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ة   د الكلي   كلمة  عمي 
 

ـــم هللا الرحمن الرحيم ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بسـ

 ،طيبة وبعد  تحية

اتيجية لكلية اآلداب بجامعة جرشف ن دفاته ُيمثل هذا التقرير الخطة اإلستر  ذة تعريفية بالكليةنب، ويتضمن بي 

ي تم إعداد التقرير الحالي بناًء عليها، وهي الجوهرية وأهدافقيمها و رسالتها و وبيان رؤيتها 
طوير تها األربعة والتر

جودة المخرجات وبما يتوافق وسوق العمل ودعم البحث العلمي ضمن معايت  نوعية عالمية وخدمة المجتمع 

اكة ت ـــع مصادر الدخل. كما يتضمن التقرير بمهنية وشر  لية والخارجيةتحليل البيئة الداخكاملية والعمل عىل تنويـ

ي تواجه كلية اآلداب. وجاءت 
 المحاورمن نقاط القوة ونقاط الضعف وبيان الفرص وأهم التحديات التر

اتيجية ي هذه الخطة وتشمل  اإلستر
ي جدول تفصيىلي لتكون الجزئية المركزية فن

ا هي فن
ً
وآلية مبادرة نص ال : بنود

 خاص بوالمالقياس ومؤشر العمل 
ٌ
قرير ، ثم ُيختم التإجراءات ضمان الجودة بالكليةسؤولية، تبع ذلك بيان

ن مدى  اتيجية للجامعةبجدول يبي  ة الكلية شطنباإلضافة إل ملحق بأ موائمة الخطة الحالية مع الخطة اإلستر

 .مؤخًراالمنفذة 

اتيجية  ي بناءها وصياغة بنودها ومحاورها عىل وتقوم الخطة اإلستر
لكلية اآلداب بجامعة جرش فن

 المصادر والمرجعيات التالية: 

ي األردن.  .1
ي فيما يتعلق بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي فن

 رؤى جاللة الملك عبدهللا الثانن

 ية. األردنتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخاصة بتطوير المؤسسات الجامعية  .2

ي الجامعات التعليم العالي متطلبات هيئة إعتماد مؤسسات  .3
 .فيما يرتبط بضمان الجودة األكاديمية فن

اتيجية لجامعة جرش للسنة الدراسية  .4  وما تضمنته من محاور مختلفة.  2121\2112الخطة اإلستر

ي السنوات السابقة بما يتوائم  .5
اتيجية لكلية األداب بجامعة جرش فن  امعة. وخطة الجالخطة اإلستر

ي مختلف الجامعات الوطنية واإلقليمية والعالمية.  .6
 نماذج من خطط كليات اآلداب فن

 

 عميد كلية اآلداب

 الدكتور شفيق بنات
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ة   د  ي  ة  ب  ن  ي  ف  عرت 
ة  ت   الكلي 

ي العام  مع بدايات تأسيس جامعة جرشداب اآل أنشئت كلية 
ة تقدم حيث ، 1224\1223فن ن خدمات متمت 

ي تلبية احتياجاته المهنية واالجتماعيةاستجابة  لمجتمعها المحىلي 
هدا  األأما  .لسياسة الجامعة فن

اتيجية لكلية اآلداب ـــ: تتمثل ف اإلستر بحث العلمي سوق العمل ودعم الو بما يتوافق و تطوير جودة المخرجات بـ
اكةوخدمة المجتمع بمهنية عالمية ضمن معايت  نوعية  ـــع  وشر  .لمصادر الدختكاملية والعمل عىل تنويـ

ي رجبد)ا ا أكاديميً يقدم كل منها برنامًج أقسام علمية، عىل ثالثة بجامعة جرش داب اآل كلية تحتوي  و 
تر

عىل الكلية  كما وتحرص. (أدناه 1أنظر الجدول ) التخصص العلمي عنوان ( يحمل والماجستت   بكالوريوسال
ي المستقبل القريب. علمية أقسام إنشاء 

ي يدرس و أخرى فن
ن عىل المن الطلبة  عدد  الكليةفن امج موزعي  تر

ون ) عددهبالتدريس لهم ما يقوم حيث ، األكاديمية الثالثة عضو هيئة تدريس من أساتذة ( 22إثنان وعشر
ن وأساتذةوأساتذة  ،  مشاركي  ن من حملة درجة الماجستت  ي و  الطاقم اإلداري فضال عنمساعدين ومدرسي 

 .الفتن
 اتالدرج القسم العلمي  م. 

