية ،وبرنامج بكالوريوس إدارة األعمال ،وبكالوريوس إدارة موارد بشرية.

الرؤية والرسالة للقسم والبرامج االكاديمية (تخصص إدارة األعمال  /تخصص اإلدارة  /تخصص إدارة
الموارد البشرية)
الخطط الدراسية( :إدارة األعمال-بكالوريوس  /إدارة األعمال-شامل  /إدارة األعمال-رسالة  /اإلدارة-
شامل  /اإلدارة-رسالة  /إدارة الموارد البشرية-بكالوريوس  /إدارة الموارد البشرية-شامل  /إدارة الموارد
البشرية-رسالة)

قسم المحاسبة
نبذة عن القسم
يسعى قسم المحاسبة في كلية األعمال بجامعة عمان العربية إلى التميز في مجال المعرفة المحاسبية ،ورفد سوق العمل
بالمتخصصين في مجاالت المحاسبة المالية ،والتكاليف واإلدارية والتدقيق ونظم المعلومات المحاسبية ،حيث يسعى هذا

القسم إلى التأهيل العلمي والعملي لطلبة البكالوريوس وكذلك الماجستير ،ويتطلع أيضا إلى تعاون أكثر مع المنظمات العلمية
والمهنية في مجال التخصص األكاديمي.
ويهدف قسم المحاسبة إلى تهيئة الطالب وإعدادهم للعمل في الوظائف المحاسبية المختلفة من خالل خلق بيئة فكرية تمكن
الطالب من اكتساب المعرفة والمهارات الالزمة لممارسة مهنة المحاسبة في القطاعين العام والخاص.
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الرؤية والرسالة للقسم والبرامج االكاديمية (تخصص المحاسبة  /تخصص المحاسبة وقانون االعمال)
الخطط الدراسية( :المحاسبة-بكالوريوس  /المحاسبة-شامل  /المحاسبة-رسالة  /المحاسبة وقانون
االعمال-بكالوريوس)

قسم التمويل
نبذة عن القسم
تأسس قسم التمويل في كلية االعمال عام  2009و يضم برنامج الماجستير في التمويل وبرنامج البكالوريوس في التمويل
والمصارف ،لرفد سوق سوق العمل بالكفاءات والكوادر المدربة تدريباً عالياً ،والتطوير في كافة القطاعات المالية واإلدارية
استجابة لكافة التطورات والتحديات ومواكبتها تحقيقاً للتنمية المستدامة ،ويقع على عاتق القسم تعليم الطلبة وتطوير قدراتهم
للمساهمة برفع فاعلية عملية التنمية والتطوير في كال القطاعين العام والخاص.

وانطالقاً من رؤية ورسالة الكلية وأهدافها يحرص قسم التمويل بدءاً من مدخالت العملية التعلمية ومخرجاتها على العملية
النوعية لجميع البرامج األكاديمية ،وتحديث الخطط الدراسية ،وأساليب التدريس وأدواته والبحث العلمي للطلبة واالساتذة،

واالمتحانات ،والتدريب العملي للطلبة واالساتذة سعياً إلى تجويد العملية التعليمية وذلك إلعداد كفاءات عالية الجودة قادرة
على مواجهة تحديات ومتطلبات الحياة الوظيفية المستقبلية للطالب الخريج.

الرؤية والرسالة للقسم والبرامج االكاديمية (تخصص التمويل)
الخطط الدراسية( :التمويل-بكالوريوس  /التمويل-شامل  /التمويل-رسالة)

قسم التسويق
نبذة عن القسم
يعد قسم التسويق من البرامج المهمة في الجامعات األردنية ،حيث يعتبر من التخصصات النوعية والذي جاء استجابة
التحول
لمتطلبات التحوالت الحديثة في بيئة األعمال ،وما يرافقها من تطورات هائلة ومتتابعة في تكنولوجيا المعلومات و ّ
العالمي نحو عولمة االسواق واألعمال .تركز مساقات القسم على توظيف أحدث المفاهيم والتطبيقات في التخطيط الفعال

لألنشطة التسويقية وتنفيذها بما في ذلك التركيز على أحدث األساليب واالستراتيجيات والتعامل مع البيانات الضخمة الخاصة
باألسواق بما يخدم منظمات االعمال نحو التميز في النشاطات والخدمات والوصول إلى العمالء بافضل الطرق التقنية.
متخصصة ومؤهله علمياً وعملياً في مجال التسويق والتي تجعل منها قادرة
ومن أبرز اهداف التخصص هو إعداد كوادر
ّ
على استخدام مختلف وسائل وبرامج التكنولوجيا الحديثة في التسويق وتوجيهها نحو تلبية حاجات منظمات االعمال في
اسوق العمل المختلفة بكفاءة وفاعلية.
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الرؤية والرسالة للقسم والبرامج االكاديمية (تخصص التسويق الرقمي)
الخطط الدراسية( :التسويق الرقمي-بكالوريوس)

قسم نظم المعلومات اإلدارية
نبذة عن القسم
يسعى قسم نظم المعلومات اإلدارية إلى بناء قدرات الطلبة العلمية لدعم تطبيق التقنيات في قضايا األعمال والتكنولوجيا
الناشئة عن استخدام المؤسسات لتكنولوجيا المعلومات ،وتغطي القضايا التكنولوجية واإلدارية واالستراتيجية .حيث انها من
العوامل الرئيسية لنجاح األعمال التجارية العامة والخاصة .لذلك يسعى القسم الى تطوير البرنامج إلعداد خريجين قادة

قيمة في إدارة بيانات المؤسسة وكيفية تحليل العمليات التجارية،
للمستقبل في مجال نظم المعلومات اإلدارية لديهم مهارات ّ
وإعادة التفكير فيها ،وإعادة تصميمها ،بل وحتى أتمتتها .ذلك لضمان أن الخريجين يمكنهم إدارة موارد تكنولوجيا المعلومات
بكفاءة للشركات ومساعدتهم على النجاح في تحقيق أهدافهم من خالل استخدام أفضل الممارسات في نظم المعلومات .ويقوم

التخصص بتحديث خطته الدراسية باستمرار بما يتالءم مع متطلبات السوق المحلية والعربية .وبشكل ينسجم مع التطورات
العلمية والتكنولوجية ،وإعطاء أهمية متزايدة للبحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس والطلبة.

الرؤية والرسالة للقسم والبرامج االكاديمية (تخصص نظم معلومات ادارية)
الخطط الدراسية( :نظم معلومات إدارية-بكالوريوس  /نظم معلومات إدارية-شامل  /نظم معلومات
إدارية-رسالة)
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نبذة عن الكلية
كلية القانون من أوائل الكليات التي أنشئت في جامعة عمان العربية عام  1992لتمنح درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه من
خالل برامج ومناهج علمية وعملية معدة بدقة وفق معايير وطنية ودولية معتمدة تشجع الطالب على المشاركة الفاعلة في
برامجها وأنشطتها المختلفة واالندماج بمكوناتها المادية والمعنوية التي ترقى بها إلى التميز واالبداع والجودة.
وفي عام  2011أصبحت كلية القانون تمنح درجة البكالوريوس في القانون لتهيئ خريجيها لاللتحاق بوظائف عامة وخاصة
مرموقة في مجاالت القانون مثل القضاء والمحاماة واالستشارات القانونية وغيرها.
خرجت كلية القانون منذ نشأتها المئات ممن يحملون درجة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس الذين تقلدوا مناصب مهمة
ومرموقة في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص حتى الكثير منهم أعضاء هيئة تدريس في كليات القانون والحقوق في الجامعات
األردنية وعاملين في السلك القضائي والدبلوماسي واإلداري والمحاماة.
تمنح كلية القانون حالياً درجة البكالوريوس في القانون ،ودرجة الماجستير في كل من القانون العام والقانون الخاص ،بعد
تدريس واعداد طلبتها اعدادا متمي از وبمستوى ٍ
عال من المعرفة العلمية والخبرة العملية وبالتعاون مع ثلة متميزة من القضاة
والمحامين وبعض المؤسسات الوطنية والدولية.
تضم كلية القانون نخبة متميزة من أعضاء الهيئة التدريسية الذين تخرجوا من جامعات عالمية وعربية وأردنية مرموقة ،أكسبتهم
معرفة ومعلومات غزيرة ومقارنة ،هيأتهم بكفاءة واقتدار لتولي هذه المناصب والسير بالكلية الى التطور واالعتماد والجودة
االمر الذي مكنها من البدء في اعداد الالزم للتقدم لالعتماد الدولي.

رؤية الكلية
التميز في تدريس القانون والبحث العلمي.

رسالة الكلية
تعميق المعرفة القانونية وتطوير المهارات العملية بما يلبي احتياجات سوق العمل.

أهداف الكلية
.1

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

.2

ترسيخ ثقة المجتمع المحلي بكلية القانون.

.3

تحفيز أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة على البحث العلمي.

.4

تلبية احتياجات أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة بالمستجدات التكنولوجية.
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الهيكل التنظيمي للكلية

أقسام الكلية وبرامجها
تضم الكلية عدد من األقسام األكاديمية التي تطرح مجموعة من البرامج على مستوى البكالوريوس والماجستير وذلك على
النحو اآلتي:
 .1قسم القانون ،يطرح برنامج البكالوريوس في القانون ،وبرنامج الماجستير في القانون العام.
 .2قسم القانون الخاص ،يطرح برنامج الماجستير في القانون الخاص.

قسم القانون
نبذة عن القسم
جاء تأسيس قسم القانون مع تأسيس الجامعة وكلية القانون في عام  ،1999ويعنى هذا القسم بطلبة البكالوريوس والماجستير
القانون العام حيث يتم صقل شخصياتهم بكافة المهارات القانونية من خالل تدريسهم المساقات القانونية والتي تشتمل على

كافة المجاالت المعرفية ،وقسم القانون ومن خالل مسيرته االكاديمية والعلمية ،ساهم في اخراج كفاءات قانونية متميزة على
المستويين المحلي واإلقليمي في كافة المجاالت القانونية كالقضاء والمحاماة والمستشارين القانونين في جميع القطاعات
العامة.

وأن قسم القانون ومن خالل رؤيته ورسالته وأهدافه يعمل على إيجاد تميز وذلك من خالل تحديث الخطط الدراسية لبرنامج
البكالوريوس في القانون وبرنامج الماجستير في القانون العام  ،وتطوير أساليب التدريس ورفع كفاءة اعضاء الهيئة التدريسية

والطلبة من خالل تشجيعهم على البحث العلمي وتحديث أساليب التدريس ،وبالنتيجة فإن القسم يحرص وبذل أقصى
الجهود على ان يكون قسم رائد ومتميز بين اقسام كلية
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الرؤية والرسالة للقسم والبرامج االكاديمية (تخصص القانون  /تخصص القانون العام)
الخطط الدراسية( :القانون-بكالوريوس  /القانون العام-شامل  /القانون العام-رسالة)

قسم القانون الخاص
نبذة عن القسم
جاء تأسيس قسم القانون الخاص مع تأسيس الجامعة وكلية القانون في عام  ،1999وتم استحداث مسارين هما ماجستير
الرسالة وماجستير الشامل ،وقسم القانون الخاص ومن خالل مسيرته االكاديمية والعلمية ،ساهم في اخراج كفاءات قانونية
متميزة على المستويين المحلي واإلقليمي في كافة المجاالت القانونية كالقضاء والمحاماة والمستشارين القانونين في جميع
القطاعات العامة والخاصة.
وان قسم القانون الخاص ومن خالل رؤيته ورسالته وأهدافه يعمل على إيجاد تميز وذلك من خالل تحديث الخطط الدراسية
للمسارين ،وتطوير أساليب التدريس ورفع كفاءة اعضاء الهيئة التدريسية والطلبة من خالل تشجيعهم على البحث العلمي

وتحديث أساليب التدريس ،وبالنتيجة فإن القسم يحرص وبذل أقصى الجهود على ان يكون قسم رائدة ومتميزة بين اقسام
كلية.

الرؤية والرسالة للقسم والبرامج االكاديمية (تخصص القانون الخاص)
الخطط الدراسية( :القانون الخاص-شامل  /القانون الخاص-رسالة)
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كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية
نبذة عن الكلية
تأسست كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية في العام الدراسي  2001/2000بقرار مجلس التعليم العالي رقم ( )115في جلسته
كبير بتخريج كوادر في تخصصات متعددة تضم علم الحاسوب
اهتماما ًا
المنعقدة بتاريخ  .2001/04/30ومنذ نشأتها أولت الكلية
ً

وهندسة البرمجيات ونظم المعلومات الحاسوبية واالمن السيبراني ،حيث تسهم جميعها في رفد سوق العمل بمتخصصين
مؤهلين في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما يكفل تحقيق أهداف المؤسسات الوطنية في كل من القطاعين

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

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

وانطالًقا من سعيها لتحقيق رسالتها تحرص الكلية على مزيد من التميز من خالل التركيز على الجوانب التطبيقية في العملية
التعليمية بهدف تأهيل الطلبة للمنافسة في سوق العمل وإكسابهم المهارات العلمية والعملية ومهارات التواصل التي تساعدهم
في إنجاز مهامهم في العمل بفاعلية ،إضافة إلى خدمة المجتمع والمساهمة في تنميته وتطوير البنية التقنية الوطنية واإلقليمية
في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتهيئة المناخ التعليمي المالئم للطلبة والباحثين.

رؤية الكلية
إقليميا في جودة التعليم والتعلم والبحث العلمي في مجال العلوم الحاسوبية والمعلوماتية ،والمساهمة
الريادة والتميز
محليا و ً
ً
بخدمة المجتمع.

رسالة الكلية
إعداد كفاءات مؤهلة ومتخصصة في مجال العلوم الحاسوبية والمعلوماتية مزودين بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم لالبتكار

واإلبداع في سوق العمل ،وإنجاز األبحاث العلمية المتميزة ،وتعزيز خدمة المجتمع المحلي ،وذلك من خالل مراعاة معايير
الجودة الدولية وتفعيل الشراكات محلياً ودولياً.

