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ة   د الكلي   كلمة  عمي 
 

 بســــــــــــــــم هللا الرحمن الرحيم

 ،طيبة وبعد  تحية

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

ي تم إعداد التقرير الحالي بناًء عالجوهرية وأهدافقيمها و رسالتها و وبيان رؤيتها  بالكلية
ليها، وهي ها األربعة والتر

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

اكة ت لبيئة الداخلية تحليل اكاملية والعمل عىل تنويــــع مصادر الدخل. كما يتضمن التقرير المجتمع بمهنية وشر

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

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

ا هي بنو فن
ً
مبادرة : نص الد

 خاص بوالمالقياس ومؤشر وآلية العمل 
ٌ
ختم التقرير ، ثم يُ إجراءات 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  .4  وما تضمنته من محاور مختلفة.  2222-2222 المحدثةالخطة اإلستر

ات .2 ة لكلية األداب بجامعة جرش السابقة يجية الخطة اإلستر وخطة بما يتوائم و  2221-2212للفتر

 الجامعة. 

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 لمجتمعها المحىلي  اتيجية لكلية اآلداب ف .احتياجاته المهنية واالجتماعية بما يلت  تتمثل أما األهداف اإلستر
وخدمة ية عالمضمن معايت  نوعية سوق العمل ودعم البحث العلمي و بما يتوافق و تطوير جودة المخرجات بــــ: 

اكةالمجتمع بمهنية  عىل  كلية اآلداب بجامعة جرشتحتوي  و  .تنويــــع مصادر الدخلتكاملية والعمل عىل  وشر
ي اليقدم كل منها برنامًجا أكاديمًيا )بدرجأقسام علمية، ثالثة 

نوان ( يحمل عوالماجستت   بكالوريوستر
ي المستقبل القريب. و علمية أقسام إنشاء عىل الكلية  كما وتحرص. التخصص العلمي 

ي الكليةدرس يأخرى فن
 فن

امج األكاديمية الثالثةمن الطلبة  عدد  ن عىل الت  ون  انثم عددهبالتدريس لهم ما يقوم حيث ، موزعي  وعشر
ن وأساتذةعضو هيئة تدريس من أساتذة وأساتذة ( 22) ن من حملة درجة  مشاركي  مساعدين ومدرسي 

 ، ي و  الطاقم اإلداري فضال عنالماجستت 
 .(أدناه 1)أنظر الجدول  الفتن

 اتالدرج القسم العلمي  م. 
 العلمية

عدد  أعضاء هيئة التدريس
أستاذ  أستاذ الطلبة

 مشارك
أستاذ 
 مساعد

 مجموع ُمدرس

ة ــــــــــــة العربيغـــــــالل .1
 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــدابهآو 

بكالوريوس 
 وماجستت  

2 7 2 1 12  

ية  .2 ن اللغة اإلنجلت 
 اــــــــــــــــدابهآو 

بكالوريوس 
 وماجستت  

2 2 3 2 2  

ية  .3 ن اللغة اإلنجلت 
جمة  والتر

 بكالوريوس
 وماجستت  

2 1 3 1 7  

  22 4 2 12 6 مجموعال

ي كلية اآلداب، جامعة جرش1جدول 
 : بيان األقسام العلمية فن

  :  أما مرافق كلية اآلداب، فهي كما يىلي
 يد الخاصة الديوان د بأعضاء هيئة التدريس، ومزو : وهو ديوان كلية اآلداب ويتضمن صناديق الت 

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

 األساتذة أو الطلبة أو الجمهور. 
 ات ات موزعة بحيث تغطي أنشطة االمختت  امج األكاديمية التابعة لكلي: وهي ثالثة مختت  ة اآلداب، لت 

ية 422)قاعة رقم  ا ــدابهآو وهي مختت  اللغة العربية  ن ( 224)قاعة رقم  ا ــدابهآو ( ومختت  اللغة اإلنجلت 
جمة )قاعة رقم  ية والتر ن  (.222ومختت  اللغة اإلنجلت 

  ي ات ال : وهي القاعة الرسمية للكلية وينعقد فيها الندوات واللقاءاتقاعة المتنت  عامة والمحاضن
 ومناقشة الرسائل الجامعية وغت  ذلك من أنشطة وفعاليات. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 الرؤية