 العلمية
عدد  أعضاء هيئة التدريس

أستاذ  أستاذ الطلبة
 مشارك

أستاذ 
 مساعد

 مجموع ُمدرس

اللغة العربية  .1
ـــــــــدابهآو  ــــــ ـــــ ــــــ  اــــــــــ

بكالوريوس 
 وماجستت  

2 5 2 1 11  

ية  .2 ن اللغة اإلنجلت 
 اــــــــــــــــدابهآو 

بكالوريوس 
 وماجستت  

1 2 3 1 7  

ية  .3 ن اللغة اإلنجلت 
جمة  والتر

  5 1 3 1 1 بكالوريوس

  22 3 8 8 3 مجموع

ي كلية اآلداب، جامعة جرش1جدول 
 : بيان األقسام العلمية فن

: أما    مرافق كلية اآلداب، فهي كما يىلي
 يد الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، ومزود الديوان : وهو ديوان كلية اآلداب ويتضمن صناديق التر

ن  .  بماكنتي  ن  للنسخ والطباعة، ويعمل فيه إثنان من الموظفي 
 وتقوم بالمهام النظامية أو اإلعتيادية من مراسلة وطباعة وإدخال بيانات والتعامل مع السكرتاريا :

 األساتذة أو الطلبة أو الجمهور. 
 ات امج األكاديمية التابعة لكلية اآلداب، المختتر ات موزعة بحيث تغطي أنشطة التر : وهي ثالثة مختتر

ية 421)قاعة رقم  ا ــدابهآو وهي مختتر اللغة العربية  ن ( 214)قاعة رقم  ا ــدابهآو ( ومختتر اللغة اإلنجلت 
ية  ن جمة )قاعة رقم و ومختتر اللغة اإلنجلت   (.215التر

  ي ات العاالرسمية للكلية وينعقد فيها الندوات والل: وهي القاعة قاعة المتنتر مة قاءات والمحاضن
 .وغت  ذلك من أنشطة وفعاليات الرسائل الجامعية ومناقشة

 كمقر للنظام الداخىلي لضمان   هذا المكتببتخصيص : حيث قامت الكلية مكتب ضمان الجودة
ي يحتاجها مثل أجهزة الكويتطلب المكتب تزويده الجودة واالعتماد بكلية اآلداب. 

مبيوتر باألجهزة التر
 للمكتب.  .وأدوات كتابيةمع طابعة 

ً
 ويكون أحد أعضاء هيئة التدريس مسؤوًل



 

كلي ة اآلداب رش،  امعة ج   ج 

ي ة  ج  ي 
رات  طة اإلست 

 
 0202\0202الخ

 

3 

هداف   ة  ؤالأ  وهرن  م الج  ي 
ة  ؤالرسالة  ؤالف  ن   الرؤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 الرؤية