أهداف الكلية
.1

التطوير المستمر لجودة التعليم وتطبيق معايير االعتماد األكاديمي المحلي والدولي.

.2

تحسين مهارات الطلبة العلمية والمهنية وقدراتهم التنافسية.

.3
.4
.5
.6

تعزيز وتطوير البحث العلمي وإشراك الطلبة فيه.

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

تطوير مستوى الخدمات المقدمة للطلبة والخريجين.

تحسين أداء الجهاز اإلداري والفني بالكلية وزيادة كفاءته.
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الهيكل التنظيمي للكلية

أقسام الكلية وبرامجها
تضم الكلية عدد من األقسام األكاديمية التي تطرح مجموعة من البرامج على مستوى البكالوريوس والماجستير وذلك على

النحو اآلتي:

 .1قسم علم الحاسوب وأنظمة المعلومات ،يطرح برنامج الماجستير في علم الحاسوب ،وبرنامج البكالوريوس في نظم
المعلومات الحاسوبية.

 .2قسم تكنولوجيا المعلومات ،يطرح برنامج البكالوريوس في األمن السيبراني.
 .3قسم هندسة البرمجيات ،يطرح برنامج البكالوريوس في هندسة البرمجيات.

قسم علم الحاسوب وأنظمة المعلومات
نبذة عن القسم
يطرح قسم علم الحاسوب وأنظمة المعلومات درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الحاسوبية ودرجة الماجستير في علم
الحاسوب  .ويتميز تخصص نظم المعلومات الحاسوبية بإعداد خريجين قادرين على تحليل مسائل الحوسبة وتطبيق مبادئ
نظم المعلومات والمجاالت ذات العالقة وإيجاد الحلول المناسبة ،باإلضافة الى تصميم األنظمة الحاسوبية وتنفيذها وتقييمها

من خالل تلبية متطلباتها .كما يتم تدريب طلبة القسم في إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ذات العالقة بنظم
المعلومات بهدف االطالع على بيئة العمل الفعلية للتخصص واكتسابه المهارات التطبيقية للتخصص.
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كما يتميز تخصص الماجستير في علم الحاسوب بإعداد خريجين يمتلكون المعرفة والمهارات البحثية الالزمة في مجال علم
الحاسوب لتلبية متطلبات السوق المتنامية والتركيز على جودة التعليم الموجهة نحو خدمة المجتمع وسوق العمل والشراكة مع
القطاع الصناعي المحلي.

الرؤية والرسالة للقسم والبرامج االكاديمية (تخصص نظم المعلومات الحاسوبية  /تخصص علم
الحاسوب)
الخطط الدراسية( :نظم المعلومات الحاسوبية-بكالوريوس  /علم الحاسوب-شامل  /علم الحاسوب-رسالة)

قسم تكنولوجيا المعلومات
نبذة عن القسم
يطرح قسم تكنولوجيا المعلومات درجة البكالوريوس في االمن السيبراني .ويتميز تخصص االمن السيبراني بإعداد خريجين
قادرين على تحليل مسائل الحوسبة وتطبيق مبادئ تكنولوجيا المعلومات واالمن السيبراني والمجاالت ذات العالقة وإيجاد

الحلول المناسبة ،باإلضافة الى إكساب الطلبة المهارات النظرية والتطبيقية في مجال حماية األنظمة والمعلومات والحفاظ

على سريتها وعدم السماح لغير المخولين بالوصول إليها .كما يتم تدريب طلبة القسم في إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ذات العالقة بتكنولوجيا المعلومات واالمن السيبراني بهدف االطالع على بيئة العمل الفعلية للتخصص واكتسابه
المهارات التطبيقية للتخصص.

الرؤية والرسالة للقسم والبرامج االكاديمية (تخصص االمن السيبراني)
الخطط الدراسية( :االمن السيبراني-بكالوريوس)

قسم هندسة البرمجيات
نبذة عن القسم
يطرح قسم هندسة البرمجيات درجة البكالوريوس في هندسة البرمجيات .ويتميز تخصص هندسة البرمجيات بإعداد خريجين
قادرين على تحليل مسائل الحوسبة وتطبيق مبادئ هندسة البرمجيات والمجاالت ذات العالقة وإيجاد الحلول المناسبة،

باإلضافة الى إكساب الطلبة المهارات النظرية والعملية المتعلقة بتطوير وتصميم البرمجيات بأعلى جودة وأقل تكلفة لتلبية
احتياجات الم ستخدمين وذلك من خالل منهجيات محددة تتضمن تحليل المشكالت والتصميم والتنفيذ الذي يتضمن كتابة
انتهاء بالتنصيب والصيانة .كما يتم تدريب طلبة القسم في إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
البرامج وفحصها و ً
ذات العالقة بهندسة البرمجيات بهدف االطالع على بيئة العمل الفعلية للتخصص واكتسابه المهارات التطبيقية للتخصص.

الرؤية والرسالة للقسم والبرامج االكاديمية (تخصص هندسة البرمجيات)
الخطط الدراسية( :هندسة البرمجيات-بكالوريوس).
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نبذة عن الكلية
عملت كلية اآلداب والعلوم ومنذ تأسيسها عام 2012م على إعداد أجيال متخصصة للعمل على خدمة المجتمع ،والمساهمة
في تنميته وتطويره .وإيماناً منا بأن الطالب هو محور العملية التعليمية؛ فقد حرصنا على االهتمام برفع كفاءته في مجال
تخصصه وذلك من خالل توفير معايير بنيوية وأكاديمية من قاعات ومختبرات عالية الجودة ،وكذلك نخبة من األساتذة

المتميزين من خريجي الجامعات المرموقة في كافة التخصصات الموجودة .
تمنح كلية اآلداب والعلوم الدرجة الجامعية األولى (البكالوريوس) في ( )2تخصصات تابعة لا ( )2أقسام هي:


اللغة اإلنجليزية والترجمة.



الرياضيات.

وكذلك تحظى الكلية بمكانة متميزة بين سائر كليات الجامعة؛ إذ تؤدي دو اًر مهماً وأساسياً في تزويد الطلبة بالمهارات األساسية
في مجاالتها المتعددة ،كونها حاضنة لجميع طلبة الجامعة وذلك من خالل قسم العلوم األساسية "اإلنسانية والعلمية".

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
.1
.2

ومناسبا لمتطلبات الحياة.
متميز
ًا
إعدادا
اإلسهام في صقل شخصية الطالب وإعداده
ً
ً

التميز.
تخريج كوادر على درجة عالية من التعليم والتأهيل و ّ

.3
.5

المؤسسات المختلفة.
عقد الشراكات مع
ّ
المتميزة.
النوعية
العلمية التشاركية ذات
تشجيع البحوث
ّ
ّ
ّ
التوجه إلى التعلم اإللكتروني.

.6

التخصصات بحسب متطّلبات سوق العمل.
التوسع في البرامج و ّ
ّ

.4
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الهيكل التنظيمي للكلية

أقسام الكلية وبرامجها
تضم الكلية عدد من األقسام األكاديمية التي تطرح مجموعة من البرامج على مستوى البكالوريوس وذلك على النحو اآلتي:
 .1قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة يطرح برنامج البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية والترجمة.
 .2قسم الرياضيات ،يطرح برنامج البكالوريوس في الرياضيات.
 .3قسم العلوم األساسية "اإلنسانية والعلمية".
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قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة
نبذة عن القسم
يعد قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة من األقسام المهمة والواعدة في المملكة األردنية الهاشمية ،وقد بدأ العمل في هذا القسم
في العام األكاديمي  ، 2012/2011ويضم القسم عدداً من أعضاء الهيئة التدريسية المتميزين من الجامعات المعروفة عالمياً.
دائما لخلق بيئة تعليمية صحية
ويحوي القسم قاعات دراسية ومختبرات حديثة مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية ،ويسعى القسم ً
مريحة للطالب والمدرسين لالرتقاء بالعملية التعليمية في مجال اللغة اإلنجليزية والترجمة وتحقيق أهداف القسم.

الرؤية والرسالة للقسم والبرامج االكاديمية (اللغة اإلنجليزية والترجمة)
الخطط الدراسية( :اللغة اإلنجليزية والترجمة-بكالوريوس)

قسم الرياضيات
نبذة عن القسم
أنشئ قسم الرياضيات في جامعة عمان العربية في العام الجامعي  2016/2015وذلك ألهميته على المستويين المحلي واإلقليمي.

عددا من أعضاء الهيئة التدريسية المتميزين من ذوي االختصاص وحملة الدكتوراه من جامعات عالمية مرموقة،
ويضم القسم ً
ويقوم بتدريس المساقات الرياضية البحتة والتطبيقية إلى جانب طرح العديد من المساقات المساندة للكليات األخرى.

ويوفر القسم لطلبته البيئة األكاديمية المتكاملة من معارف علمية و عملية متنوعة ،كونها جميعاً متطلبات تزود الطلبة

ومهنيا ،وإكسابهم المهارات
أكاديميا
بالمهارات األساسية في مجاالتها المتعددة ،ويقوم الكادر التدريسي باالرتقاء بالطلبة
ً
ً
الرياضية ،والثقافة العامة ،ومهارات التعليم الذاتي ،وتوجيههم نحو منهجية التفكير السليم واإلبداع من خالل المشاركة والتفاعل
بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.

الرؤية والرسالة للقسم والبرامج االكاديمية (الرياضيات)
الخطط الدراسية( :الرياضيات-بكالوريوس)

قسم العلوم األساسية "اإلنسانية والعلمية"
نبذة عن القسم
قسم العلوم األساسية "اإلنسانية والعلمية" يوفر لطلبة الجامعة البيئة األكاديمية المتكاملة من معارف علمية عملية متنوعة،
تنتظم في كونها جميعاً متطلبات تزود الطلبة بالمهارات األساسية في مجاالتها المتعددة ،ويقوم الكادر التدريسي المتميز من
مدرسين أكفاء وأصحاب خبرة لالرتقاء بالطالب الجامعي ،وإكسابهم المهارات اللغوية ،والثقافة العامة ،ومهارات التعليم الذاتي.

ويسعى القسم إلى تكوين خريجين يتمتعون بآفاق واسعة في مجاالت متعددة من المعرفة ،وتحقيق الجودة ،والحفاظ على
التميز
الهوية الثقافية والوطنية ،وإبرازها في مواجهة التنافس العلمي والمعرفي وتداعيات العولمة ،والعمل على تحقيق الريادة و ّ

تعليما وبحثًا وخدمة مجتمعية ،وفق معايير الجودة العالمية الشاملة لتعزيز روح البحث والتقصي بين الطلبة،
في التعليم؛
ً
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وتوجيههم نحو منهجية التفكير السليم واإلبداع من خالل المشاركة والتفاعل بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية ،ونبذ العنف
والتطرف ،ونشر ثقافة التسامح من أجل الوصول إلى المواطنة الفاعلة.
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نبذة عن الكلية
لقد كان تأسيس كلية الهندسة نابعا من رسالة الجامعة ورؤيتها وأهدافها في رفد سوق العمل المحلي واالقليمي بكفاءات متميزة،
وسعيها الدؤوب الى اعداد كوادر مؤهلة ومدربة تلبي متطلبات وحاجات سوق العمل ،ومساهمة منها في تحقيق التنمية الشاملة
والمستدامة في الوطن ككل.
تعتبر كلية الهندسة باقسامها االكاديمية الثالثة هندسة العمارة والهندسة المدنية وهندسة الطاقة المتجددة الذي تم استحداثه
في بداية العام الدراسي  2021/2020من أحدث الكليات العلمية الناشئة في الجامعة  ،حيث تأسست بموجب قرار مجلس
التعليم العالي بتاريخ  ، 05/08/2016وتم اعتماد االقسام االكاديمية اعتمادا خاصا من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم
العالي وضمان جودتها في المملكة االردنية الهاشمية.
بدأت الدراسة في الكلية منذ مطلع الفصل الدراسي االول للعام الجامعي  ،2017/2016بعد أن اعتمدت الكلية خططا
دراسية متطورة تضاهي ما هو موجود في أرقى الجامعات العالمية ومطابقة لمعايير االعتماد الهندسي ، ABETبهدف
الوصول الى مخرجات تعليمية متميزة واعداد مهندسين وباحثين في مجال العلوم الهندسية وتطبيقاتها قادرين على المنافسة
والريادة في مستقبلهم المهني والوظيفي.
تعتمد كلية الهندسة نظام الساعات المعتمدة في خططها الدراسية وبما يحقق االعتمادات المحلية والدولية ويلبي شروط
عضوية الخريج في نقابة المهندسين األردنيين والنقابات العربية تحت مظلة اتحاد المهندسين العرب.
استقطبت الكلية نخبة من أعضاء هيئة التدريس االكفاء متخصصين ومؤهلين ملتزمين بالتعليم الجامعي ،وهم قادة في مجاالت
تخصصهم لمختلف البرامج التي تطرحها الكلية والذين أنهوا دراستهم في جامعات عالمية مرموقة ،اضافة الى كادر هندسي
متميز ومتخصص يشرف على إدارة المختبرات العلمية والمراسم والمشاغل الهندسية وفريق من اإلداريين المؤهليين العاملين

في أقسام الكلية المختلفة .
توفر الكلية كل ما يلزم لتشجيع اعضاء الهيئة التدريسية على البحث العلمي مثل دعم حضور المؤتمرات المحلية و العالمية
وتهيئة المصادر والمراجع الالزمة وأجهزة الحاسوب وتأمين المخصصات المالية الكافية لتلبية متطلبات البحث العلمي ونشر
ثقافته بشكل دائم.
لقد تم تجهيز كلية الهندسة بأحدث األجهزة العلمية الحديثة في التخصصات المختلفة لتعزيز المسيرة التعليمية بما يتالءم مع
المعايير العالمية للتعليم العالي وبما يخدم رسالة الكلية في توفير دراسات جامعية هندسية متميزة وكذلك توفر الكلية مختبرات
الحاسوب والمكتبة وغيرها من التقنيات ووسائل التعليم واألجهزة والمنشآت الالزمة إلعداد الطلبة وتهيئتهم لحياتهم المهنية
والعملية في ظل المستجدات الحديثة في العلوم الهندسية.

