
 جامعة جرش 

 كلية الحقوق 

 2021/2022التقرير السنوي للعام الجامعي 

 لقد قامت كلية الحقوق وخالل العام الجامعي بتحقيق األمور االتية: 

 أوال: االعتمادية وضمان الجودة 

)البكالوريوس، ماجستير القانون، ماجستير التحكيم  جميع برامج الكلية الثالثة  1.1

معتمدة اعتمادا خاصا وتم متابعة االعتماد والحصول على  التجاري الدولي(  

االعتماد استمرارية  مؤسسات    قرار  اعتماد  هيئة  من  االعتماد  لمعايير  وفقا 

 . ورفع الطاقة االستيعابية  التعليم العالي األردنية

 مج معتمدة اعتمادا خارجيا. برا في الكلية أي دال يوج  1.2
الكلية   1.3 الجودةحصلت  ضمان  شهادة  استيفاء    على  شريطة  سنوات  لثالث 

 االعتماد.  إجراءات التحسين الواردة في تقرير لجنة الخبراء من هيئة 

 برامج مستحدثة في الكلية .  دال يوج  1.4

الثاني للعام   امتحان الكفاءة الجامعية للفصل أظهرت نتائج  1.5

نتيجة متقدمة حيث أظهرت الكلية تقدما في النتائج للطلبة  2021/2022

المتوقع تخرجهم واتقان جميع محاور االمتحان الخاص مقارنة بالفصل  

 .األول من ذات العام

 تصنيف الجامعة يتم الحصول عليه من عمادة الجودة في الجامعة. 1.6

 بة غير األردنيين يمكن الحصول عليها من دائرة القبول والتسجيلنسبة الطل 1.7
  .ال يوجد برامج مشتركة مع جامعات أخرى ألي من برامج الكلية   1.8

 

 

  

 ثانيا: التدريس  

نقص في اعداد الهيئة التدريسية، حيث توفر الكلية عددا مطابقا لمعايير   د ال يوج 2.1

 االعتماد ويغطي كافة المجاالت المعرفية لتخصص القانون.  

في الفصول الدراسية للمواد المطروحة بلغت   نسبة المساقات المغطاة الكترونيا    2.2

 . بعد جائحة )كورونا( 60%

راء أعضاء هيئة  التي تحدد آبيانات محددة حول االستبيانات  ةال يتوافر في الكلي 2.3

 التدريس والطلبة حول التعليم االلكتروني. 



من   خاصالدكتوراه في القانون الو  درجة الماجستيريوجد موفد للحصول على    2.4

 على حساب الجامعة.  بريطانيا

يئة التدريسية  أعضاء الهلجميع  ( خمس عشرة دورة تدريبية  15لقد عقدت الكلية )  2.5

الجامعي   العام  مع    2021/2022خالل  والتعامل  االلكتروني  التعليم  حول  تركزت 

 األدوات االلكترونية، واعداد األسئلة والتعامل مع قواعد البيانات، وضمان الجودة.  

 ثالثا: البحث العلمي 

( ISIاو    Scopusشورة والمنجزة ضمن محرك البحث )نالم  بحوث بلغ عدد ال  3.1

 ( بحوث.24)سبعة 

 و معيار نسبة االستشهاد.  جد معلومات حول عدد االستشهادات أيو  3.2

 و براءات اختراع بأسماء أعضاء هيئة التدريس.  ال يوجد جوائز علمية أ 3.3

 % وال يوجد أي رسالة منشورة منها.  100نسبة الرسائل المنجزة  3.4

 . جامعة الزرقاءدينار من  900يوجد بحث مدعوم محليا  بقيمة   3.5

 . في المؤتمراتمشاركات يوجد   3.6

 إدارة الموارد البشرية  رابعا: 

بالجامعة والدائرة المالية دائرة الموارد البشرية  يمكن الحصول عليها من    المعلومات

 . وعمادة شؤون الطلبة  م االلكترونيعمادة التعلوالمكتب الهندسي و 

 خدمة المجتمع   خامسا:

 مات من عمادة شؤون الطلبة. الحصول على المعلو 

 

 

 

 