 الرسالة

القيم 

 الجوهرية

 األهدا 

ي أقسامها لديهم كفاءة معرفية 
ين فن ن تسىع كلية اآلداب إل تخريــــج طلبة متمت 

ي العربية 
ي الدشاملة وقدرات لغوية فن

ات أدائية فن جمة وختر
ية والتر ن رس واالنجلت 

ي 
ن وتوظيف المعرفة فن جمة من اللغتي 

ي والنقدي ومهارات تسعف التر األدنر

 .الحياة

ي نوعية ت
ن فن ي األداء والتمت 

ن فن ي جامعة جرش إل التمت 
سىع كلية اآلداب فن

 : المخرجات العلمية القادرة عىل التطوير والتغيت  

 ي كل مفاصل الحياة
 .تطوير البحث العلمي وتفعيل رسالته فن

 تخريــــج جيل يتمسك بثوابته الدينية واالجتماعية والقيمية. 
  ي

تخريــــج أجيال واعية ألهمية اللغة العربية الفصىح وتوظيفها فن
ن أداء الطلبة  مفاصل الفكر بسوية عالية والعمل عىل تحسي 

ي الث العربية الفصىح وتعزيز االنتماء للهويةب
 .وابتوالتجذر فن

  ي
بوي واإلعالمي والمؤسسي بأطر علمية تسهم فن

رفد المجتمع التر
جمة ية أو التر ن  .سد الحاجة عىل صعيد اللغة العربية أو االنجلت 

 ام بمتطلبات الجودة والكفاءة ن  .اإللتر
  ي

متنوع وشامل يمكنهم من التفاعل  تزويد الطالب بنظام معرفن
 .بإيجابية مع التطورات االجتماعية واالقتصادية والتعليمية

  ي مجال تحليل النصوص األ
ن فن ن مؤهلي   .دبيةتخريــــج باحثي 

 ي ألعضاء الهيئة التدريسية
 .رفع مستويات االداء العلمي والمهتن

  آخر التطورات وإعتبار مراجعة و تدقيق المناهج بشكل دوري. 

 تطوير جودة المخرجات وبما يتوافق وسوق العمل 
 دعم البحث العلمي ضمن معايت  نوعية عالمية 
 اكة تكاملية  خدمة المجتمع بمهنية وشر
  .العمل عىل تنويــــع مصادر الدخل 
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ة   ي  ارج  ة  ؤالح  لي 
ة  الداخ  ي  ي  ل الي  حلي 

 ت 
ن الداخلية والخارجية لكلي ـــوقد تم تحليل كل من البيئتي  ــ ـــ ــ ـــ ــ  ة اآلداب من حيث نقاط القوة والضعف وبيانــ

ـــالف ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ  أدناه(:  1أهم التحديات )أنظر الشكل رص و ـــ
  

ل 
شك
ال

1 :
ب
دا
آل
ة ا
لي
لك
ة 
جي
ار
خ
وال
ة 
لي
خ
دا
 ال
ئة
بي
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ل
لي
ح
ت

 

: نقاط الق
ً
 ــــوةـــــــــــــــأوًل

ي التعليم.  .1
 تطبيق معايت  ضمان الجودة واإلعتماد فن

ة وإدارة مؤسسية محفزة.  .2 ن  وجود كفاءات علمية متمت 
3.  .) ي مجال الدراسات العليا )الماجستت 

ة تراكية فن  ختر
ي المجتمع المحىلي لمدينة جرش وضواحيها.  .4

 المساهمة فن

 فـــــــثانًيا: نقاط الضع

اكات.  .1  ضعف اإلرتباط بسوق العمل أو عدم وجود شر
 ية والدراسات البينية بالكلية. ندرة المشاريــــع البحث .2
جمة(.  .3  عدم وجوود دبلومات مهنية )التوجه لدبلوم التر
ي البحوث العلمية المنشورة.  .4

 ضعف معدل اإلقتباس فن

ا: 
ً
 ــــرصــالفــــبيـــــــــــــــان ثالث

ي إقليم الشمال )والكلية جزء منها(.  .1
 اعتبار الجامعة األول فن

 لدعم التجديد واإلبتكار. التوجهات الوطنية عموًما  .2
ي  .3

 .ناعتهصالفكر و  بناءالحاجة الماسة لتخصصات الكلية فن
 اإلستفادة من دعم المشاريــــع البحثية بالجامعة.  .4

 التحديــــاتأهم رابًعا: 