رؤية الكلية
الريادة والتميز في مجاالت التعليم الهندسي والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
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رسالة الكلية
المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خالل إعداد كوادر من المهندسين المبدعين القادرين على المنافسة
والريادة.

أهداف الكلية
.1

االرتقاء الى مكانة متقدمة وسمعه مرموقة في مجاالت التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

.2

إعداد كفاءات متميزة بالمهارات واالبداع في مجاالت تخصصها.

.3

إثراء البحث العلمي المبتكر.

.5

االهتمام بالتدريب الميداني وتهيئة الطالب لسوق العمل.

.6

مواكبة التطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة في مختلف المجاالت ذات العالقة.

.4

.7

اإلسهام في خدمة المجتمع وبناء شراكات مجتمعية.

توسيع االهتمام بفتح تخصصات هندسية أخرى ُمرتبطة بحاجة سوق العمل.

الهيكل التنظيمي للكلية
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أقسام الكلية وبرامجها
تضم الكلية عدد من األقسام األكاديمية التي تطرح مجموعة من البرامج على مستوى البكالوريوس في الهندسة وذلك على
النحو اآلتي:
 .1قسم الهندسة المدنية ،يطرح برنامج البكالوريوس في الهندسة المدنية.
 .2قسم هندسة العمارة ،يطرح برنامج البكالوريوس في هندسة العمارة.

 .3قسم هندسة الطاقة المتجددة ،يطرح برنامج البكالوريوس في هندسة الطاقة المتجددة.

قسم الهندسة المدنية
نبذة عن القسم
تأسس قسم الهندسة المدنية في جامعة عمان العربية مع بداية العام الدراسي  2017/2016ليمنح درجة البكالوريوس في تخصص
الهندسة المدنية ويهدف هذا البرنامج إلى رفع كفاءة خريجي التخصص بما يتناسب وسوق العمل داخليا وخارجيا ومساعدتهم
على اكتساب مهارات االتصال والعمل الجماعي حيث تتضمن الخطة مجاالت االنشاءات ،وإدارة المشاريع واإلنشاءات

والطرق والمرور وهندسة المياه والبيئة ،واستخدام البرمجيات المتخصصة ،والتصميم ،والفحوصات المخبرية الحديثة ،واإللمام
والمعرفة بمواصفات وكودات البناء األردني ،وحساب الكميات ،ودراسات التربة واالنزالقات األرضية.

يهدف القسم ل رفد القطاع الهندسي بكفاءات هندسية مؤهلة قادرة على ادارة وتطبيق أحدث المعايير العالمية في انظمة البناء
واالرتقاء بالعمل الهندسي واالنشائي وبالقدرات الهندسية لقطاع المباني واالنشاءات وادخال وتطوير وتعزيز التقنيات والمفاهيم

العلمية الحديثة في هذا المجال والقسم مجهز بأحدث التقنيات والمختبرات والبنية التحتية الالزمة إلتمام متطلبات التخصص.

الرؤية والرسالة للقسم والبرامج االكاديمية (الهندسة المدنية)
الخطط الدراسية( :الهندسة المدنية-بكالوريوس)

قسم هندسة العمارة
نبذة عن القسم
يعد قسم هندسة العمارة من األقسام األكاديمية المهمة في كلية الهندسة ،والذي تأسس مع بداية الفصل الدراسي األول من
ّ
العام الجامعي .2017/2016
يمنح قسم هندسة العمارة درجة البكالوريوس في هندسة العمارة بعد اجتياز ( )169ساعة معتمدة .ويتطلع القسم حالياً إلى
الحصول على االعتمادية الدولية ) (NAABلتحقيق درجة اعلى من الجودة وفق المعايير الدولية الى جانب االعتمادية المحلية.
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يهدف القسم إلى إعداد المهندس المتميز القادر على الخلق واإلبداع ومواكبة التطورات الهندسية والعلمية في سوق العمل،

ومع المؤهالت المقدمة من القسم والمكتسبة من الطلبة ،يتمتع خريجوا القسم بفرص متميزة في سوق العمل الخاص والحكومي
على حد سواء ،ومتمكنين من بناء عملهم الخاص بمستوى معماري هندسي عالي.

كما يهدف قسم هندسة العمارة الى تعزيز دور المهندس المعماري بعد استكمال دراسته بحيث يكون قاد ار على انتاج تصاميم
مبتكرة وعملية وتقديم الرسومات التنفيذية والمخططات المعمارية من خالل استخدام البرمجيات الهندسية الحديثة في العمارة

والتصميم ومواكبة العمارة الخضراء والبناء المستدام والعديد من المواضيع الحديثة والمستجدة في هذا المجال .كذلك ويدرس

طلبة القسم إضافة للتصميم المعماري الذي ينتقل بالطالب تدريجيا من مقياس العمارة والتصميم إلى مقياس تخطيط المدن،
الفلسفة والنقد المعماري ونظريات العمارة وغيرها من المساقات التي توسع أفق الطالب والمهندس المعماري المستقبلي.

يضم القسم نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية والمساعدين ومشرفي المختبرات الذين يتمتعون بشغف االبتكار والريادة في

مجال البحث والتدريس والخبرة الكافية لرفد السوق المحلي والدولي بخريجين أكفاء يتقنون الكفايات العلمية الحديثة

والمتخصصة ،ويحملون درجة البكالوريوس التي تضم من الخطط الدراسية ما هو معتمد في الجامعات العالمية ويحقق
المعايير المحلية والدولية.

الرؤية والرسالة للقسم والبرامج االكاديمية (هندسة العمارة)
الخطط الدراسية( :هندسة العمارة-بكالوريوس)

قسم هندسة الطاقة المتجددة
نبذة عن القسم
يمنح قسم هندسة الطاقة المتجددة درجة البكالوريوس في هندسة الطاقة المتجددة بعد اجتياز الطالب ( )162ساعة معتمدة،
وتعتبر حلقة ربط بين الفروع الهندسية المعنية بعملية تصميم وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة الطاقة المتجددة ،وهذه الفروع
تتضمن الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والهندسة الكيميائية وهندسة البيئة وهندسة المواد وغيرها
من العلوم الهندسية األخرى .يتمحور التخصص حول األساليب والنظم المستخدمة لتوليد وتوزيع الطاقة من مصادر مستدامة.
طاقة التي ال تنضب وال تنفد ،وتشير تسميتها إلى ّأنها كلما شارفت على االنتهاء تتواجد
الطاقة المتجددة نوع من أنواع ال ّ
أهم ما يميزها ّأنها طاقة نظيفة وصديقة للبيئة،
مجدداً ويكون مصدرها أحد الموارد
كالرياح ،والمياه ،و ّ
ّ
ّ
الطبيعيةّ ،
الشمس ،و ّ
ضارة كثاني أكسيد الكربون ،وال تؤثّر سلباً على البيئة المحيطة بها ،كما ّأنها ال تلعب دو اًر سلبيا ذا
كونها ال تخّلف غازات ّ
المتجددة؛ كالغاز الطبيعي،
المتجددة تُعتبر متناقض ًة تماماً مع مصادرها غير
أثر في مستوى درجات الح اررة .ومصادر الطاقة
ّ
ّ
تؤدي هذه المصادر إلى االحتباس الحراري ،وإطالق غاز ثاني أكسيد الكربون عند
والوقود األحفوري و ّ
النووي؛ حيث ّ
استخدامها.
تشمل الخطة الدراسية مجاالت هندسية في الطاقة الشمسية ،طاقة الرياح ،ومواضيع متعددة تغطي المجاالت المعرفية
للتخص ص حسب معايير هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في المملكة األردنية الهاشمية.
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يستطيع خريج هندسه الطاقة المتجددة العمل في: -

 -1كافة محطات التوليد (صيانة ميكانيكية وكهربائية).
 -2تصميم وصيانة محطات توليد الطاقة المتجددة.
 -3إدارة وابتكار استخدامات مختلفة للطاقة المتجددة.

يتم تجهيز القسم بالمختبرات الالزمة لإلعداد الطالب اعدادا ممي از حيث يستطيع اكتساب الخبرات المالئمة في مجال
التخصص.

الرؤية والرسالة للقسم والبرامج االكاديمية (هندسة الطاقة المتجددة)
الخطط الدراسية( :هندسة الطاقة المتجددة-بكالوريوس)
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نبذة عن الكلية
أنشئت كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية في األردن في عام 2016م ،كواحدة من الكليات الرائدة بالجامعة .وقد أخذت

الكلية على عاتقها االلتزام بمعايير الجودة في الدراسة والبحث العلمي في سبيل تخريج صيادلة أكفاء يرفعون من المستوى
العام للصحة في األردن .تأسست الكلية على أيدي نخبة من الكوادر المؤهلة وتضم مختبرات مجهزة بأحدث التقنيات .وفي
عام  2017تم انشاء مبنى جديد تابع للكلية اشتمل على المزيد من الوحدات البحثية والدراسية.

رؤية الكلية
الريادة والتميز في التعليم الصيدالني والبحث العلمي وخدمة المجتمع ،على المستوى المحلي والوطني واإلقليمي.

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

أهداف الكلية
.1

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

.2

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

.3

وبحثيا.
مهنيا
ً
توفير تعليم متطور ومتميز لتخريج صيادلة مؤهلين ً
تهيئة الطلبة بمهارات العمل الصيدالني للتعامل مع مزودي الرعاية الصحية والمرضى والمجتمع.

.5

تشجيع البحث العلمي ،وتوفير المناخ المناسب ،إلجرائه وتطويره.

.4
.6

خدمة مؤسسات المجتمع المدني الحكومية والخاصة وخصوصاً العاملة في المجال الصيدالني.

الهيكل التنظيمي للكلية
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أقسام الكلية وبرامجها
تضم الكلية قسم الصيدلة والذي يطرح برنامج البكالوريوس في تخصص الصيدلة.

قسم الصيدلة
نبذة عن القسم
هو واحد من األقسام المنشأه حديثا في الجامعة حيث بدأ القسم بالعمل فعلياً في بداية السنة االكاديمية  .2017/2016يفتخر
القسم بتوظيف كادر تدريسي مميز من ذوي االختصاصات وحملة الدكتوراه من جامعات عالمية مرموقة والذي سينعكس

بإذن هللا على جودة التعليم ومخرجاتة ونوعية الخريجين الذين سيكونون مؤهلين تأهيال عاليا.

يلتحق الطالب في برنامج مصمم تصميماً جيداً يؤهلهم للتنافس بقوة في مختلف المجاالت المتاحة في القطاعين العام
والخاص .وقد استثمرت الكلية كمية كبيرة من الموارد في بناء مرافق المختبرات لتمكين الطالب من اتقان المهارات المطلوبة
وكذلك انتزاع المعرفة لتلبية متطلبات الممارسة بنجاح في عالم سريع النمو.

الرؤية والرسالة للقسم والبرامج االكاديمية (الصيدلة)
الخطط الدراسية( :الصيدلة-بكالوريوس)
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نبذة عن الكلية
تم استحداث كلية علوم الطيران في جامعة عمان العربية بالتعاون مع أكاديمية الطيران الملكي األردنية ،وهي الكلية األولى على
مستوى الوطن العربي التي تمنح شهادة البكالوريوس في تخصص صيانة الطائرات ،على أمل أن تتكامل التخصصات في الكلية
لتشمل في األعوام الجامعية الالحقة لتخصصات علوم الكترونيات الطيران والطيران التجاري .حيث تقدم كلية علوم الطيران برامج تركز
على التفكير النقدي وحل المشكالت اإلبداعية والخبرة العالمية.

إن ثقافتنا نابعة من األخالق والمسؤولية االجتماعية ،ونتيجة لذلك يمثل أعضاء هيئة التدريس والكادر اإلداري والفني في كلية علوم

الطيران مجموعة من وجهات النظر المختلفة ويتمتعون بالحوار البناء الهادف الذي ينمو من التنوع.

وعلى الرغم من اختالفاتهم ،فإن كوادر كلية علوم الطيران مجتمعون على هدف مشترك هو التصميم على مواجهة التحديات األكثر
إلحاحا للمجتمعات وصوالً إلى التعليم ،إلعداد خريجين لمواجهة تحديات المواطنة المنتجة.
ً

رؤية الكلية
الريادة والتميز في جودة التعليم في علوم الطيران.

رسالة الكلية
تقديم برنامج أكاديمي مميز في مجال صيانة الطائرات مدعم بالمعارف والمهارات وأخالقيات المهنة من خالل كوادر مؤهلة
وقادرة على مواكبة المعايير المحلية واالقليمية وفًقا لمعايير إدماج التعليم اإللكتروني.

أهداف الكلية
.1

التعرف على أنظمة الطائرات المختلفة.

.2

فهم الظواهر المختلفة ذات العالقة بالطيران.

 .3تعلم مبادئ صيانة محركات الطائرة وانظمتها المختلفة.
.4

التعرف على األعطال ويميزها ويعمل على صيانتها وذلك بتطبيق اللوائح والتعليمات ذات العالقة.

.5

تعلم الطرق األنسب لتنفيذ عمليات الصيانة على الطائرة.
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الهيكل التنظيمي للكلية

أقسام الكلية وبرامجها
تضم الكلية قسم صيانة الطائرات والذي يطرح برنامج البكالوريوس في تخصص صيانة الطائرات.

