
 جامعة جرش –كلية اآلداب 

 الخطة الاستراتيجية
 

 مقدّمة: 

جةت ااوة ا الوم مةال هاتفةا اةع ااعةار ، وخرّ 3991/3991تأسست كليةة اآلداب تأأسةيا اامامعةة اةع ااعةار ااد اسةع

مةال مبةةاجع جامعةةة جةرش ىةة  مب ة  ااوراىيةةد ، وىة  ت ةةا   مةةر   . تأبةة ك كليةة اآلداب مب ةة ر3991/3991ااد اسةع 

 جميل.  معما  اتأان  ئيسيأان ذات تصميم جظيف اه ت 

ضةم  مةاد  هةات  خةدمات، وهةات  مرأبةرات وتا ةات، واااةات  اااااةب وااراتة  ويمال خمسةة ه اتة :  اامب   يأك ن

ااكلية وتسم االغة ااعرتية وتسم االغة اإلجمليزية وااأرجمةة. ويتأةل مةد ا اا اةاهات ااةرئيا  اويةة مةال  وايةا ااب ةا ، 

ااأصةةميم وممفةز اطجاةةاة اامأ   ةةة مةةال مةوتمرات وجةةدوات ومتاةةةرات ق م فميةةة، وم اتاةةات  وىة  مةةد ا  ةةديب

متاةرات تأ  ع واسعة ال سائل ااماجسأير، واام اسبات اامأ   ة. كما تضم ااكلية مد ًجا آخر كبير جسبيّاً، وتا ات 

 .  رض ايفا ا ح توا لع ذكع اع ه ات  ااب ا  ااااثة، وتا ة اجأما ات، وتا ة

 ل   قد موتمر دواع جقد  كدتع س    اع شفر جيسةان مةال كةل  ةار، وتصةد  مملةة جةرش اااقاايةة  ةوتد دكتت ااكلي 

 .   ية اا صف س  يةاادو

 اع ااكلية تسمان: تسم االغة ااعرتية وآداتفا، ويقدّر ترجامميال: اابكاا  ي س، وااماجسأير.

اأرجمة: يقدر ترجامج اابكةاا  ي س اةع االغةة اإلجمليزيةة، واابكةاا  ي س اةع تسم االغة اإلجمليزية وا                      

 ااأرجمة، وترجامج ماجسأير االغة اإلجمليزية. 

 مدّ ًسا، م   يال  ل  اا ت  اآلتع:  11يبلغ  دد ك ضا  ىيئة ااأد يا 

ة كسةأاذ مسةا د، ومتاةةر تبةتر 1ترتبة كسةأاذ ماةا  ،  1ترتبة كسأاذ،  2 ض  ىيئة تد يا:  31تسم االغة ااعرتية: 

 )ماجسأير(. مأورغ

كسةأاذ مسةا د، ومتاةةر   00ترتبةة كسةأاذ ماةا  ،  0ترتبة كسةأاذ،  0 ض  ىيئة تد يا:  00تسم االغة اإلجمليزية: 

 مأورغة)ماجسأير(. 

 000يبلغ  دد هلبة ااكلية اع ىذا ااعار: 

 

 :الرؤية

ا ية ت ب  مال السوة ممأمع ا اادي ية وااق مية واا ه ية، اع تيئة تعليم معراع ومفا   اع االغة واآلداب، ذو كىداف و 

 تعليمية اا لة، اميل تاد   ل  ااأغيير إا  ال سال. 

 :الرسالة

تقديم معراة اغ ية وكدتية وجقديّة اع إها  مال ااقةيم اا ا يةة المسةاىمة اةع ترةريج هلبةة اةديفم كوةا   معرايّةة وتةد ات 

 ذاك تم ظ مة ككاديمية وترت يّة موثّر . اغ يّة وتيم معرواة سليمة، و

 : الأهداف



 كن يبلغ  دد ااالبة اع ااكلية غاية ااااتة اقسأيعاتية.  .3

 كن تزّود ااكليةُ ااالبةَ تمعا ف اغ يّة وكدتية ومفا ات اع إها  مال ااقيم اامسأقيمة.  .2

 تتقي  معايير اام د  اع ااردمات ااأعليمة ااأع تقدّمفا.  .1

 : ووسائلهآليات التنفيذ 

اقسأعاجة تد اسة كو د اسات مال مراكز د اسةات اسأاةا ية مأرصصةة )داخةل اامامعةة كو خا جفةا( تكاةف  .3

تاامقا جةةة وةةة  ااكليةةة مقا جةةة تغيرىةةا مةةال كليةةات اآلداب اةةع اامامعةةات الخةةرا، وتضةة  يةةدىا  لةة  كسةةباب 

 ة اع س ق ااعمل. اسأقااب ااالبة اع تعضفا، وتسبر ت جفات ااممأم  جت  ااأرصصات اامرغ تة واامال ت

تتظة  تقبة م وإتبةام اادا سةيال ت ةاً   لة  ااد اسةات ااسةاتقة.  ع إا  اأح ترصصةات ج  يةة ذات جةدواااسع .2

 ) ل  سبيل ااماام: ااعرتية ال اهقيال تغيرىا(. 