.  التكنولوجيا تطور أساليب  .1 ي
ونن  والتعليم اإللكتر

 تلبية الدراسات اإلنسانية لمتطلبات مجتمع المعرفة.  .2
 توجه سوق العمل للتخصصات التطبيقية والتكنولوجية.  .3
ي حاجات السوق المحلية.  .4  إيجاد تخصصات نوعية تلتر

1 

2 

3 

4 
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ة   ي  ج  ي 
ران  ست  محاؤر الأ 

 ال
اتيجية لمحاور الأدناه  2ظهر الجدول يُ  اتيجية ا كلية اآلداب بأقسامها العلمية الثالثة وفق الخطةاإلستر إلستر

ي ظل أهدا  الكلية
تطوير جودة المخرجات وبما يتوافق وسوق العمل ودعم  المتمثلة بـ:  لجامعة جرش وفن

اكة تكاملية والعمل عىل تنويــــع  البحث العلمي ضمن معايت  نوعية عالمية وخدمة المجتمع بمهنية وشر
 مصادر الدخل. 

 

المحور 
ي  اتيىحر  اإلستر

ـــالمب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــآلي ادرةـ ــ ــة العمــ ــ ــ ــ ــ  المسؤولية مؤشر القياس لـ

امج  التر
 والخطط

ن المحتوى العلمي  تحسي 
امج األكاديمية  للتر

والتأكد من مرونتها بما 
ي حاجات سوق  يلتر

 العمل. 

تحديد 
مواصفات 

المخرجات بما 
يوافق التوجهات 

 العالمية. 

تقييم 
مواصفات 
الخريــــج من 
وجهة نظر 

 أرباب العمل. 

مكتب 
متابعة 

ن  الخريجي 
 بالتنسيق مع

عمادة 
 الكلية. 

البحث 
 العلمي 

رفع كفاءة البحث 
العلمي وفاعليته وتعزيز 
اكة مع المؤسسات  الشر

الوطنية واإلقليمية 
 والدولية. 

تحديث 
األولويات 

البحثية لموائمة 
التوجهات 
المعاضة 

وتسهيل التعاون 
ي داخلًيا 

البحت 
 وخارجًيا. 

نسبة األبحاث 
ي 
المنشورة فن
مجالت 
عالمية 
مصنفة 

واألبحاث 
كة  ن المشتر  بي 

 التخصصات. 

مكتب 
ضمان 
الجودة 

 بالتنسيق مع
عمادة 
 الكلية. 

الموارد 
ية  البشر

ن أعضاء هيئة  تحفت 
التدريس والطواقم 

الفنية واإلدارية والطلبة 
للتفاعل المثمر 

 والمشاركة المجتمعية. 

 إيجاد الفرص
امج  وتصميم التر
ومنح الحوافز 

ي 
 تمكن التر

ن من  العاملي 
 تطوير مهاراتهم

اتهم ومن  وختر
 .ثم ترقيتهم

اعتماد جائزة 
ا 
ً
ن وأيض للتمت 
إعداد برامج 
توعوية أو 
تدريبية 
 . ن  للعاملي 

عمادة الكلية 
بالتعاون مع 

رؤساء 
األقسام 
 الثالثة. 
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المحور 
ي  اتيىحر  اإلستر

ـــادرة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل المبـ ــ ــ ــ ــ ـــــة العمـ ــ  المسؤولية مؤشر القياس آليــ

اتيجيات  الطلبة تطوير استر
والتدريب التدريس 

للطلبة بما يحقق 
المخرجات ذات الجودة 

 العالية. 

ن الطلبة  تحفت 
بطرائق تدريسية 
أو تدريبية غت  

 تقليدية. 

نسبة األنشطة 
الالصفية أو 

الدورات 
التدريبية 
 المنفضة 

مكتب 
ضمان 
الجودة 

 بالتنسيق مع
 عميد الكلية. 

الحديثة تطوير اإلدارة  إدارة الجودة
امج  لضمان جودة التر
األكاديمية عىل الصعد 

اإلدارية والتعليمية 
 والخدمية. 