قسم صيانة الطائرات
نبذة عن القسم
تم انشاء قسم صيانة الطائرات مع بداية انشاء كلية علوم الطيران في العام  . 2018/2017حيث يمنح درجة البكالوريوس في
صيانة الطائرات حيث يتضمن  77ساعة في التخصص و 24ساعة متطلبات كلية و 9ساعات أكاديمية مواد مساندة باإلضافة
الى  27ساعة متطلبات الجامعة االجبارية واالخنيارية حيث يتلقى الطالب المواد النظرية والعملية في كافة أنظمة الطائرة من
المحركات التوربينية والترددية وهياكل الطائرات واالنظمة الميكانيكية والهيدروليكية والكهربائية المختلفة باإلضافة التعرف
على إدارة صيانة الطائرات وقوانين الطيران وتشريعاته .مما يضمن تحقيق متطلبات اعتماد مؤسسات التعليم العالي األردنية

من جهة ومتطلبات اعتماد سلطة الطيران المدني األردنية  JCARCووكالة سالمة الطيران األوروبية  EASAحيث يتم تأهيل
الطلبة للحصول على هذه الرخص باإلضافة الى شهادة البكالوريوس مما يزيد من فرص العمل لدى الخريج.



www.aau.edu.jo

دليل الجامعة

الرؤية والرسالة للقسم والبرامج االكاديمية (صيانة الطائرات)
الخطط الدراسية( :صيانة الطائرات-بكالوريوس)
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كلية الشريعة
نبذة عن الكلية
تأسست نواة كلية الشريعة في جامعة عمان العربية مطلع العام 2017/2016م ،تضم ست عشرة جنسية عربية وأجنبية باإلضافة
إلى الطلبة األردنيين ،كما تضم هذه الكلية نخبة من العلماء المرموقين من حملة الدكتوراة في فروع الشريعة والدراسات

اإلسالمية ،متطلعين إلى تحقيق أعلى معايير الوسطية واالعتدال في فهم الدين اإلسالمي الحنيف عقيدة وشريعة بعيداً عن
التطرف والغلو ،وتحقيق أعلى قيم التميز في إكساب الطلبة بالكلية مقاصد الدين اإلسالمي بصفاء األصالة ونقاء الشريعة

من أجل إعداد خريجين متميزين يتمتعون بكفاءة علمية عالية ،و يتمثلون بقيم اإلسالم السامية الرفيعة ليكونو قادرين على
حمل الرسالة وأداء األمانة وتحقيق مفهوم الحوار الهادف والتعايش اإلجتماعي اآلمن ،باإلضافة إلى المساهمة الفاعلة في
بناء عقول أبناء األمة على العقيدة الصحيحة والشريعة السمحة.

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
.1
.2

عيا تلبي حاجات سوق العمل وتخدم المجتمع.
مهنيا وشر ً
تأهيل كوادر متمكنة ً
التشجيع على البحث العلمي المتميز في الشريعة والدراسات اإلسالمية.

.3

ترسيخ التصور الشمولي لإلسالم بمنهج وسطي معتدل بعيداً عن الغلو والتطرف.
ترسيخ مفهوم الحوار والتعايش السلمي في المجتمع القائم على قيم اإلسالم ومبادئه األخالقية.

.5

تنمية التفكير الناقد واإلبداعي المنبثق من معايير وضوابط الشريعة اإلسالمية بما يتواكب التكنولوجيا الحديثة.

.4

الهيكل التنظيمي للكلية
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أقسام الكلية وبرامجها
تضم الكلية قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية والذي يطرح برنامج البكالوريوس في تخصص الشريعة.

قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية
نبذة عن القسم
انطالقا من تعاليم ديننا االسالمي الحنيف وتحقيق لرسالة الجامعة الوسطية من خالل تعميق العقيدة اإلسالمية السليمة
أنشئ قسم الشريعة والدراسات االسالمية في كلية الشريعة عام  ،2016يعمل القسم على تأصيل الدراسات اإلسالمية في جميع
المجاالت الشرعية اآلتية :علوم القرآن الكريم والتالوة والتجويد والسنة النبوية الشريفة والسيرة النبوية والعقيدة اإلسالمية والفقه
وأصوله ،لت وين الشخصية االسالمية المت املة والواعية المنتمية لدينها ووطنها بمنهج وسطي معتد .

الرؤية والرسالة للقسم والبرامج االكاديمية (الشريعة والدراسات اإلسالمية)
الخطط الدراسية( :الشريعة والدراسات اإلسالمية-بكالوريوس)
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عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
نبذة عن العمادة
تأسست أول عمادة للبحث العلمي في جامعة عمان العربية عام  2007وتولت مسؤولية األشراف على وتطوير البحث العلمي،
ثم أطلق عليها اسم عمادة البحث العلمي والدراسات العليا عام ُّ .2009
وتعد عمادات الدراسات العليا والبحث العلمي في

وي ُّ
عد البحث العلمي
جميع الجامعات محلياً ودولياً الحاضنة والمرآة التي تعكس حرص وفلسفة الجامعة تجاه البحث العلميُ .
ركيزة حيوية وهامة في تنمية المجتمعات ،وأحد أهم المعايير األساسية الذي يعتمد عليه في تصنيف الجامعات على الصعيد
المحلي واإلقليمي والعالمي .كما ويعد إجراء البحوث العلمية الهادفة والمتميزة جزءأ ال يتج أز من مهام الجامعة في تلبية

حاجات المجتمع من المعرفة العلمية الهادفة لحل المشكالت المجتمعية المختلفة ومواجهة التحديات المختلفة .وكما تعتبر
ويعد إجراء البحوث العلمية جزءاً من مهام عضو هيئة التدريس الهامة ،باإلضافة إلى التدريس وخدمة المجتمع.

وسخياً ومستم اًر بل ومتزايداً،
كبير
وتحظى عمادة البحث العلمي الدراسات العليا في جامعة عمان العربية بأهمية كبيرة ودعماً ًا
ّ
فلقد ُخصص للعمادة في موازنة الجامعة مخصصاً مالياً كبي اًر وذلك عمالً بمقتضى المادة  25بند (أ) من قانون الجامعات
األردنية ،وتحرص إدارة الجامعة وهيئة إدارتها التنفيذية على زيادة مستوى اإلنفاق للمخصصات المالية السنوية لدعم النشر

العلمي المتميز والهادف ولدعم التميز واالبتكار ،باإلضافة إلى تخصيص مبلغاً سنوياً لإليفاد الذي تساهم من خالله الجامعة
لسد حاجاتها من التخصصات النادرة من خالل إيفاد المتميزين من أبناء المجتمع االردني في التخصصات المختلفة إلى

الجامعات العالمية المرموقة وتساهم في دعمهم معنوياً ومالياً دعماً كبي اًر متمي اًز.

وتضم العمادة ثالثة أقسام تنظيمية وهي :قسم البحث العلمي والنشر ،قسم الدراسات العليا ،وقسم اإليفاد من خالل أقسامها

وأنشطتها المختلفة إلى االرتقاء بمستوى البحث العلمي والدراسات العليا وتوفير الخدمات والتسهيالت والدعم المعنوي والمادي
للباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا .كما وتهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية والتعاون والتشبيك مع

القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني .وأخذت هذه العمادة تؤدي دو اًر فاعالً في تقديم العديد من الخدمات والمبادرات

التي من شأنها دعم وتشجيع الباحثين إلجراء البحوث الهادفة والمتميزة مع التأكيد على األولويات الوطنية للبحث العلمي

بالمملكة والمشاركة في

المؤتمرات المحلية والدولية .كما توجه العمادة جهود الباحثين للنشر في المجالت العلمية المرموقة والمصنفة ضمن قواعد
البيانات العالمية ذات معامالت التأثير العالية.
كما وتشرف العمادة على إصدار مجلة جامعة عمان العربية للبحوث بثالث سلسالت علمية متميزة وهي سلسلة العلوم
التربوية وسلسلة العلوم اإلدارية ،وسلسلة العلوم القانونية والتي تنشر بحوث أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا من

داخل وخارج الجامعة ،ومن داخل وخارج األردن.
وتسعى العمادة ضمن رؤيتها المستقبلية أن تصبح هذه المجلة مفهرسة في قواعد البيانات العالمية .ونحن إذ نتطلع للريادة
والتميز في البحث العلمي والدراسات العليا نسعى دوماً إلى تطوير خدماتنا ،وإلى مجابهة تحديات المستقبل بثقة من خالل
المعرفة التي تتيح لنا نجاحات مستمرة معتمدين في ذلك على مواكبة كل تقدم.
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رؤية العمادة
الريادة والتميز في البحث العلمي والدراسات العليا على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي.

رسالة العمادة
السعي دائماً للتطور والتميز في البحث العلمي بكافة مجاالته وتقديم برامج دراسات عليا متميزة تواكب متطلبات التنمية

الوطنية.

أهداف العمادة
 .1توظيف أنظمة إدارة المعلومات في الجامعة وانشاء قواعد بيانات البحث العلمي في الجامعة.

 .2تطوير نظام وتعليمات وسياسات البحث العلمي والدراسات العليا وإجراءاتها بما يتناسب مع المستجدات األكاديمية،
ومستجدات التعليم العالي.

.3

توفير البيئة الجامعية الجاذبة التي تحقق التميز واإلبداع البحثي لطلبة الدراسات العليا والباحثين من اعضاء هيئة
التدريس.

جيدا.
 .4االرتقاء بمستوى البحث العلمي والدراسات العليا خاصة البحث العلمي التطبيقي المرتبط بخطط التنمية وتسويقه ً
 .5تعزيز دور البحث العلمي في تحقيق الشراكة الفاعلة مع كافة القطاعات المحلية المختلفة.

 .6ضمان جودة أنشطة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا والتركيز على تحسين مؤشرات البحث العلمي الالزمة في
التصنيفات العالمية.
 .7توجيه مخصصات البحث العلمي نحو دعم األبحاث التطبيقية المرتبطة باألولويات الوطنية.

الهيكل التنظيمي للعمادة
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 .1قسم البحث العلمي والنشر :يتولى قسم البحث العلمي والنشر اإلشراف على جوده األبحاث العلمية ودعمها ،ويهدف
إلى تحفيز وزيادة عدد االوراق العلمية المنشورة في قواعد البيانات العالمية المرموقة للباحثين من اعضاء هيئة التدريس

وطلبة الدراسات العليا .ومن خالل هذا القسم تعمل العمادة على تهيئة البيئة المناسبة للبحث العلمي عن طريق تقديم
التسهيالت الالزمة ودعم النشر وحوافز النشر العلمي ألعضاء هيئة التدريس والباحثين لتحفيزهم وتشجيعهم إلجراء
الدراسات العلميا ااة داخل الجامعة وخارجها .كما تدعم عمادة البحث العلمي والدراسات العليا المشاركة في المؤتمرات أو
الندوات العلمية المحكمة وتساهم في تنظيم العديد من المؤتمرات داخل الجامعة.
 .2قسم الدراسات العليا :يتولى قسم الدراسات العليا االشراف على وتنظيم عمل برامج الدراسات العليا في الكليات المختلفة،
ويهدف القسم الى تنمية قدرات الطلبة البحثية في الحقول العلمية المختلفة ،كما ويعمل على زيادة المعرفة اإلنسانيااة
وترسيخ قاعدة البحث العلمي من خالل إعداد خريجين متخصصين من مستوى عال لتلبية متطلبات خطط التنمية
الشاملة وحاجات المجتمع.

 .3قسم اإليفاد :يهدف قسم اإليفاد إلى رفد حاجة الجامعة من الكفاءات المتخصصة في المجاالت المعرفية النادرة والهامة،

من خالل اجتذاب وتأهيل وايفاد االفراد المتميزين علمياً للحصول على الدرجات العلمية العليا ،وتطوير مهاراتهم أكاديمياً
حسب ما تقتضيه مصلحة الجامعة .كما ويسهم في تقوية أواصر التعاون العلمي والبحثي وخلق قنوات اتصال علمي
مع المؤسسات العلمية المرموقة في العالم.
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نبذة عن العمادة
تضطلع عمادة شؤون الطلبة في جامعة عمان العربية بدور كبير ومميز في تحقيق رسالة الجامعة التي تبنت فلسفة تقوم

على االلتزام بقواعد الخلق والصدق والنزاهة وااللتزام بمبادئ الحق والعدل والحرية والتسامح ،مستمدة ذلك من الثوابت العربية

اإلسالمية األصيلة والقيم والمثل النبيلة .فنشأتها وتطورها يستندان إلى ما ترتكز عليه الجامعات المعاصرة ،التي تؤكد احترام
العقل ومنهجه في التفكير .والواقع الجامعي الذي نعيشه اآلن يحكي تجسيداً حياً للنهضة الشاملة التي يمر بها وطننا الغالي
في شتى الميادين وعلى مختلف األصعدة ومنها التربوية والعلمية.

أبنائي األحبة:
ِ
وطنه وبيئته ومن أجل ذلك أنشئت عمادة شؤون الطلبة لتأسيس
يعد االهتمام بالطالب كشخصية متكاملة ضرورة لخدمة
الحياة الطالبية في الحرم الجامعي لتتولى اإلشراف على كافة الخدمات واألنشطة الطالبية بالتخطيط والتنفيذ والمتابعااة والتقييم
في إطار الخطة العامة للجامعة.
أبنائي وبناتي الطلبة األعزاء:
إن جامعة عمان العربية اكتسبت من عمان وروابيها وجبالها الشموخ والتحدي فهي جامعة لكل أبناء الوطن من جنوبه إلى

خصوصي َة دورنا نحوكم،
ندرك
شماله ومن شرقه إلى غربه .وفتحت ذراعيها لطلبتها العرب .ونحن في عمادة شؤون الطلبة،
ُ
ّ
جيل ٍ
في الكشف عن مواهبكم المتعددة ،وإعداد ٍ
جديد منكم يتحمل المسؤولية يدرك دوره في نهضة وطننا الغالي ،بحيث يكون
الشعلة التي يحملها الوطن في مضمار سباق الشعوب نحو الغد المشرق ،وهذا ال يتأتى إال من خالل اتباع سياسة الباب

المفتوح وإيجاد وتوفير بيئة جامعية مناسبة وإتاحة الفرص لكم في المشاركة في كافة األنشطة المتنوعة.
نرحب بكم ونتمنى أن يكون هذا العام ،عام خير عليكم ،تحصدون فيه كل أمنياتكم وأن تكونوا لبنات عطاء في بناء الوطن،

بلد الحب والتسامح ،تبرزون فيه قيم انتمائكم ووالئكم للوطن والقيادة الهاشمية.

