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كلية األعمال في جامعة جرش

 م ، وباشرت11/8/1991 تاريخ 599 بموجب قرار ترخيص رقم 1991تأسست جامعة جرش الخاصة سنة  

 ، حيث افتتحت كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية الييتي تم تسييميتها الحقيياً باسييم كلييية1993التدريس سنة 

)2019/2020األعمال ، وقد بلغت الطاقة االستيعابية للعام الجامعي  461( طالبيياً والعييدد الفعلي 1056 

طالباً ، وتضم الكلية ثالثة أقسام أكاديمية هي العلوم االدارية والمحاسييبة والعلييوم المالييية والمصييرفية ،

( مجلييدي وكتيياب ومجموعيية من124791وبلييغ عييدد المراجييع العلمييية المخصصيية ألقسييام الكلييية كافيية ) 

الدوريات العربية والعالمية خاصة في كلية األعمالي ، اضييافة الى قاعييدة بيانييات محوسييبة ،وتضييم الكلييية

( عضواً، ويقارب عييدد الطلبيية الييذين23مختبرين للحاسوب ، ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في الكلية )

تخرجوا من الكلية بضعة أالف على مدى سنواتها ، وتتطلييع الكلييية الى إنشيياء تخصصييات جديييدة وافتتيياح

دراسات عليا خالل  األعوام المقبلة.

أوالً : البرامج األكاديمية المطروحة في كلية االعمال على مستوى البكالوريوس :
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. قسم العلوم اإلدارية :1

- إدارة األعمال.

-اإلدارة العامة.

. المحاسبة.2

. العلوم المالية والمصرفية.3

ثانياً: البرامج األكاديمية المطروحة في الكلية على مستوى الماجستير.

ماجستير المحاسبة..1

3

الرؤيييي
يية

Vision

الرؤيييي
يية

Vision

كلية رائدة 
وحيوية قائمة 

على التميز في 
االنجاز والعطاء 
وتفعيل الجانب 

العملي 
للتخصصات 
والتي تالئم 

حاجات السوق 
المحلي

كلية رائدة 
وحيوية قائمة 

على التميز في 
االنجاز والعطاء 
وتفعيل الجانب 

العملي 
للتخصصات 
والتي تالئم 

حاجات السوق 
المحلي
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كلية رائدة 
وحيوية قائمة 

على التميز في 
االنجاز والعطاء 
وتفعيل الجانب 

العملي 
للتخصصات 
والتي تالئم 

حاجات السوق 
المحلي

كلية رائدة 
وحيوية قائمة 

على التميز في 
االنجاز والعطاء 
وتفعيل الجانب 

العملي 
للتخصصات 
والتي تالئم 

حاجات السوق 
المحلي

الرسيييييييال
ة

Mission

الرسيييييييال
ة

Mission

تأمييين المعرفيية المتقدميية 
العداد كفاءات مبدعية فيي العلوم 
االداريييية والماليييية والمحاسيييبة 
تتوافيييق ميييع منظومييية القييييم 
واألخالق االنسييانية والمجتمعييية 
ميييين خالل تقديييييم برامجهييييا 
المميزة القادرة عليى خليق جييل 

متميز واعداده لسوق العمل.

تأمييين المعرفيية المتقدميية 
العداد كفاءات مبدعية فيي العلوم 
االداريييية والماليييية والمحاسيييبة 
تتوافيييق ميييع منظومييية القييييم 
واألخالق االنسييانية والمجتمعييية 
ميييين خالل تقديييييم برامجهييييا 
المميزة القادرة عليى خليق جييل 

متميز واعداده لسوق العمل.
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األخالقُ..1

الجماعيُّ. . العمُل2

االجتماعيُة. . المسؤوليُة3

. الشفافيُة.4

. التميُز.5

5

الهيكل التنظيمي لمتابعة الخطط االستراتيجية

الرئيسية األهداف

القيمالقيم



  
جرش جامعة         األعمال  كلية

6

الرسالة

الرؤية

طالب وتأهيل اعداد   األول:     الهدف
لهم مبدعة شخصية وبناء الكلية

لسوق الالزمة المهارات واكتسابهم
العمل

الجانب  تعزيز  :     الثاني     الهدف
 الكلية في واألخالقي القيمي

البحث  تشجيع  :     الثالث     الهدف
تحسين في يسهم الذي العلمي

  المجتمعية المؤسسات وتطوير

 االستمرار  :     الرابع     الهدف
البرامج واستحداث تطوير في

األكاديمية

العامل ادخال  الخامس:     الهدف
 البرامج في والتكنولوجي التقني

اللجان

الجودة لجنة

والخطط الفنية اللجنة

واالعتماد الجودة لجنة

العلمية اللجنة

العليا الدراساتت لجنة

القيم

االجتماعية اللجنة

الكفاءة لجنة
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األهداف الفرعية