تحديث نماذج 
قياس جودة 

العمل اإلداري 
والتعليمي 

والخدمي ورفع 
 التقارير الالزمة. 

مدى جودة 
العمل اإلداري 

والتعليمي 
ي 
والخدمي فن

 الكلية. 

مكتب 
ضمان 
الجودة 

 بالتنسيق مع
رؤساء 
 .األقسام

 خدمة
 المجتمع

ي 
تعزيز دور الكلية فن

الخدمة المجتمعية 
بوضع سياسة إعالمية 

ـــج خدماتها  ويـ لتر
 وأنشطتها المختلفة. 

البحث عن 
اكات نوعية  شر
ن  ودعوة المعنيي 
لحضور فعاليات 
الكلية وتقديم 
اإلستشارات 
التخصصية 
 للمجتمع. 

نسبة 
اكات  الشر

النوعية وعدد 
ي 
األنشطة التر

تنفذها الكلية 
ي 
 المجتمع. فن

عمادة الكلية 
ورؤوساء 
 األقسام. 

الموقف 
 المالي 

ن  ن رئيسيي  إيجاد داعمي 
من خالل الكراسي 

ي  و البحثية 
التوسع فن

برامج الدبلوم 
 والدراسات العليا. 

تطوير آلية 
للحصول عىل 
المنح وتنفيذها 
والتواصل مع 

كاء  الشر
 . ن  والخريجي 

قياس تقدم 
المنجزات أو 
عدد المنح أو 

الكراسي 
البحثية 
 المنفذة. 

عمادة الكلية 
ورؤوساء 
 األقسام. 

 العالمية
 والحاكمية

المحافظة عىل قيادة 
أعمالها  تحاسب عىل

اتيجًيا  ومؤهلة استر
 رؤية الكلية. لتحقيق 

ن القيادات  تعيي 
اإلدارية 

المسؤولة ذات 
ة الحقيقية  الختر

والكفاءة 
 المالءمة. 

كفاءة األداء 
وضخامة 
ي 
اإلنجاز فن

 الكلية عىل
مختلف 

 المستويات. 

عمادة الكلية 
ورؤوساء 
 األقسام. 

اتيجية 2الجدول   ، جامعة جرشكلية اآلدابل: المحاور اإلستر



 

كلي ة اآلداب رش،  امعة ج   ج 

ي ة  ج  ي 
رات  طة اإلست 

 
 0202\0202الخ

 

7 

راءات   ج  مان  ا 
ة  ض  الكلي  ودة  ب   الج 

ام بالتعزيز المستمر وكسب عىل  تعمل كلية اآلداب بجامعة جرش ن ي التعليم مع االلتر
ضمان أفضل نوعية فن

:  هد  إلالحالي يفالبند ثقة المجتمع. ومن ثم   لية اآلدابإل أي مدى استطاعت كاإلجابة عن التساؤل التالي
تب بتخصيص مكعمادة الكلية بادرت فقد  ؟األكاديميةاللحظة إقامة نظام داخىلي للجودة  بجامعة جرش حتر 

أسه يد الكلية ورؤساء األقسام من فريق عمل يضم كل من عميتألف ، لضمان الجودة فيها  سؤول مويتر
يتحمل الفريق إدارة  و  .(أدناه 2أنظر الشكل )عن كل قسم واحد عضو هيئة تدريس  باإلضافة إل، المكتب

ي تنفذ بالوحدة،كافة األعمال و 
 أن يقوم مسؤول ، عىلباإلضافة إل مسؤوليته الرقابية والمتابعة األنشطة التر

 .الكليةيجري تنفيذه ومن ثم موافاة عميد  إدارة ومتابعة كل ماالوحدة ب

 
 ضمان الجودة بكلية اآلداب لمكتب: الهيكل التنظيمي 2الشكل 

امج والمقررات الدراسية من بمهام تتضمن ( حتر اللحظة)الفريق عموًما  وقد اضطلع توثيق التر
 : ي
 خالل اآلنر