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

رسالة العمادة
بيئة جامعية جاذبة ومحفزة للطاقات الطالبية لتوظيفها لخدمة الطلبة والمجتمع.
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أهداف العمادة
 .1تهيئة وإعداد البرامج الثقافية والرياضية والفنية واالجتماعية التي تلبي احتياجات الطلبة.
 .2مساعدة الطلبة الذين يواجهون صعوبات في التكيف مع متطلبات الحياة الجامعية.

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

 .4متابعة شؤون الخريجين والعمل على تعزيز عالقتهم بالجامعة ومساعدتهم على توفير فرص عمل مناسبة لهم.
 .5إتاحة الفرصة أمام الطلبة لالنخراط في المجتمع المحلي والتعرف إلى المؤسسات والهيئات الوطنية في القطاعين العام
والخاص.
ياديا ومتابعتهم أثناء الدراسة وبعد التخرج.
علميا
ياضيا ور ً
وفنيا ور ً
وثقافيا ً
ً
 .6التركيز على الطلبة المتفوقين ً
 .7مد وبناء جسور التعاون مع المؤسسات التعليمية األخرى داخل األردن وخارجه واالستفادة من تجاربهم العلمية والعملية.

الهيكل التنظيمي للعمادة
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أقسام العمادة
 .1قسم اإلرشاد والخدمات النفسية:
التكيف النفسي وتحقيق الصحة النفسية ،نتيجة للتطورات المتالحقة
يهتم قسم اإلرشاد والخدمات النفسية بمساعدة الطلبة على ّ
والتعقيدات المتوالية المحيطة بالطلبة ،وذلك بتحقيق بيئة جامعية آمنة وتلبية احتياجات الطلبة واالهتمام بنموهم السليم في

جوانب حياتهم المختلفة.

فالطالب الذي يتمتع بصحة نفسية جيدة سيكون قاد اًر على مواجهة تلك التحديات والصعوبات ،وبنقصانها سيكون عرضة

لإلحباط والقلق والتوتر واالكتئاب وغيرها من التقلبات المزاجية واالضطرابات النفسية والسلوكية ،وعدم المقدرة على ضبط
االنفعال ،فالطالب الذين يتمتعون بصحة نفسية جيدة هم أكثر الطلبة قدرة على اإلنجاز والتحصيل األكاديمي واالستقرار
النفسي والجسدي والفاعلية االجتماعية.

ويقدم قسم اإلرشاد والخدمات النفسية خدمات مجانية لطلبة الجامعة تساعدهم في التعامل مع الكثير من المشاكل والتحديات
التي تواجههم ،منها التأخر الدراسي والضعف في اإلنجاز ،وضعف الثقة في الذات وتقبل اآلخر باإلضافة إلى مواضيع
تتعلق بالقلق واالكتئاب والتعامل بإيجابية مع الضغوطات المختلفة.
اإلجراءات:
 .1استقبال الطلبة الذين يعانون من صعوبات أو مشكالت اجتماعية أو شخصية أو سلوكية أو اكاديمية.
 .2تحويل الطلبة الى االخصائي المعني لمساعدتهم.
 .3االستماع واالهتمام بالطالب الذي يعاني من مشكلة ما وتقديم المساعدة المختصة وتلبية احتياجاته.
 .4في حال مواجهة طالب صعوبات أو مشكالت يمكن إحالة الطالب الى المختص من الخارج وذلك بموافقة الطالب.
 .5يتم متابعة الحاالت التي تراجع مكتب االرشاد وتقديم الرعاية الكاملة لها.

 .6يتم عقد دورات إرشادية من اجل تزويد الطلبة بمهارات تمكنهم من التكيف النفسي بشكل أفضل.
 .7يهتم القسم أيضاً بالطلبة المعاقين من خالل تعبئة نماذج خاصة بهم وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين
احتياجاتهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم.

 .8يتم توثيق مراجعات الطلبة في نماذج خاصة.

أهداف القسم:

 .1نشر الوعي بالصحة النفسية واالجتماعية بين الطلبة.
 .2تسريع اندماج الطلبة وتكيفهم مع البيئة الجامعية بصورة صحيحة.

 .3تقديم اإلرشاد النفسي واالجتماعي للطلبة لمعالجة بعض المشكالت المتعلقة بالدراسة كضعف الرغبة في الدراسة
والخجل والقلق من االمتحان  ...إلخ.
 .4تقديم اإلرشاد النفسي واالجتماعي للطلبة لتحسين تحصيلهم العلمي.
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 .5مساعدة الطلبة في تطوير شخصياتهم والتحكم بانفعاالتهم واتخاذ ق ارراتهم.
 .6تقديم الخدمة النفسية لطلبة الجامعة وأسرهم والمجتمع المحلى.
 .7إعداد الدورات المتخصصة وتنفيذها للمختصين في المجال النفسي ضمن المجتمع المحلي.

 .8تنظيم الندوات التي تتناول شؤون الصحة النفسية في الجامعة والتي قد تسهم في خدمة المجتمع المحلي.

عمان العربية لطالبها حياة طالبية متميزة؛ فتنطوي الحياة الجامعية فيها على
 .2قسم األنشطة الطالبية :تؤمن جامعة ّ
أكثر من القاعات الصفية والكتب ،إذ إنها تدمج الطلبة بالخدمة المجتمعية ،واألنشطة المنهجية والالمنهجية ،فالحياة
الجامعية مشتركة ومتنوعة داخل الحرم الجامعي؛ مما يكمل تجربة تعلم الطلبة ،وتعزيز تنميتهم الثقافية واالجتماعية.

وتشجع الجامعة طالبها على تنظيم األنشطة الالمنهجية والمشاركة فيها تحت إشراف ورعاية عمادة شؤون الطلبة،
لصقل شخصية الطالب ،وتعزيز مهارات التواصل لديه.

وتكتسب األنشطة الالصفية أهمية كبيرة في حياة الطلبة داخل الحرم الجامعي ،بهدف بناء شخصياتهم ،وتزويدهم

عددا من األنشطة والخدمات الستكمال العمل األكاديمي للطلبة،
بمهارات القيادة .وتوفر عمادة شؤون الطلبة أيضاً ً
ومساعدتهم على توظيف كامل إمكاناتهم ،فيتمثل الهدف األساسي للعمادة في مساعدة الطلبة على أداء واجباتهم وخدمة
مجتمعهم بشكل مسؤول .وتهدف البرامج واألنشطة والخدمات التي ترعاها العمادة إلى تطوير مواهب الطلبة وهواياتهم،
ومساعدتهم على توجيه طاقاتهم إلى عمل إيجابي.
وتركز الجامعة أيضاً على العديد من األنشطة الثقافية والرياضية واالجتماعية ،وتحفز الطلبة على المشاركة فيها ،ليكون

عضواً فاعالً نشطاً ومنفتحاً على جميع مؤسسات المجتمع المدني ،وهذا يساعد على تسويقه في سوق العمل ،ويتضمن
القسم إلى ثالثة شعب:

 .3شعبة النشاط الثقافي واالجتماعي.
 .4شعبة النشاط الرياضي والفني.
 .5شعبة العمل التطوعي وخدمة المجتمع.

 .6مكتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين /صندوق الملك عبد هللا الثاني للتنمية:
 -مكتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين /صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية يعمل على مساعدة الطلبة وصقل

شخصياتهم وتأهيلهم لسوق العمل من خالل عقد الدورات التدريبية والتأهيلية ،.ويتولى عملية التأهيل الوظيفي وتقديم
التدريب الفني والمشورة للطلبة الخريجين إلعدادهم للدخول إلى سوق العمل ومساعدة الطلبة وصقل شخصياتهم من
خالل عقد الدورات التدريبية والتأهيلية.

 مكتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين/صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية في الجامعة يعمل على تقديمالخادما ااات اآلتية:

 .1خ اادمااات اإلرش اااد الاوظاياف ا ااي.
 .2خ اادمااات الاتدريا ا ااب.
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.3

خ اادمااات الانشاااطاات والاشا ارك ااات ( التاشابيك ).

.4

خ اادمااات ماتاباع ا ااة الاخاري ا اجاين.

أوالا :خـــدمــات اإلرشـــاد الـوظـيـفـــــي:
يهدف اإلرشاد الوظيفي بكافة أشكاله إلى توجيه وإرشاد الطالب خالل مراحل الدراسة المختلفة ،الختيار التخصص
بناء على قدراته واستعداداته العقلية والبدنية وميوله التعليمية والوظيفية.
المناسب والمهنة المناسبة للطالب ً

ثانيا :خـــدمــات الـتدريــــــب:
يهدف إلى تزويد الطلبة بمهارات ومعارف وقدرات واتجاهات ،ومحاولة إحداث تغيير إيجابي في مهاراتهم وقدراتهم
من ناحية وفي سلوكهم واتجاهاتهم من ناحية أخرى .ويهدف التدريب إلى تطوير مهارات وقدرات الطلبة وتمكينهم

خالل مراحل الدراسة ،بحيث تتالئم مع متطلبات سوق العمل المحلي والخارجي وتساعدهم في إيجاد فرص عمل،
من خالل توفير دورات وورش عمل تدريبية متخصصة وفرص تطوع ومحاضرات توعية.
ويشتمل التدريب المطلوب حالياَ لطلبة الجامعة على ما يلي:
 .1مهارات التوظيف والعمل
 .2تدريب مهارات الريادة والعمل الذاتي
 .3تدريب مهارات االتصال والتواصل

 .4التدريب على اللغات

 .5التدريب على تطبيقات الحاسوب
 .6البرامج التوعوية والمجتمعية والتطوع

ثالثا :خـــدمــات الـنشــاطـات والـشـراكـــات ( التـشـبيك ):
تهدف النشاطات والشراكات (التشبيك) إلى فتح قنوات اتصال وبناء عالقات إستراتيجية ودائمة مع الشركاء ذو
العالقة ،من مؤسسات القطاع العام والخاص والمؤسسات المانحة ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية

وجمعيات األعمال والخريجين وشركات التوظيف ،والمحافظة على هذه العالقات وتمتينها وتطويرها لتحقيق األهداف
اإلستراتيجية للمكتب والجامعة.
وتشتمل النشاطات والشراكات (التشبيك) ،على تقديم الخدمات التالية:
 .1فرص التطوع.

 .2معرض التوظيف  /اليوم الوظيفي :يهدف اليوم الوظيفي إلى إتاحة الفرصة للطلبة والباحثين عن عمل للتواصل
مع أصحاب العمل ومعرفة فرص العمل المتاحة لديهم ،حيث يشارك في هذه المعارض عدد من الشركات
المحلية واألجنبية في القطاعات االقتصادية المختلفة وشركات التوظيف والموارد البشرية.
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رابعا :خـــدمــات مـتابـعـــــة الـخـريــــجـين:
هي عملية التواصل المستمر ما بين الجامعة وخريجيها ،وإبقاء الخريجين على اتصال دائم مع الجامعة وكلياتها

لمتابعة الوضع الوظيفي لهم ومدى موائمة مخرجات الجامعة مع حاجة السوق وزيادة والئهم وانتمائهم للجامعة ،ومن
خالل متابعة الخريجين يمكن تحقق األهداف الفرعية التالية:

 .1بناء قاعدة بيانات الخريجين.

 .2متابعة شؤون الخريجين في مواقع عملهم ومع جهات التوظيف.

 .3إعداد الدراسات المختلفة عن الخريجين وسوق العمل.
 .4تنظيم لقاءات الخريجين.

 .5الحصول على قصص نجاح الخريجين.

 .7قسم األمن الجامعي والسالمة العامة :يعمل قسم األمن الجامعي على الحفاظ على األمن الداخلي في الجامعة
وسالمة مرافقها وممتلكاتها ،بالتعاون مع الجهات األخرى داخل الجامعة وخارجها .وذلك من خالل أداء المهام اآلتية:
 المحافظة على االمن والنظام العام واآلداب العامة داخل الحرم الجامعي. تنظيم دخول األشخاص والمركبات الى الحرم الجامعي وإصدار تصاريح الالزمة بذلك. الوقاية من حوادث السير داخل الجامعة. -توفير الهدوء والراحة الالزمة لضمان سير العملية التدريسية.

 التعاون مع العمادات والدوائر في الجامعة لتوفير المتطلبات األمنية والتنظيمية المتعلقة بالعاملين والطلبةوالمركبات واألنشطة الجامعية بكافة اشكالها.

 مساعدة الطالب ذوي االحتياجات الخاصة وتوفير كل سبل المساعدة والراحة لهم داخل الحرم الجامعي. -حماية جميع ممتلكات الجامعة والمحافظة عليها.

 -المساعدة الفورية في حاالت اإلسعافات األولية والطوارئ.

 -تنفيذ خطة محكمة ومعدة سابقا ومدرب عليها في حال ال قدر هللا للكوارث الطبيعة في الجامعة.