الهدف 
األول

العمل لسوق الالزمة المهارات واكسابهم الكلية طالب وتأهيل اعداد
مزاولة من تمكنهم التي والمهارات بالمعرفة الخريجين وتزويد
عالي. باحتراف المهنة

الهدف 
الثاني

اليها. المنتسبين والطلبة الكلية في للعاملين السلوك مدونة تطوير

الهدف 
الثالث

مواجهة على قادرة الكلية لطالب مبدعة متوازنة شخصية بناء
والمصاعب. التحديات

الهدف 
الرابع

يستتاهم مما االبحتتاث الجتتراء التتتدريس هيئة أعضاء وتمكين  تشجيع
العلمي. البحث ودعم المعرفة وتطوير اثراء
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الهدف 
الخامس

....الخ(  ، ،االجتماعية )العلمية اللجان نشاطاتت تفعيل

الهدف 
السادس

الخطط مع يتواكب بما وتحديثها الدراسية الخطط تطوير  االستمرارفي 
الرائدة. الجامعاتت في الدراسية

الهدف 
السابع

الهيئة وأعضاء العاملين بين االنسانية والعالقاتت المجتمعي الجانب تعزيز
الكلية. في التدريسية

الهدف 
الثام�ن

التطورات مع يناسبت بما الكلية في التعليمية والبرامج االساليب تطوير
. الحديثة والتكنولوجيا

الدراسية بالقاعات المتمثلة الكلية وفي التحتية البيئة وتحسين تطوير
األخرى. التعليمة والمرافق

الهدف 
التاسع 

الهدف 
العاشر 

خالل من التدريسية الهيئة وأعضاء الطالب بين االتصال قنوات تحسين
الطلبة. لشؤون للعميد مساعدًا تكليف

الهدف 
الحادي 
عشر 

القرارات صنع في مشاركتهمت دائرة وتوسيع التدريس هيئة أعضاء تدريب
الكلية. في

الهدف 
الثاني 
عشر

تفعيل خالل من الكلية أقسام لدى والتميز الشاملة الجودة تطبيق ثقافة نشر
للجودة. االلكتروني الجانب
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(:SOWTتحليل البيئة الداخلية والخارجية للكلية ) 

نقاط القوة في الكلية 

*  البعد الجغرافي :

. موقع الجامعة يستقطب طلبة من معظم محافظات المملكة  .1

. تقع الجامعة في منطقة سياحية حضارية جاذبة .2

. تقع الجامعة على طريق اوتوستراد يربط الشمال بالعاصمة ويمتاز بحركة سير كثيف مما يسهل عملييية3

الوصول من وإلى الجامعة.

 : البعد األكاديمي

9

الهدف 
الثالث 
عشر

العملية مع يتواكب بما االلكترونية واألجهزة العلمية المختبرات تطوير
االلكترونية. التدريسية
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. تضييم الكلييية أعضيياء هيئيية تدريسييية من ذوي اإلختصاصييات المتنوعيية والخييبرة الطويليية في المجيياالت1

األكاديمية .

. يحمل العديد من أعضاء الهيئة التدريسية الرتبة األكاديمية المختلفة .2

. تضم الكلية العديد من التخصصات والبرامج قلما توجد في جامعات محلية أخرى.3

. قيام أعضاء الهيئة التدريسية بدراسات علمية بحثية تنشر في مجالت محكمة ومصنفة ومفهرسة محلييية4

وعالمية .

. تقيم الكلييية العديييد من المييؤتمرات في مختلييف التخصصييات وبشييكل دوري ويشييارك أعضيياء الهيئيية5

التدريسية باسم الكلية في مؤتمرات خارجية ومحلية. 