  .امج و المقررات الدراسية من خالل النماذج الخاصة بذلك  توصيف التر

  امجإعداد تقارير المقررات و  الدراسية من خالل نماذج خاصة بها.  التر

 ن ...إلخ. ومتابعة الخر والمعلومات المتعلقة بالطالب واالمتحانات و النتائج   توفت  كل البيانات  يجي 

 ديمي إدخال كل ما سبق عىل الحاسب اآللي لالنتهاء إل دليل خاص بكل برنامج أكا. 
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ي الكلية، فقد فهمنا 
ن ولتعزيز جهود ضمان الجودة فن ن عليالبندين التاليي  كت 

ا ومتابعة مهوالمراد التر
ات مشؤونه  .(أدناه 3الجدول  أنظر)ا، وهي المقررات والمختتر

ات المقررات القسم العلمي  م.   المختتر

اللغة العربية  .1
ـــدابهآو  ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  اــ

ين )تتضمن الخطة الدراسية  -  رًرا. ــــــــــــــــــــ( مق28ثمان وعشر

افتقاد الخطة الدراسية لمساقات كنظرية األدب  -
والنقد، األدب العالمي والمقارن، علم اللغة 

 المقارن. 
ن  - ي عدد أقل من الحالي لتمكي 

دمج مادة النحو فن
 ضافة مساقات حديثة كالمذكورة أعاله. إ

تعزيز الجانب االختياري للمواد بنقل عدد من  -
 االجبارية ال الفئة االختيارية. المساقات 

ضافة فئة جديدة وهي فئة المساقات المساندة، إ -
لتعزيز المعرفة والمهارة لدى الطلبة من 

 تخصصات أخرى. 

زة 
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ن أ
 م
زم
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ما
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ر
ت
خت
لم
د ا
وي
تز

ة 
وأي
ة 
ص
خا
 ال
ج
ام
ر
ت
بال
ة 
ود
مز
ب 
سو

حا

و 
. أ
ض
عر
ل 
سائ
 و
أو
ى 
خر
ت أ

وا
أد

 . ة
عد
سا
م

 

ية  .2 ن اللغة اإلنجلت 
ـــدابهآو  ــ ــ ــ ــ ـــ  اــ

ين ) -  رًرا. ــــــــــــــــــــ( مق28تتضمن الخطة الدراسية ثمان وعشر

تعزيز وجود المهارات اللغوية األربــع )القراءة،  -
ي الخطة الدراسية. 

 الكتابة، االستماع، التحدث( فن
ختيارية )أو مساندة( إل إنقل بعض المساقات من  -

 إجبارية أو العكس. 
دة من المساقات باضافة مواد تعزيز الفئة المسان -

من تخصصات أخرى قد تكون مرتبطة باللغة 
ية وآدابها.  ن  اإلنجلت 

اعتبار مادة "علم األصوات" مساق اختياري،  -
ويحل محله ضمن الفئة اإلجبارية ما يراه رئيس 

 القسم مناسًبا من المواد اإلختيارية. 
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ية  .3 ن اللغة اإلنجلت 
جمة  والتر

ين ) -  رًرا. ــــــــــــــــــــ( مق28تتضمن الخطة الدراسية ثمان وعشر

-  ) ي
ي )أو التدريب الميدانن

تكثيف المنىح التطبيقر
جمة.  ي التر

 لتعزيز مهارات الطلبة فن
ة( )أو مساندنقل مساقات من اجبارية إل اختيارية  -

جمة الدينية واضافة وتوزيــــع مادة  أو العكس )كالتر
ن  جمة القانونية والتجارية إل مساقي   (.2و 1التر

اعتبار مادة مناهج البحث العلمي مساق اجباري  -
جمة )وهو حاليا مساق مساند(.   لطلبة التر