 .8قسم الطلبة العرب واألجانب
يهدف المكتب الوصول إلى أقصى مساهمة ممكنة ،في تفعيل دور الطالب الوافد ،في المجتمع الجامعي بشكل
خاص ،والمجتمع األردني بشكل عام ،ومساعدة الطالب الوافد في التأقلم واالندماج في الجسم الطالبي ،ومواجهة
التحديات التي قد تصادفه في حياته العلمية والعملية.
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وبسبب بيئة التعليم اإليجابية التي وفرتها جامعة عمان العربية ،أضحت وجهة العديد من الطلبة العرب واألجانب.
وقد أنشئ مكتب الطلبة العرب واألجانب لمساعدة هؤالء الطلبة ،ورعايتهم ،في مختلف القضايا التي تواجههم خالل

مرحلة دراستهم الجامعية ،ولتفعيل دورهم في الجامعة من خالل األنشطة التي تقيمها عمادة شؤون الطلبة .ولهذا
كله ،فإن مكتب الطلبة العرب واألجانب يرحب بكل الوافدين في بلدهم الثاني األردن ،وفي جامعتهم جامعة عمان

العربية ،وتدعوهم لزيارة عمادة شؤون الطلبة ،والتواصل معها.

مهام مكتب الطلبة العرب واألجانب:
 -الجانب اإلداري:

 .1التواصل مع و ازرة الداخلية لمنح الطلبة االقامات السنوية.
 .2تجديد إقامات الطلبة خالل دراستهم.

 .3توفير التأشيرات لدخول المملكة للطلبة الراغبين بالدراسة في الجامعة.

 .4منح الطالب تعهدات لدائرة الجمارك ،لغايات الحصول على لوحات إدخال مؤقت.

 الجانب األكاديمي: .1متابعة قبول الطلبة وتسجيلهم في الجامعة.
 .2متابعة إجراءات تسجيل المواد الفصلية.

 .3التواصل مع الملحقيات الثقافية لدول الطلبة الوافدين الدارسين في الجامعة واإلجابة عن استقبالهم.
 .4تبرئة ذمم الطلبة.
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نبذة عن المركز
نطمح في مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تكون جامعة عمان العربية جامعة رائدة في استخدام تكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت في جميع جوانب الحياة الجامعية لتحقيق أقصى قدر من األداء ،وتعزيز التفوق األكاديمي ،من تعليم
وتعلم وتسهيل مهمه الباحثين االكاديمين من طالب وأعضاء هيئة تدريسية.

نظ اًر ألهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فإن مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جامعة عمان العربية يقوم
ببناء وتقديم وتطوير خدمات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لطلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية

فيها ،وكذلك للمجتمع المحلي .بحيث يقوم المركز بالعمل على حوسبة األعمال واإلجراءات اإلدارية في كليات ،وعمادات،

ودوائر الجامعة ،وإعداد البرامج التدريبية في مجاالت استخدام تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات وإمداد هذه الدوائر بالدعم
الفني والبرامج الالزمة لتحقيق أهدافهم.
كما يقوم المركز بتوفير وتطوير جميع البنى التحتية االزمة في مجال تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات في الجامعة ،ويحرص
المركز على عقد دورات تدريبية و فنية لموظفي الجامعة لتدريبهم على ما يستجد من أنظمة.

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

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

أهداف المركز
 .1تطبيق أفضل السياسات واالنظمة والتعليمات واالجراءات والمعايير الستخدام موارد وخدمات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في الجامعة لإلسهام في استقاللية وتنمية التنافسية للجامعة.
 .2المحافظة على البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وتنميتها.
 .3توفير البرمجيات الالزمة للعملية التعلمية التعليمية واإلدارية.
 .4تحديث الموقع اإللكتروني للجامعة بشكل مستمر.
 .5تطوير الكفايات والمهارات الفنية لكادر المركز.

 .6توفير فرص التدريب على تطبيقات الحاسوب والبرمجيات المتوفرة داخال الجامعة.
 .7تقديم الخدمات والتدريب في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للجامعة والمجتمع المحلي وللجهات التي تتعاقد
الجامعة معها.
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نبذة عن المركز
تم تأسيس مركز اللغات في جامعة عمان العربية في عام  ،2001وتم تعديل اسم المركز الى مركز اللغات والترجمة في

 2018/6/6وحيث أن مركز اللغات والترجمة يعتبر وحدة من وحدات الجامعة والتي تخدم طالب التخصصات المختلفة في
الجامعة.
يعمل مركز اللغات والترجمة في الجامعة أيضاً ومنذ تأسيسه على تقديم برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها ويتم تنفيذ هذا

البرنامج من خال ل اتفاقيات محلية ودولية مع مؤسسات وجامعات أجنبية أكاديمية .ويدرس في شعبة اللغة العربية للناطقين

بغيرها بها مدرسون أكفاء ومؤهلون لتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها وهناك مختبرات لغوية ومناهج ومصادر تعلم تخدم
العملية التعليمية .ويعقد المركز الدورات المتنوعة مثل دورات المحادثة دورات الترجمة ،وكذلك الدورات التأهيلية التي تساعد

الطلبة على اجتياز االمتحانات العالمية مثل التوفل وكذلك االمتحان الوطني في اللغة اإلنجليزية وذلك من أجل خدمة طالب
الجامعة والمجتمع المحلي.
ِ
إننا في مركز اللغات والترجمة َّ
رؤية الجامعة الطموحة ومعايير الجودة واالعتماد المحليَّة والعالميَّة ،واتباع
نتطلع لتحقيق
ٍ
ِ
احتياجات المجتمع المحلي والخارجي .ويسعدنا أن نؤدي واجبنا على أكمل وجه ونكرر
سياسة َمرنة ومناسبة تتيح التكيف مع
الترحيب بالجميع ويسرنا ان نلقاكم دائما وباستمرار حيث أن أبواب المركز مفتوحة دائماً لكل من رغب بالمعرفة والفكر

والثقافة.

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
 .1إكساب الطلبة المهارات اللغوية في اللغة االنجليزية ،واللغة العربية للناطقين بغيرها ،واللغات األخرى.
 .2توفير مدربين من ذوي الكفاءات العلمية المتميزة.

 .3استحداث وتطوير برامج تدريبية متميزة لتلبية احتياجات المجتمع.
 .4صقل مهارات الطلبة اللغوية بتوظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة.
 .5تعزيز التعاون والتواصل بين الجامعة والمجتمع المحلي.
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نبذة عن المركز
تأسس مركز االستشارات والتدريب وفقاً لقرار مجلس العمداء في جامعة عمان العربية والرامي إلى تفعيل دور الجامعة في
تأهيل وتدريب ومساعدة الشباب في اكتساب المعرفة العلمية وتطوير المهارات الالزمة لهم والمساهمة في دعم المؤسسات

العامة والخاصة برفع كفاءة موظفيها .وتقديم وتحسين الزاد المعرفي على نحو شامل وتمكين الموارد البشرية األردنية والعربية

واالرتقاء بالمواهب واألفكار وصوالً إلى تحسين مخرجات العملية التعلمية بما يتالئم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
حيث قام المركز بعقد اتفاقيات مع أكاديميات وشركات تدريب عدة لتنفيذ برامج ودبلومات تدريبية مثل (إدارة المطارات ،إدارة
الفنادق والمنشات السياحية ،المونتاج السينمائي واللتلفزيوني ،صيانة السيارات الهجينة الهايبرد) والعديد من الدورات اإلدارية

لتطوير أداء الموظفين داخل الجامعة وخارجها.

رؤية المركز
الريادة في مجالي االستشارات والتدريب.

رسالة المركز
التميز في الخدمات االستشارية والتدريبية المقدمة للفئات المستهدفة.

أهداف المركز
.1

مواكبة التطورات العلمية والمهنية والفنية واالستشارية في المجاالت كافة.

.2

اإلسهام في تنمية الموارد المالية للجامعة.

.3

توظيف الطاقات والقدرات المبدعة في تنفيذ برامج المركز وأنشطته.

.4

تقديم االستشارات والخدمات والدراسات العلمية والفنية للجهات المختلفة.
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نبذة عن المركز
أنشئ المركز الصحي منذ تأسيس الجامعة عام  ،1999حيث يقدم الخدمات الطبية والرعاية الصحية األولية للطلبة والعاملين

من خالل إجراء الفحص السريري للمرضى وصرف العالج لهم وتقديم اإلسعافات األولية للحاالت الطارئة ،من ضمنها

الجروح والحروق والكسور وغيرها  ،وكذلك فحص الضغط ونسبة السكر في الدم وتخطيط القلب من اجل الكشف المبكر

ألمراض القلب والسكري ،وهذه الخدمات تقدم بإشراف فريق صحي وكادر طبي مميز ،ألجل تأمين الرعاية الصحية الالزمة.
إن الجامعة حريصة كل الحرص على صحة ابنائها الطلبة والعاملين فيها ومعالجتهم وتوفير الدواء الالزم لكل حالة سواء
كان داخل الجامعة في المركز الصحي للحاالت الطارئة ،أو خارج الجامعة في المستشفيات المعتمدة لدى شركة التأمين.

رؤية المركز
التميز في تقديم الخدمات الصحية لجميع منتسبي الجامعة.
ّ

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

أهداف المركز
.1

تلبية الخدمات الطبية العالجية لطلبة الجامعة وموظفيها.

 .2اإلسهام في رفع مستوى الوعي الصحي في الجامعة والمجتمع المحلي.
 .3تعزيز الخدمات الصحية الوقائية في الجامعة.
 .4تنمية مهارات الكادر الصحي وتطوير قدراته.



www.aau.edu.jo

دليل الجامعة

الهيكل التنظيمي للمركز



www.aau.edu.jo

دليل الجامعة



www.aau.edu.jo

دليل الجامعة

نبذة عن المركز
انطالقاً من رسالة جامعة عمان العربية وأهدافها وقيمها الجوهرية من خالل تقديم تعليم يتميز بالقدرات المعرفية واالبداعية
والريادية تم انشاء مركز اإلبداع واألعمال الريادية في عصر سريع التغير مليء بالمفاجآت على صعيد التطورات اإلدارية
والتقنية وما خلفته الثورات التكنولوجية من منافسة وسرعة في إنجاز األعمال وخلق فرص للعمل لم تكن موجودة بالسابق،
فهمت الجامعات أهمية دورها في ترسيخ عقلية اإلبداع وريادة األعمال لما لهما من دور فاعل في إعداد جيل واعي قادر على
تبرير وترجمة أفكاره لمشاريع على أرض الواقع وألهمية ذلك في التقليل الكثير من المشاكل منها البطالة واألوضاع االقتصادية
المتقلبة ولالستمرار في مسيرة التنمية الشاملة وتعزيزها.
حيث يمثل مركز اإلبداع واألعمال الريادية حلقة الوصل وجسر األمل ما بين أحالم وأفكار وطاقات الطلبة وأبناء المجتمع
المحلي وبين تحويلها لمشاريع على أرض الواقع من خالل عقد الورش والدورات والمسابقات والتي تساعد في إنشاء مشاريعهم

من جهة وتصقل شخصية رواد األعمال من جهة أخرى.

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
.1

نشر الوعي بمفاهيم االبتكار واإلبداع والريادة والموهبة وثقافة التميز وسبل رعايتها.

.2
.3

تمهيدا لسقلها وتنميتها في مختلف مجاالت األعمال.
تشجيع المبدعين إلطالق طاقاتهم اإلبداعية
ً
تحويل أفكار المبدعين إلى مشروعات قابلة للتنفيذ وتبنيها.

.4

تقليل مستويات البطالة وزيادة حجم الدخل للمبدعين والرياديين من الطلبة والمجتمع المحلي.

.5

إشراك الطلبة والمجتمع المحلي في المشاريع الريادية بالتنسيق مع مكتب العالقات والمسؤولية المجتمعية.

.6

المساهمة في تحقيق التعليم والتدريب اإلبداعي لدى الطلبة وأبناء المجتمع المحلي بالتنسيق مع مكتب العالقات

.7

ترسيخ الفكر اإلبداعي لخلق جيل ريادي.

والمسؤولية المجتمعية.
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نبذة عن المركز
يعد التعليم اإللكتروني من أهم أنماط التعليم والتعلم في الوقت الحاضر لما يمثله من ضرورة الغنى عنها لتطوير النظم

التعليمية وتحسين الجوانب المختلفة للتعلم بحيث يتسلح الطالب الخريج بالمعرفة والمهارة االزمة لمواجهة التحديات في سوق
العمل.
يسعى مركز التعليم االلكتروني وبشكل مستمر لتطوير عملية التعليم والتعلم في جامعة عمان العربية وذلك من خالل:
 االنتقال إلى بيئة تعليمية تفاعلية متميزة لإلسهام في تحقيق أفضل المخرجات التعليمية. -تدريب ومساعدة أعضاء هيئة التدريس عملياً وتقنياً على تصميم وتطوير وتنفيذ المحتوى اإللكتروني للمساقات التي يتم

تدريسها في الجامعة.

 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
منظومة تعليم إلكتروني تساهم في تطوير العملية التعليمية بالتوظيف األمثل للتكنولوجيا الحديثة والشراكة الفاعلة.

أهداف المركز
.1

نشر ثقافة التعليم اإللكتروني في الجامعة.

