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 المقدمة:

 نبذه مختصرة عن الكلية 

من كلٌة الشرٌعة والحقوق لتصبح كلٌة مستقلة  وكان قسما   0991تأسست كلية الحقوق عام         

الجودة ٌركز  وواكبت الكلٌة نشأة الجامعة وتطورها لتساهم فً تقدٌم تعلٌم قانونً عالً 7991عام 

العملً فً تطبٌق العلم القانونً أهمٌة  مة بٌن األصالة والمعاصرة وٌعطً للبعدعلى النوعٌة والموائ

خاصة وتطرح الكلٌة برنامجً البكالورٌوس والماجستٌر فً القانون وتضم نخبة من أعضاء هٌئة 

التدرٌس تخرجوا من جامعات أجنبٌة وعربٌة وتتنوع لدٌهم الخبرات العلمٌة والعملٌة مما أضفى 

لدى الطلبة الذٌن تخرجوا فً الكلٌة وٌشغلون اآلن  فً الخبرات أثرى العملٌة التدرٌسٌة وتنوعا   تنوعا  

 عمل القانونً والمحاماة بشكل خاص.مناصب ومراكز مرموقة فً األجهزة القضائٌة وال

 عتمادراجعة خططها وتحدٌثها بما ٌواكب أحدث التوجهات ومعاٌٌر الجودة واالوتحرص الكلٌة على م

المراجع القانونٌة باستمرار وتنوٌع وسائل الحصول وتحرص على تحدٌث لمؤسسات التعلٌم العالً ،

فً البرامج المتخصصة )برنامج  شتراكالوسائل االلكترونٌة من خالل اال عل المعرفة القانونٌة ومنها

عدالة القانونً( واالشتراك فً قواعد البٌانات المتخصصة والدورٌات القانونٌة باللغات العربٌة 

لكلٌة قاعات تدرٌس مزودة بوسائل تسهل العملٌة التعلٌمٌة كاأللواح واالنجلٌزٌة والفرنسٌة وتضم ا

الذكٌة وأجهزة العرض االلكترونٌة وتضم الكلٌة  قاعة مرافعات مزودة بوسائل العرض للصوت 

كما تحرص الكلٌة على التواصل ملٌة ومناقشة الرسائل الجامعٌة ،والصورة وتستخدم للتطبٌقات الع

وٌعتبر المؤتمر العلمً الذي تعقده قدٌم الخبرة والمشورة والتدرٌب ،الل تمع المجتمع المحلً من خ

كلٌة الحقوق أهم األنشطة التً من خاللها ٌتم التواصل مع الكلٌات األخرى خارج األردن وداخله 

وٌخصص لموضوع ذو اهتمام عالمً وٌأخذ المؤتمر صفته الدولٌة من خالل االشتراك الواسع 

للخبرات واإلسهام فً  وتبادال   ردن ومن خارجه فً مناسبة علمٌة تشهد نشاطا  لباحثٌن من داخل األ

 .وذات االهتمام العالمً والمحلً طرح الحلول للقضاٌا المثٌرة للرأي العام
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 الدراسات القانونية وفقا  الريادة والتميز في مجال 

 المحلية واإلقليمية والدولية.معايير الجودة ل

 

 

لى تعزيز المعرفة القانونية بالمهارات النظرية إتتطلع كلية الحقوق 

والبحث  والعملية لخريجي الكلية وبما يلبي احتياجات سوق العمل

 العلمي التطبيقي والتنمية المستدامة للمجتمع.

 



 
 

 

 :القيم الجوهرية

تقوم أهداف كلية الحقوق على جملة من المعايير والقيم األخالقية المستمدة من قيم المجتمع         

 العربي المسلم السامية وتعمل على االلتزام بها، ومنها: 

 .النزاهة والمساءلةو الشفافٌة -7

 .العدل والمساواة -2

 .واإلبداعالتمٌز  -3

 .االنتماء والوالء -4

   .المستمردة والتحسٌن الجو -5

 

 : االستراتيجية مراحل إعداد الخطة

 الخطة اإلستراتيجية لكلية الحقوق وفقا لمجموعة من المرجعيات األساسية وهي : إعدادتم 

 رؤٌة الكلٌة ورسالتها وقٌمها وأهدافها . -7

نقاط القوة والضعف والفرص والتحدٌات التً وتحدٌد  2171-2172مراجعة الخطة السابقة  -2

 حالت دون تحقٌق األهداف.

 االشتراك فً دورة تدرٌبٌة للتعرف على مراحل وأسالٌب التخطٌط االستراتٌجً وأهدافه. -3

االطالع على بعض الخطط اإلستراتٌجٌة لبعض المؤسسات المشابهة واالستفادة من األفكار  -4

 فٌها. 

 د الخطة ومن ثم صٌاغتها وعرضها للنقاش واإلقرار فً الكلٌة. عقد االجتماعات ومناقشة بنو -5

اتباع تعلٌمات معاٌٌر االعتماد وضمان الجودة الصادرة عن هٌئة اعتماد المؤسسات التعلٌم  -6

 العالً فً األردن .

 .(SWOT analysis ) اط القوة والضعف والفرص والمخاطرإجراء التحلٌل الرباعً نق -1

 

 

 

 



 
 

 

 غايات الكلية

 مل وأطراف العمل في كلية الحقوق:على محاور الع غايات الكليةتتوزع 

 .وفقا  للمعايير العالمية تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس -0

 .يعها وتجديد الخططث البرامج وتنوتحدي -8

 .رفع كفاءة العاملين في الكلية -1

 .رفع سوية الطلبة وزيادة درجة التنافسية لهم -4

 .الكلية وتحديثها وزيادة كفاءتها تطوير مرافق -5

 تطوير إجراءات ضمان الجودة في الكلية بهدف التحسين المستمر لعملياتها.  -6

 .المجتمعتشجيع المبادرات الفردية والعمل االجتماعي وخدمة  -7

 .وتطوير المعرفةتعزيز البحث العلمي  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