. ابتعاث الكلية العديد من الطلبة على نفقة الجامعة في برامج دراسات عليا داخليآ وخارجيآ.6

. تولي الكلية الجانب العملي أهمية كبرى من خالل التشبيك مع مراكز الجامعة ومؤسسات خارجية.7

. توفر الكلية العديد من القاعات لغايات التعليم األكاديمي ومرافق خدمات الطلبة.8

. توفر الجامعة العديد من المختبرات العلمية التي تغطي المساقات التطبيقية .9

. توفر الكلية بنية تحتية تقنية وتكنولوجيا لغايات التواصل والتعليم اإللكتروني 10

. انخفاض رسوم البرامج المطروحة وتسهيالت في عملية الدفع من قبل الطلبة .11

. وجود العديد من اإلتفاقيات المبرمة بين الكلية وبعض الجامعات الغربية. 12

10
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(:Weakness *  نقاط الضعف في  الكلية) 

.ضعف التواصل بين الكلية والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني .1

. عدم اشراك الكليات المعنية  في الجامعات الخاصة في وضع دراسييات وخطييط لحييل اشييكالية موائميية2

مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل.

. وجود قاعات تعليمية ال تتناسب واإلحتياجات التعليمية الحديثة. 3

. عدم وجود مرافق ترفيهية وخدمية للطلبة والعاملين .4

. عدم وجود آليات تقيم األداء للعاملين . 5

. البرامج التعليمية المطروحة أصبحتي ال تتناسب مع حاجات السوق من حيث التخصصيةي .6

. ضعف الطلبة بشكل عام في اللغة العربية واالنجليزية.7

.عدم وجود تخصصات ماجستير متنوعة في الكلية.8

الفرص المتاحة :

. زيادة في الكثافة السكانية في إقليم الشمال من غير األردنيين .1
.اإلقبال المستمر نحو التعلم الجامعي في البرامج المختلفة .2
. االضطراب السياسي واألمني في منطقة الشرق األوسط. 3
. التطور الكبيري في الجانب التقني والتكنولوجي والذي يشكل فرصة كبيرة .4
11
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.السير في اجراءات فتح برنامج دراسات عليا لتخصص ادارة األعمال الدولية.5
. توافر فرص لفتح برامج مشتركة بين الكلية وكليات عالمية مرموقة في الدراسات العليا.6

التهديدات :
) المجال اإلقتصادي( :  
. زيادة البطالة والفقر وضعف القدرة على تمويل الجانب التعليمي .1
. ضعف الطلب وزيادة العرض من الخريجين في التخصصات المختلفة .2
. انحسار فرص العمل في األسواق المحلية واإلقليمية. 3
. طرح الجامعات المنافسة برامج جديدة في المنطقة ودخول منافسين جدد.4

)الجانب التشريعي(:  

. التغير الدائم في سياسات وتشريعات مؤسسة التعليم العالي. 1

. اختالف معايير ومستويات التطبيق للتشريعات الناظمة للمؤسسات األكاديمية الوطنية. 2

. وضع تشريعات تساعد في تغول الجامعات الحكومية على الجامعات الخاصة في أسس قبول الطلبة. 3

(o&sالمؤثرات اإليجابية )

عناصر القوة والفرص

درجة

األهمية

(0،10)

درجة

التأثير

-(5،5)

الوزن

)ه*

ت(

((T&Wالمؤثرات السلبية 

عناصر الضعف والتهديدات

درجة

األهمية

(0،10)

درجة

التأثير 

-( 5،5)

الوزن

)ه * ت(
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. يحمل العديد من أعضاء الهيئة التدريسة الرتبة1

8540األكاديمية المختلفة
ضعف التواصل بين الكلية والمؤسسات

الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني
8-1-8

.الموقع الجغرافي المتميز للجامعةة إذ يخدم محافظات2

عديدة ليواكب الكثافة السكانية في االردن ، وهذا الموقع :

أ. يستقطب طلبة من معظم محافظات المملكة
ب.يقع في منطقة سياحية حضارية جاذبة

ج. يقع على طريق أوتوستراد يربط الشمال بالعاصمة ،
ويمتاز بحركة سيير كثيفة مّما يسهل عملية الوصول من

وإلى الجامعة

9

8

9

5

4

5

45

32

45

.عدم اشراك الكليات المعنية في الجامعات2

الخاصة في وضع دراسات وخطط لحل

اشكالية مواءمة التعليم وحاجة سوق العمل.

91218

8432. وجود برامج قلما توجد في جامعاتة محلية أخرى3

 عدم كفاية المرافق اإلدارية واألكاديمية. 3
في ضوء االزدياد المستمر في الكثافة

السكانية في اقليم الشمال من غير االردنيين.