 .2اعتماد أساليب التعليم اإللكتروني الحديثة.
 .3بناء وتصميم المساقات الدراسية إلكترونيا وتطويرها بجودة ونوعية عالية.
 .4تطوير خبرات أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية في مجال التعليم اإللكتروني.
 .5تعزيز مهارات التعليم اإللكتروني للطلبة.
 .6تأسيس قنوات للشراكة المجتمعية الفاعلة في دعم التعليم اإللكتروني.
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نبذة عن المركز
انطالقاً من سعي جامعة عمان العربية لمواكبة جميع التطورات المحلية والعالمية في مجال التعليم العالي ،فقد تم إنشاء عدة

دوائر تختص بتجويد العملية التعليمية وتطوير الجوانب اإلدارية كدائرة ضمان الجودة ومكتب االعتماد ،وفي عام  2021قامت
الجامعة باستحداث دائرة التطوير األكاديمي والتي تهتم بتطوير األداء األكاديمي ،ثم تقرر دمج هذه الدوائر تحت مظلة مركز
التطوير األكاديمي وضمان الجودة والذي يشمل عدة دوائر وهي :دائرة التطوير األكاديمي ودائرة التخطيط وضمان الجودة

ودائرة االعتماد والتصنيف .ويعد المركز وحدة إدارية علمية مستقلة تختص بإعداد األنظمة والتعليمات والسياسات الناظمة
لعمل الجامعة ومراقبة تنفيذها في جميع وحدات الجامعة األكاديمية واإلدارية .كما يقوم المركز بمتابعة تنفيذ الخطة

االستراتيجية للجامعة ،ومراقبة أسس االعتماد المطبقة .ويسعى المركز لالرتقاء بمستوى األداء األكاديمي والمهني وتطوير
مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجاالت التدريس والتقويم وإعداد االمتحانات ووصف المساقات من خالل تطبيق معايير

الجودة .ويعمل المركز بالتعاون مع جميع الكليات والدوائر والمراكز للحصول على مراتب متقدمة في التصنيفات المحلية

والعالمية ،كما يعقد المركز بشكل دوري ورشاً تدريبي ًة ألعضاء الهيئة التدريسية والتي تهدف لتطوير األداء المهني واألكاديمي
لهم ،باإلضافة لذلك يسعى المركز لتوجيه كليات الجامعة للحصول على االعتمادات الدولية للبرامج االكاديمية.

رؤية المركز
التميز في التطوير األكاديمي والتحسين المستمر للتبوء أفضل المراكز في التصنيفات المحلية والدولية.

رسالة المركز
السعي لتحقيق مقومات التقويم والتحسين المستمر ألنشطة الجامعة األكاديمية ،وتحقيق الكفاءة لمخرجات التعليم الجامعي
لمواكبة التغيرات العالمية المعاصرة.

أهداف المركز
.1

إعداد استراتيجية متكاملة لتدريب وتطوير أعضاء هيئة التدريس وبما يتناسب وتوجهات و ازرة التعليم العالي والبحث
العلمي والجامعة.

 .2التقييم الشامل ألعضاء هيئة التدريس وإدارة أدائهم.
 .3الحصول على شهادات ضمان الجودة المحلية واالعتمادات المحلية والدولية.
 .4إقامة وتطوير عالقات التعاون وتبادل الخبرات مع جامعات متميزة في مجاالت البرامج األكاديمية ،واألبحاث العلمية
المشتركة وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة.
 .5متابعة زيادة الطاقة االستيعابية العامة والخاصة لبرامج الجامعة وبما يتناسب مع خطط الجامعة االستراتيجية.
 .6الوصول لمراتب متقدمة في تصنيفات الجامعة على المحلية والدولية.
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نبذة عن الدائرة
تقوم دائرة االعتماد والتصنيف بمتابعة شؤون االعتماد المحلي والدولي وفقاً للمعايير واألطر المقرة من و ازرة التعليم العالي

والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها األردنية ،كما تُعنى بتحصيل وتحقيق االعتمادات
والتصنيفات المحلية والدولية.

حيث تبلورت رؤيتها في تطبيق متطلبات االعتماد والتصنيف محلياً ودولياً ،للوصول إلى اعتمادات وتصنيفات محلية ودولية.
وتجلت رسالتها في السعي لتحقيق المتطلبات األكاديمية واإلدارية المقترحة بما يتوافق مع معايير االعتماد والتصنيف المحلي
والدولي.
وكان من أولويات أهدافها ،تقديم الدعم للوحدات األكاديمية واإلدارية لغايات الحصول على االعتمادات والتصنيفات المحلية
والدولية ،والعمل على توفير قاعدة بيانات لغايات توفير المعلومات الالزمة لما يؤهلها للحصول على االعتمادات والتصنيفات
المحلية والدولية ،وتوفير منظومة متكاملة من المعايير بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
والدائرة حريصة على عمل شراكات مع جامعات عالمية الستضافة برامج أكاديمية رائدة من خالل تعزيز ثقافة التعاون الدولي
في المجاالت األكاديمية بتفعيل االتفاقيات الدولية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

رؤية الدائرة
ودوليا ،للوصول إلى اعتمادات وتصنيفات محلية ودولية.
محليا
ً
الريادة والتميز في تطبيق متطلبات االعتماد والتصنيف ً

رسالة الدائرة
السعي لتحقيق المتطلبات األكاديمية واإلدارية المقترحة بما يتوافق مع معايير االعتماد والتصنيف المحلي والدولي.

أهداف الدائرة
.1

تقديم الدعم للوحدات األكاديمية واإلدارية لغايات الحصول على االعتمادات والتصنيفات المحلية والدولية.

 .2العمل على توفير قاعدة بيانات لغايات توفير المعلومات الالزمة لما يؤهلها للحصول على االعتمادات والتصنيفات
المحلية والدولية.
 .3توفير منظومة متكاملة من المعايير بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
 .4تحقيق معايير االعتماد والتصنيف المحلية والدولية بالتعاون مع الكليات وأقسام األكاديمية.
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نبذة عن الدائرة
وفنيا في إعداد وتنفيذ استراتيجية الجامعة وضمان جودة العمليات واإلجراءات بهدف
تختص دائرة التخطيط وضمان الجودة إدارًيا ً
تمكين وحدات الجامعة األكاديمية واإلدارية كاف ًة لتحقيق التميز العلمي واإلداري ،وتُعنى هذه الدائرة برسم السياسات التي تحكم جودة
وكفاءة األداء األكاديمي والوظيفي في الجامعة على أكمل وجه كوحدة رقابة داخلية تتابع سير أنشطة العمل في الجامعة كاف ًة وفق

أيضا بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الجامعة وخارجها ،والستكمال جميع مهامها بالشكل
أسس وإجراءات مدروسة ،بحيث تقوم ً
المناسب.

رؤية الدائرة
التميز في تقديم الخدمات بما يحقق بيئة جامعية منافسة وفق متطلبات ضمان الجودة المحلية والعالمية.
ّ

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

أهداف الدائرة
.1

تعزيز ثقافة الجودة ونشرها لدى العاملين في الجامعة.

 .2التركيز على عملية التقييم الذاتي والتحسين المستمر لتمكين الجامعة من تحقيق معايير ضمان الجودة المحلية في
جميع المجاالت األكاديمية واإلدارية.
 .3إعداد المعايير واإلجراءات المناسبة المطلوبة إلنجاز برامج تقييم الجودة المختلفة.
 .4استحداث نظام متكامل إلدارة ضمان الجودة وتطويره في الجامعة وتقديم المشورة والمساعدة فيما يتعلق بقضايا ضمان
الجودة.
 .5إدارة تدفق المعلومات الخاصة بمعايير وإجراءات ضمان الجودة على المستويات كافة في الجامعة.
 .6ضمان تنفيذ توصيات دراسات التخطيط والتقويم.
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نبذة عن الدائرة
نشئت دائرة التطوير األكاديمي بهدف تطوير قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال األداء األكاديمي والبحث
العلمي ضمن خطط مدروسة.
حيث تعقد دائرة التطوير األكاديمي بشكل فصلي العديد من الورش والبرامج التدريبية ضمن خطة التطوير األكاديمي السنوية
وبما ينسجم وخطة الجامعة االستراتيجية وتحقيقاً للتطورات الحاصلة على الصعيدين المحلي والعالمي في المجاالت كاف ًة.
كما تقوم دائرة التطوير األكاديمي بوضع أسس لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس واإلشراف ومتابعة عملية التقييم.

رؤية الدائرة
التمييز في مجال التدريب والتطوير األكاديمي.

رسالة الدائرة
المساهمة في االرتقاء بالجامعة وتعزيز مكانتها االكاديمية بتقديم برامج تدريب وتطوير ألعضاء الهيئة التدريسية.

أهداف الدائرة
 .1تحديد االحتياجات التدريبية وإعداد خطط التدريب السنوية.
 .2استطالع وقياس آراء المعنيين بالتدريب واتخاذ إجراءات التحسين والتطوير المناسبة.
 .3تنظيم جلسات تحاورية ونقاشية لتبادل الخبرات بين أعضاء الهيئة التدريسية.
ودوليا لدعم خطط التطوير األكاديمي.
محليا
ً
 .4التواصل مع الجامعات ً
 .5المساهمة بتحديث وتطوير السياسيات واإلجراءات األكاديمية المختلفة.
 .6اعداد التقييمات السنوية لكافة الوظائف االكاديمية ومتابعتها
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نبذة عن الدائرة
تأسست دائرة اإلعالم والعالقات العامة منذ تأسيس الجامعة عام  1999لتقوم بالعمل على إظهار الصورة والسمعة المشرقة
للجامعة ،إذ تبرز أهداف الجامعة ،ورؤيتها ،ورسالتها ،وتقوم بمتابعة كل القضايا التي تهم الجامعة في سبيل تقديم أفضل

الخدمات بكفاءة واقتدار ،وتنفيذ جميع خططها بشكل ناجح من خالل أقسامها المختلفة وهي :قسم اإلعالم ،وقسم المراسم،
وقسم التصميم الجرافيكي ،باإلضافة إلى متابعة الفعاليات التي تنظمها الجامعة داخل الحرم الجامعي وخارجه.
وتسعى دائرة اإلعالم والعالقات العامة لتحقيق أعلى درجات النجاح والتميز والجودة المهنية في خدماتها؛ لتتبوأ مرك اًز متمي ًاز
بين الجامعات األردنية والعربية والعالمية من خالل ما تقوم به من بناء السمعة الجيدة للجامعة وخدمة المجتمع المحلي،

باإلضافة إلى إيصال الصورة المشرقة عن الجامعة وبناء جسور التعاون بين الجامعة والجمهور الداخلي والخارجي من
خالل تقديم الخدمات بحرفية عالية .تعمل الدائرة كحلقة الوصل بين الجامعة وجميع وسائل اإلعالم ،كما استثمرت وسائل
التواصل االجتماعي المختلفة إليصال رسائل الجامعة على المستويين المحلي والخارجي ،للتعريف ببرامج الجامعة

األكاديمية وأنشطتها وفعالياتها المختلفة وتغطيتها إعالمياً.

رؤية الدائرة
التميز بمهنية عالية للوصول إلى العالمية.
ّ

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

أهداف الدائرة
.1

إظهار الجامعة وإبراز سماتها ومزاياها بأفضل صورة.

 .2رسم صورة مشرقة للجامعة بما يسهم في تحقيق رسالتها وأهدافها.
 .3تعزيز التعاون مع المؤسسات األكاديمية والجهات ذات العالقة.
 .4تعزيز االنطباع اإليجابي عن الجامعة محلياً وإقليمياً ودولياً.
 .5اإلسهام في ترسيخ مفهوم التنوع باستقطاب طلبة من ثقافات مختلفة.
 .6تقديم الدعم الخدماتي إلنجاح األنشطة والفعاليات في الجامعة.
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نبذة عن الدائرة
دائرة الشؤون المالية 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 استناداً إلى المبادئ

المتعارف عليها مالياً.

تقوم الدائرة المالية بمهمة إدارة أموال الجامعة من قبض وصرف طبقاً لقانون الجامعة وأنظمتها والتعليمات والق اررات 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
.1

الرقابة المالية على األنشطة التشغيلية واالنفاق الرأسمالي في الجامعة للمحافظة على حقوق الجامعة.

 .2التأكد من حسن تطبيق أنظمة الجامعة المالية وتعليماتها.
 .3تلبية االحتياجات المالية المستقبلية للجامعة بوضع الموازنات التخطيطية وفقا للمصادر المتاحة.
 .4توفير البيانات المحاسبية حسب معايير المحاسبة الدولية.
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نبذة عن الدائرة
تسعى دائرة الموارد البشرية الى توفير بيئة جامعية ايجابية لتنظيم العالقة بين كوادرها وتوزيع أدوارهم بشكل تكاملي ،والمساعدة
في حل المشاكل المتعلقة بالعمل ،وبناء عالقات إيجابية ناجحة بين الجامعة وكوادرها العاملة وبما يضمن شعورهم بالرضا

واألمان الوظيفي وانعكاس ذلك على األداء واإلنتاجية.
وتحقيقاً لرؤية الجامعة نحو التميز والريادة ركزت دائرة الموارد البشرية على تنفيذ سياسة الجامعة المتعلقة بتعيين الكفاءات
الالزمة من الموارد البشرية وما ينبثق منها من إجراءات التثبيت والتقييم والنقل والترفيع والزيادة السنوية وانهاء العمل ،كما
تعمل الدائرة على اجراء كافة عمليات التدريب والتطوير الالزمة لتحسين إنتاجية الموظف وزيادة قدراته ،كذلك تقديم خدمات

التأمين الصحي للعاملين في الجامعة ولمنتفعيهم بالتعاون مع المركز الصحي في الجامعة ،و السير في اجراءات ومتابعة

تصاريح العمل للموظفين ذوي الجنسية غير األردنية ،والمتابعة والتنسيق مع ضابط إرتباط المؤسسة العامة للضمان
اإلجتماعي في دائرة الشؤون المالية بشأن اإلشتراكات الشهرية والسنوية لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون الضمان

اإلجتماعي باإلضافة إلى متابعة إصابات العمل للعاملين في الجامعة والتقاعد وغيرها من المتطلبات.
نحن في دائرة الموارد البشرية بجامعة عمان العربية أهدافنا واضحة وتطلعاتنا عظيمة ونثق بأنفسنا وبقيادة جامعتنا ونعتمد
على موظفينا في تقديم رسالتنا ونسعى معهم لتهيئة بيئة عمل تمكن الجميع من إضافة قيمة نوعية للعمل.

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

رسالة الدائرة
تهيئة بيئة عمل ايجابية جاذبة للكفاءات ،وتطبيق سياسات ونظم عادلة وداعمة لألداء واإلنجاز.