تتسيال اابيئة ااأعليمية اع ااكلية وتا يرىا، وتامل ااصياجة اامسأمر ، وت اير وسائل اارا ةة اافاداةة اامويةد   .1

الالبة، وتعزيز الجااة ومرااقفا مال سا ات ومسا ات تمةذب ااالبةة اةع كوتةات ااوةراغ تةدقً مةال ااممةرات 

 وكد اا اامب  . 

وتوعيةةل اا سةةائل ااأعليميةةة اامأ   ةةة، وااأ ارةةل اإلاكأروجةةع تةةيال اااااةة  واامةةد س مةةال خةةام م اتةة  إاكأروجيةةة 

 . إا  م ت  اامامعة()إةااة م أدا جقاش خاص تااكلية تارف  ليفا اامامعة

 اسأقااب مدّ سيال مال ذو  ااربرات ااا يلة وااسمعة اابا   .  .1

 مل شراكة تباداية تيال ااكليةة وكليةة آداب اةع جامعةة مميّةز  داخةل ااة هال كو خا جةه. وتةد يوعّةل ى ةا ااأعلةيم  .5

 اإلاكأروجع  ال تُعد. )يااىد ااااب تعض اامتاةرات مباشر  مال داخل جامعات كخرا(

   وتا ير وتمديد اام اد ااأعليمية)اام اىج(، واابعد ما كمكال  ال ااكراسات واامص  ات ااماىز . ت  ي .6

 ةةب اامد سةةيال  لةة  تاةة ير كجوسةةفم تالتتةةار ااعلميةةة ااررةةي ة، وتاقشةةأرا  تااةةدو ات وااةة  ش، وإتقةةان  .1

اامتاةةرات وت  يعفةا  اا سائل ااأعليمية واقسأواد  مال إمكاجيات ااتاس ب واإلجأرجت، وتمديد وسةائل هةرح

 وإثرا  ااماج  ااأابيقع. 

 تأىيل اام ظويال وااعامليال جت  الدا  ال سال.  .1

توعيل ااصياجة)اتأراح: ا  يُلت  تكل مب   كو مب ييال مأماو يال و د  رياجة مصغّر :  امل كو اث يال( وشركة  .9

 المال اامامعع

 كو اامامعة. تا ير ااماج  اإل امع وااد اية س ا   ل  مسأ ا ااكلية  .30

 



 المحّفزات والمشّجعات: 

)اامدي ة واامامعة( تيال  وااةد مفمةة  ديةد : ااعارةمة وةة ا يفا، م ت  جامعة جرش اامميز، وت سط جرش .3

 وااسلط، وااز تا ، واامورق، وإ تد، و مل ن، والغ ا . 

 والرااة وه م ااأمرتة.  تِدر جامعة جرش تياًسا  ل  اامامعات اارارة الخرا، وااقدر ى ا تمع   ااعراتة .2

سةةف اة ت ويةةذ الاكةةا  وااقةةرا ات وترجمأفةةا إاةة  ك ض اا اتةة ، لن كرةةتاب اامامعةةة وك ضةةا  ممااسةةفا،  .1

 و ئاسأفا ياا ك ن وجفا ا جه اع  سم سياسأفا. 

ت اار كاير مةال ااع ارةر اةع ااب يةة اام جة د   اايةاً ، اكايةر مةال اا سةائل والغةراض تتأةاا توعةيًا اقةط، كو  .1

 تا يرا تكلوة تليلة. 

 المعيقات: 

 تكاثر اامامعات اام ااسة: خارة و ك مية. وق سيما ترجامج اام ا   اع اامامعات ااتك مية. .3

 تلة اإلتبام  ل  ااأرصصات اإلجساجية تياًسا تأرصصات كخرا. .2

 فة جظر اام اه يال. ااتااة اقتأصادية ااعامة ااأع تمعل اا ظر  الأعليم ااراص مال  اوية كلوأه جسبيًا مال وج .1

ا أماد اامامعة  ل  ااأم يل ااذاتع كو  ل  مصد  وا د متدود اع ااأم يةل، ممةا يمعةل ت ويةذ تعةض ااغايةات  .1

 كو وسائلفا غير واتعع. 

 مصداتية اا أائج وارادامفا تمسأ ا ااالبة ااتقيقع مال جفة وتااماج  اامااع مال جفة كخرا.  .5