9
436

.  المكانة األكاديميةة الجيدة التي حققتها الكلية من4

خالل عدد من المؤتمرات الدولية، وكذلك ارتباط

الجامعة بعددة من اتفاقيات التعاون مع جامعات ذات

سمعة علمية عالية.

.  ضعف الطلبة بشكل عام في اللغة85404
العربية واإلنجليزية

8216

13
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.  وجود نظام لرعاية الطلبة المغتربينة ، وتوفير5

اإلقامة والرعاية المناسبة لهم في مختلف المجاالت .
7428

.  عدم وجود نظام حوافز لتشجيع5
اإلبداع واالبتكار وعدم وجود أليات تقيم

االداء للعاملين.
9436

.  تضم الكلية عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس6

من ذوي االختصاصات المتنوعة،ة والخبرة الطويلة

في المجاالت األكاديمية

8540

. ضعف مواكبة التطور في تقنيات6
التدريس والتقويم الحديثة بحيث أصبحت

البرامج المطروحة ال تتناسب مع
حاجات السوق من حيث التخصصية.

8-1-8

O& Sالمؤثرات االيجابية 

عناصر القوة والفرص

درجة

االهمية

(0,10)

درجة

التأثير

(5-,5)

الوزن

)ه*ت(

(T&Wالمؤثرات السلبية )
عناصر الضعف والتهديدات

والمخاطر

درجة

االهمية

(0,10)

درجة

التأثير

(5 -,5)

الوزن

)ه*ت(

م الكلية العديد من المؤتمرات في مختلف التخصصاتي.تقي7

وبشكل دوري
7428

. وجود قاعات تعليمية ال7
تتناسب واالحتياجات التعليمية

الحديثة.
9-2-18

. ابتعاث الكلية العديد من الطلبة على نفقة الجامعة في برامج8

دراسات عليا داخليا وخارجيا بتواكب االقبال المستمر نحو

التعليم الجامعي

9545

.غياب نظم تقييم البرامج8
الدراسية من الطلبة واألطراف

المعنية
818

14
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.توفر الكلية العديد من القاعات لغايات التعليم االكاديمي9

ومرافق خدمات  الطلبة.
10440

.غياب سياسة محددة لربط الكلية9
بالخريجين بعد التخرج

9-1-9

.توفر الكلية بنية تحتية تقنية وتكنولوجيا لغايات التواصل10

والتعليم االلكتروني.
8432

.  عدم وجود مرافق ترفيهية10
وخدمية للطلبة والعاملين على

ضوء المستمر نحو التعليم
الجامعي

9436

.انخفاض رسوم البرامج المطروحة وتسهيالت في عملية11

الدفع من قبل الطلبة
9436

. قيام أعضاء الهيئة التدريسية لدراساتة علمية بحثية تنشر12

في مجالتة محكمةة ومصنفة ومفهرسة محلية وعالمية.
85940

الفرص المتاحة

  درجة

األهمية

(0،10)

درجة

التأثير

-(5،5)

الوزن  

)ه* ت(

((T&Wالمؤثرات السلبية 

المهددات والتحديات

درجة

األهمية

(0،10)

درجة

التأثير

   -(5،5)

الوزن

)ه * ت(

8540 . فتح برنامج دراسات عليا لتخصص ادارة األعمال الدولية1

. االضطراب السياسي1

واألمني في منطقة الشرق

األوسط
7321

.  عدم االستقرار في74282. االضطراب السياسي واألمني في منطقة الشرق األوسط2

تشريعات التعليم العالي مما

يساعد في تغول الجامعاتة

9436
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جرش جامعة         األعمال  كلية

الحكومية على الجامعات

الخاصة في اسس القبول

9540. التطور الكبير في الجانب التقني والتكنولوجي3
.  تغير متطلبات سوق العمل3

المتعلقة بالمواصفات  الخريج
8216

9436. توافر فرص برامج )تخصصات( نوعية جاذبة4

.  منافسة الجامعات الحكومية4

للجامعات الخاصة وبخاصة في

أسس قبول الطلبة ببرنامج

الموازي

9218

. توافر فرص لفتح برامج مشتركة بين الكلية وكليات عالمية5

مرموقة ، وخاصة برامج الدراساتة العليا
8540

.  انحسار األسواق المحلية5

واإلقليمية المشغلة للخريجين
919

9545األردنيين غير من الشمال في السكانية الكثافة زيادة. 6
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