أهداف الدائرة
.1

استقطاب كفاءات علمية متميزة من أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية.

 .2االسهام في وضع أسس االختيار والتعيين للموارد البشرية.
 .3التعاون مع الوحدات األكاديمية واإلدارية في عملية تقييم األداء.
 .4تمكين أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية بما ينسجم مع المستجدات البيئة.
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نبذة عن الدائرة
تعتبر دائرة القبول والتسجيل العمود الفقري للجامعة الذي يربط بين الجامعة والطالب فهي دائرة خدماتية تنفيذية تخدم وتوجه
الطلبة ابتداء من قبول الطالب وخالل فترة دراسته وانتهاء بتخرجه حيث تزوده بالشهادة الجامعية والدرجة العلمية التي

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

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

رؤية الدائرة
الريادة والتميز واستغالل االمكانيات كافة لتقديم أفضل الخدمات بما يتالءم مع مستجدات العصر.

رسالة الدائرة
تقديم خدمات بدقة وسرعة وكفاءة عالية في قبول الطلبة وتسجيلهم.

أهداف الدائرة
 .5مواكبة التطور التكنولوجي في مجاالت القبول والتسجيل.
 .6الوضوح والشفافية في اإلجراءات المتبعة في عمليات القبول والتسجيل.
 .7تنمية مهارات الكادر اإلداري في الدائرة وتطويرها.
 .8توفير تقارير وبيانات دقيقة وآمنة ومتطورة لمختلف الجهات ذات العالقة بالسرعة الالزمة.
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نبذة عن الدائرة
تعد المكتبة القلب النابض للجامعة حيث يتم توفير أوعية المعرفة ومصادر المعلومات المختلفة لخدمة العمليتين التدريسية
والبحثية في الجامعة ،باإلضافة لتقديم المعلومات لكل من يحتاجها وفق األنظمة والتعليمات السارية.
تأسست مكتبة جامعة عمان العربية عام  1999مع بداية تأسيس الجامعة .ومنذ ذلك الحين شهدت المكتبة نمواً متسارعاً في

مقتنياتها ،وتطو ار نوعيا في خدماتها ،وزيادة كبيرة في مساحتها .وحرصت جامعة عمان العربية على تزويد مكتبتها بمصادر
المعلومات المختلفة والحديثة من الكتب والمراجع المطبوعة وااللكترونية والدوريات العربية واألجنبية ،والمعاجم والموسوعات
والرسائل واألطروحات العلمية ،و قواعد البيانات االلكترونية ،و قد تم تزويد المكتبة بأجهزة الحواسيب الحديثة المزودة بخدمة

االنترنت ،وإتاحتها الستعمال الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
وتتكون المكتبة من قاعتين ،القاعة األولى تحتوي الكتب والتي تمثل موضوعات المعرفة المختلفة ،والقاعة الثانية تضم المواد
المرجعية المختلفة من دوريات وموسوعات ومعاجم ورسائل جامعية.

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
.1

توفير أوعية المعلومات الالزمة لمساندة المساقات المطروحة في الجامعة.

 .2تدريب المستفيدين على أنظمة البحث واالسترجاع.
 .3تقديم الخدمات المكتبية التي تسهل على الطلبة للوصول للمعلومة بسهولة ويسر.
 .4مواكبة التطورات العلمية والعملية التي تط أر في مجال علم المكتبات والمعلومات.
 .5التعاون المتبادل مع المكتبات المحلية والدولية.
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نبذة عن الدائرة
تتولى دائرة اللوازم والعطاءات مسؤولية تأمين كافة اللوازم لكليات و مرافق الجامعة المختلفة بأفضل الشروط واألسعار واستالم

تلك اللوازم وتصنيفها وترميزها وحوسبتها وإدخالها وتخزينها وإخراجها .وكذلك تقوم بفحص اللوازم وفقاً ألحدث األساليب
والتأمين عليها وصيانتها وجردها واإلشراف على صرفها وتوزيعها ومراقبة األرصدة الفعلية لسد حاجة الجامعة على مدار

العام.
كما تتطلع دائرة اللوازم والعطاءات الى تطوير مستمر لنظام اللوازم المحوسب الذي تستخدمه في كافة أعمالها إضافة الى
توسيع دائرة مصادر التزويد المختلفة على جميع المستويات.

رؤية الدائرة
عالميا.
التميز في إدارة كفؤة للشراء والمخزون والرقابة والمتابعة وفق أفضل المعايير المعمول بها
ً

رسالة الدائرة
توفير كافة مصادر الدعم المادية وضمان استم اررية تدفقها لتحقيق استخدامها األمثل.

أهداف الدائرة
.1

تأمين لوازم الجامعة ضمن معايير عالية الجودة.

 .2ضمان توافر اللوازم واستم اررية تدفقها وكفايتها.
 .3االستخدام األمثل لقواعد البيانات واألنظمة المحوسبة.
 .4تنمية مهارات موظفي الدائرة لمواكبة األنظمة اإلدارية الحديثة.
 .5إحداث شراكة فاعلة مع مزودي اللوازم خدمة للجامعة.
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نبذة عن الدائرة
تعتبر دائرة الهندسة والخدمات العامة أحد أهم الدوائر في الجامعة ،حيث أنها تقوم على صيانة مباني الجامعة وتقدم الخدمات
المتعلقة بها بشكل يومي وضمن برامج عمل منظمة تعتمد أفضل المقاييس والمعايير المعتمدة في هذا المجال إضافة إلى

متابعة تنفيذ المشاريع الجديدة والتي تهدف إلى تطوير وإضافة تخصصات جديدة في الجامعة تهدف إلى الرقي ورفع سوية
التعليم في الجامعة.
تتابع الدائرة أيضاً كل األمور المتعلقة في تقديم الخدمات في الجامعة بدءاً من أعمال النظافة وحركة النقل والمراسلين وأعمال
الزراعة وأعمال المقسم وتحويل 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
.1

اإلسهام في إظهار الصورة الجمالية للحرم الجامعي.

 .2ضمان تحقيق معايير السالمة العامة لمرافق ومباني الجامعة.
 .3مواكبة التطورات في مجال الخدمات الهندسية والفنية.
 .4تحقيق رضا متلقي خدمة برامج الصيانة.
 .5تطوير قدرات ومهارات الكادر الفني والهندسي.
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نبذة عن الدائرة
نظ اًر لما يكتسبه التسويق من أهمية ال يمكن االستغناء عنها قامت الجامعة بإنشاء دائرة تسويق متخصصة تسعى وبشكل
دائم إلى تعزيز سمعة الجامعة وقدرتها التنافسية من خالل تنفيذ وإدارة االستراتيجيات التسويقية التي يتم بناءها بالتعاون مع
كافة الجهات ذات العالقة في الجامعة.
تهدف دائرة التسويق الى القيام بتحليل دقيق للسوق والبيئة والمستهلكين والتشريعات والعادات وأنماط السلوك للوصول الى
ابتكار فرص تسويقية وتحسين سمعة الجامعة باإلضافة الى السعي الدائم الى بناء عالقات خارجية مع المجتمع المحلي
واإلقليمي.

رؤية الدائرة
تعزيز سمعة جامعة عمان العربية وقدرتها التنافسية.

رسالة الدائرة
إدارة استراتيجيات التسويق وتعزيزها بالتعاون مع الكليات واألقسام ذات العالقة لغرض زيادة الوعي واإلدراك بسمعة الجامعة
بين الفئات المستهدفة والمجتمع المحلي.

أهداف الدائرة
.1

استقطاب الطلبة الجدد.

 .2التحليل الدقيق للسوق والبيئة والمستهلكين والتشريعات والعادات وأنماط السلوك وغيرها.
 .3السعي وراء الفرص التسويقية المناسبة للتنمية والتطوير.
 .4إعداد استراتيجيات التسويق بالتعاون مع الكليات واألقسام ذات العالقة.
 .5تحسين سمعة الجامعة وزيادة الوعي بها.
 .6بناء عالقات خارجية مع المجتمع المحلي واإلقليمي.
 .7متابعة الموقع اإللكتروني للجامعة والكليات.
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نبذة عن المكتب
أنشئ المكتب الدولي والعالقات الخارجية عام  2018ليكون نافذة الجامعة إلى المجتمع المحلي والدولي ،فهو يثري المؤهالت
العلمية والعملية والثقافية لطلبة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية فيها بما يحقق رؤيته ورسالته و أهدافه.

رؤية المكتب
أكاديميا لخلق شبكة تعاون دولية.
بحثيا و
ً
تحقيق العالمية بما يخدم رؤية الجامعة ً

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 محلياً وإقليمياً ومالياً.
إنشاء البرامج األكاديمية المشتركة والتعاون في مجال البحث العلمي المشترك وتبادل الطلبة.

.4

الهيكل التنظيمي للمكتب
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نبذة عن المكتب
انطالقا من رؤية جامعة عمان العربية" :جامعة متميزة بالتعليم والبحث العلمي وفاعلة في بناء مجتمع المعرفة" وأهمية التعليم

ولزومه إلحداث التنمية المستدامة على مستوى الفرد وأسرته والوطن ومسؤوليتها تجاه المجتمع األردني .

عملت الجامعة على تطوير مسؤوليتها المجتمعية باستحداث مكتب متخصص وإضافته على الهيكل التنظيمي للتوسع في
البرامج والمشاريع المجتمعية والشراكة مع مؤسسات المجتمع ،للعمل مع الشباب الجاد الطموح من كال الجنسين ،تحقيقا

لمبدأ العدالة والمساواة في الفرص وتجسيدا للشراكة بين القطاعات الثالثة العام والخاص واألهلي؛ إلطالق مشاريع وبرامج

ومبادرات تعليمية واقتصادية واجتماعية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلم المجتمعي؛ والتغلب على تحديات
الفقر الذي وصلت نسبته  %24تقريبا والبطالة التي قاربت على  %20وارتفاع نسبة اللجوء العالية التي تجاوزت  %30وهي
من النسب األعلى عالميا.

رؤية المكتب
الريادة والتميز في تأصيل ممارسات المسؤولية المجتمعية.

رسالة المكتب
تقديم برامج ومشاريع ومبادرات تعليمية ،تدريبية ،بحثية ،اجتماعية ،اقتصادية تعزز التنمية المستدامة ،بالتعاون مع مؤسسات
المجتمع المختلفة.

أهداف المكتب
.1

.2

تطوير ومأسسة "إدارة المسؤولية المجتمعية" في الجامعة مفهوماً وممارس ًة.
المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

.3

المساهمة في تحقيق مبدأ العدالة في تساوي الفرص.

.4

المساهمة في التوسع في الجامعة نحو العالمية.

.5

فتح قنوات االتصال مع مؤسسات المجتمع المحلي وإشراكها في المشاريع الريادية بالتنسيق مع مركز االبداع واألعمال
الريادية.
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عضو
الشبكة االقليمية للمسؤولية اجملتمعية

جائزة
اجمللس العريب للمسؤولية اجملتمعية
2021

أكثر من مليون دوالر برامج ومشاريع
جمتمعية ()2021-2019
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معلومات االتصال بالجامعة
الرقم الفرعي

البريد اإللكتروني

الجهة
هاتف الجامعة

4791400

aau@aau.edu.jo

فاكس الجامعة

4791414

aau@aau.edu.jo

مكتب رئيس الجامعة

201

president.office@aau.edu.jo

كلية العلوم التربوية والنفسية

473

edu.faculty.sec@aau.edu.jo

كلية األعمال

480

Manage.secretariat@aau.edu.jo

كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية

251

comp.faculty.sec@aau.edu.jo

كلية اآلداب والعلوم

331

arts.secretariat@aau.edu.jo

كلية القانون

211

Low.faculty.dinon@aau.edu.jo

كلية الهندسة

455

eng.faculty.sec@aau.edu.jo

كلية الصيدلة

454

pha.faculty.sec@aau.edu.jo

كلية علوم الطيران

155

comp.faculty.sec@aau.edu.jo

كلية الشريعة

451

isc.secretariat@aau.edu.jo

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

402

scientific.research@aau.edu.jo

عمادة شؤون الطلبة

213

stu.deanship.sec@aau.edu.jo

دائرة اإلعالم والعالقات العامة

151

pr.secretariat@aau.edu.jo

دائرة االعتماد والتصنيف واإلطار الوطني للمؤهالت

382

accreditation.dept@aau.edu.jo

دائرة التخطيط وضمان الجودة

450

qa@aau.edu.jo

دائرة التطوير األكاديمي

479

ad.manager@aau.edu.jo

دائرة الشؤون المالية

120

FinanceManager@aau.edu.jo

دائرة الموارد البشرية

323

hr.secretariat@aau.edu.jo

دائرة القبول والتسجيل

131

Reg.deputy@aau.edu.jo

دائرة المكتبة

118

library.manager@aau.edu.jo

دائرة اللوازم والعطاءات

310

supply.secretariat@aau.edu.jo

دائرة الهندسة والخدمات العامة

380

maintenance.sec@aau.edu.jo
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الرقم الفرعي

البريد اإللكتروني

الجهة
دائرة التسويق

225

Marketing@aau.edu.jo

مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة

520

ADQA@aau.edu.jo

مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

221

cc.secretariat@aau.edu.jo

مركز التعليم اإللكتروني

244

elearning-diwan@aau.edu.jo

مركز اللغات والترجمة

552

may@aau.edu.jo

مركزاالبداع واألعمال الريادية

486

a.almanour@aau.edu.jo

مركز االستشارات والتدريب

471

audit.manager@aau.edu.jo

المركز الصحي

400

clinic.doctor@aau.edu.jo

وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي

471

audit.manager@aau.edu.jo

المكتب الدولي والعالقات الخارجية

443

Iber_administrative@aau.edu.jo

مكتب العالقات والمسؤولية المجتمعية

264

s.r.secretary@aau.edu.jo

مكتب العلوم العسكرية

385

-
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