ن 
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امج األكاديمية الثالثة3الجدول   : بيان المراد تنفيذه فيما يخص التر
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ي وبناًء عليه
، نرى تحديث الخطة الدراسية لقسم اللغة العربية وآدابها، وقد كان آخر تحديث لها فن

ية 2111عام  ن ن تخصص اللغة اإلنجلت   وآدابها وتخصص اللغة. كما نرى وضع تصور جديد للعالقة بي 
ي المنىح اللغوي )بما يتضمن المهارات األساسية من قراءة 

جمة، بحيث تتوازى الخطتان فن ية والتر ن اإلنجلت 
جمة، والمهارات األخرى من البحث  وكتابة واستماع وتحدث، والمقدمات العامة إل اللغة واألدب والتر

ق الطلبة إل أدب وترجمة ها( ثم يفتر  .العلمي وغت 
 

ن  ن أيديكم الخطة التالية عىل مرحلتي  وع ضمان الجودة واالعتماد، فنضع بي   ،أما لغايات التقدم لمشر
:   لكل منهما ست خطوات  كما يىلي

 :وتشتمل عىل إنجاز المهام اآلتيةالمرحلة األول،  .1
a) اتيجيةاألهدا  و  تحديد و  ورؤيتها  صياغة رسالة الكلية  .الخطة االستر
b) ي   تنظيم ورش عمل و برامج  كلية اآلداب بالجامعة. تدريبية و توعية لمنسونر
c)  امج والمقررات الدراسية بالكلية.  %61توصيف ما نسبته  من التر
d)   الت وتحديد المشك  األكاديميةإجراء الدراسة الذاتية للكلية )االحتياجات األكاديمية وغت

 والمعوقات ووضع التصور المالئم للتعامل معها(. 
e)  تقديرهم لالحتياجات األكاديمية(. تقييمات الطالب( 
f)  ن الوثائق الالزمة لمراجعة إنجازات  المرحلة األول. تجهت 

 :وتشتمل عىل إنجاز المهام اآلتيةالمرحلة الثانية،  .2
a)  امج والمقررات الدراسية ونسبته  من التر

 .%41توصيف ما تبقر
b)  ،الناجحون ...إلخ(. البيانات اإلحصائية للمقررات الدراسية )عدد الطالب بكل مقرر 
c) ولية للتقرير السنوي للكلية لغرض المراجعة )الداخلية والخارجية(. إعداد مسودة أ 
d)  .ي صورته النهائية

 االنتهاء من صياغة التقرير السنوي للكلية فن
e)  .ي ضوء الخطة المعتمدة

ن األول و الثانية فن  مراجعة كل ما تم إنجازه خالل المرحلتي 
f) ية للكلية من جانب االستعداد للزيارة الميدان .  لجنة تفتيش من وزارة التعليم العالي
 

ي يصادفها فريق العمل كما 
ي إثراء نود اإلشارة إل بعض الصعوبات التر

حات تصب فن ملية عأو مقتر
 :ضمان الجودة بكلية اآلداب

ــــضخامة وكتر حجم المسؤولية بسبب ع .1 ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  يمية. ثالثة برامج أكاددد المقررات الدراسية الموزعة عىل ـــ
اض التعاون من الجميع إلنجاح ه .2 ــــافتر  ذه المهمة كونها مسؤولية جماعية تعود بالفائدة عىل الجميع. ــ
ن كل مئتها  يقوم بتعبتقدير االحتياجات األكاديمية للكلية من خالل استبيانات تقويم الحاجة ال  .1

ن الطالب وأعضاء هيئة التدريس و  ن والعاملي   .الموظفي 
ين من الطلبة بصفة معيد أو مساعد بحث أو تدريس )ولو بمعدل طالب أو طالبة لكل  .2 ن ن المتمت  تعيي 

 سنة دراسية(. 
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امعة   لح 
ل
ة   ي  ج  ي 

ران  ست  طة  الأ 
ة  مع الخ  طة  الحالي 

مة  الخ 
 موائ 

اتيجية لجامعة جرش من حيث الرؤية أدناه  4ُيظهر الجدول  مدى موائمة خطة كلية اآلداب مع الخطة اإلستر
 والرسالة والقيم الجوهرية واألهدا : 

 إتفاق أو إختال  جامعة جرش كلية اآلداب األساس

ين لديهم كفاءة  الرؤية ن تخريــــج طلبة متمت 
ي 
معرفية شاملة وقدرات لغوية فن

ات  جمة وختر
ية والتر ن العربية واالنجلت 

ي والنقدي  ي الدرس األدنر
أدائية فن

ن  جمة من اللغتي 
ومهارات تسعف التر

ي الحياةوتوظيف 
 .المعرفة فن

ي مجاالت التعليم 
ن فن التمت 

، وخدمة  والبحث العلمي
المجتمع، واالرتقاء 
لمصا  الجامعات 

 ا ا واقليميً المرموقة محليً 
 ا. وعالميً 

 
ن  ن الخطتي  اإلتفاق بي 
ي األداء 

ن فن عىل التمت 
 والمخرجات التعليمية. 

ي نوعية  الرسالة
ن فن ي األداء والتمت 

ن فن التمت 
العلمية القادرة عىل التطوير المخرجات 
تطوير البحث  من خالل والتغيت  

ي كل مفاصل 
العلمي وتفعيل رسالته فن

تخريــــج جيل يتمسك بثوابته و  الحياة
ريــــج تخو  الدينية واالجتماعية والقيمية

ن أداء  أجيال واعية والعمل عىل تحسي 
ماء العربية الفصىح وتعزيز االنتبالطلبة 

ي الثوابت
 رفد و  للهوية والتجذر فن

بوي واإلعالمي والمؤسسي 
المجتمع التر

ي سد الحاجة عىل 
بأطر علمية تسهم فن

ية ن  .صعيد اللغة العربية أو االنجلت 

ي بناء مجتمع المساه
مة فن

المعرفة وتطوره من 
خالل إيجاد بيئة جامعية، 
اكة مجتمعية محفزة  وشر
لالبداع، وحرية الفكر 
، ومواكبة  والتعبت 
ي 
التطورات التقنية فن

ل التعليم، ومن ثم مجا
رفد المجتمع بما يحتاجه 
ية مؤهلة  من موارد بشر
ومالئمة الحتياجات 

 .سوق العمل

 
 

ن  ن الخطتي  اإلتفاق بي 
عىل بناء المجتمع 
المحىلي والمشاركة 
ي تكوينه 

الفاعلة فن
وتنويره ورفده بما يلزم 
من طاقات شبابية 

 جادة. 

القيم 
 الجوهرية

ام بمتطلبات الجودة  ن  والكفاءةاإللتر
ي و 

ع متنو  تزويد الطالب بنظام معرفن
وشامل يمكنهم من التفاعل بإيجابية 
مع التطورات االجتماعية واالقتصادية 

ي و  والتعليمية
ن فن ن مؤهلي   تخريــــج باحثي 

 رفعو  دبيةمجال تحليل النصوص األ 
ي 
مستويات االداء العلمي والمهتن
 .ألعضاء الهيئة التدريسية

سيخ ت م الجامعة بتر ن لتر
الجوهرية التالية:  القيم

ام اإلجتماعي  ن اإللتر
، اإلنتماء، ي

 واألخالفر
العدالة والمساواة، 

 ، ن ّ اإلبداع، الجودة والتمت 
الشفافية والمحاسبة، 
 .الحرية المنظبطة

 
ن  ن الخطتي  اإلتفاق بي 
عىل االستمرار بضمان 
الجودة والمحافظة 
عىل القيم الجوهرية 
 من عدالة ومساواة. 

اتيجية لجامعة جرش: مدى 4الجدول   موائمة خطة كلية اآلداب مع الخطة اإلستر

م
 
حمد هللا ت

 
 ب