 الرسالة

القيم 

 الجوهرية

 األهداف

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

ي الدرس 
ات أدائية فن جمة وخت 

ية والتر ن ي العربية واالنجلت 
شاملة وقدرات لغوية فن

ي  ي األدن 
ن وتوظيف المعرفة فن جمة من اللغتي 

والنقدي ومهارات تسعف التر

 وبما يخدم سوق العمل.  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
 .اةكل مفاصل الحي  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 الثوابتب
 .العربية الفصىح وتعزيز االنتماء للهوية والتجذر فن

 ي رفد المجتمع ال
بوي واإلعالمي والمؤسسي بأطر علمية تسهم فن

تر
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  ة اآلداب من حيث نقاط القوة والضعف وبيانـــــــــــــــــوقد تم تحليل كل من البيئتي 

 أدناه(:  1أهم التحديات )أنظر الشكل رص و ـــــــــــــــــــــالف
  

ل 
شك
ال

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

 

: نقاط الق
ً
 ــــوةـــــــــــــــأوًل

ي التعليم.  .1
 تطبيق معايت  ضمان الجودة واإلعتماد فن

ة  .2 ن ي ظو يةمتراك اتخت  ذات وجود كفاءات علمية متمت 
ل فن

 .إدارة مؤسسية محفزة
ي المجتمع المحىلي  .3

 .والتشاركية مع الكليات األخرىالمساهمة فن

 فـــــــثانًيا: نقاط الضع

ي البحوث العلمية المنشورة .1
 .ضعف معدل اإلقتباس فن

قلة و  الدراسات البينية بالكليةأو ندرة المشاريــــع البحثية  .2
( المخصص لها  .الدعم )المالي

 .اإلرتباط بسوق العمل وضعف د دبلومات مهنيةعدم وجو  .3

ا: 
ً
 ــــرصــالفــــبيـــــــــــــــان ثالث

ي  .1
 .ناعتهصالفكر و  بناءالحاجة الماسة لتخصصات الكلية فن

ي إقليم الشمال  .2
طاع عىل مستوى القاعتبار الجامعة األول فن
 .ذلك جزء من الخاص وأن كلية اآلداب

ها .3 بوية وغت 
 .استيعاب العديد من التخصصات اللغوية والتر

 التحديــــاتأهم رابًعا: 

 .ةللتخصصات التطبيقيتوجه سوق العمل المحلية  .1
ي  .2

ونن ي التعليم ال سيما اإللكتر
تسارع التطورات التكنولوجية فن

ة الجائحة وما بعدها  .وتسارعها بفتر
 .التنافسية مع الجامعات األخرى األهلية منها والحكومية .3

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 أهداف 
تطوير جودة المخرجات وبما يتوافق وسوق العمل ودعم  المتمثلة بـ:  الكليةلجامعة جرش وفن

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

 

المحور 
ي  اتيىح   اإلستر

 المسؤولية القياسمؤشر  لـــــــــــة العمـــــــــآلي ادرةــــــــــــــــالمب

امج  الت 
 والخطط

ن المحتوى العلمي  تحسي 
امج األكاديمية  للت 

والتأكد من مرونتها بما 
ي حاجات سوق  يلت 

 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 
ن الم كة بي 

شتر
 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 الت 
ومنح الحوافز 

ي 
 تمكن التر

ن من  العاملي 
 تطوير مهاراتهم

اتهم ومن  وخت 
 .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  اتيىح   اإلستر

 المسؤولية مؤشر القياس آليـــــــــة العمـــــــــــل المبــــــــــــــــادرة

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 الت 
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 

ويــــج خدماتها  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 المجتم

 ع. 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  الخت 

والكفاءة 
 المالءمة. 

كفاءة األداء 
وضخامة 
ي 
اإلنجاز فن

الكلية عىل 
مختلف 

 المستويات. 

عمادة الكلية 
ورؤوساء 
 األقسام. 

اتيجية 2الجدول   ، جامعة جرشكلية اآلدابل: المحاور اإلستر
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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

:  إل هدففالبند الحالي يثقة 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

 .يجري تنفيذه ومن ثم موافاة عميد الكلية 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 الت 
 : ي
 خالل اآلنر

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

  امج الدراسية إعداد تقارير المقررات و  من خالل نماذج خاصة بها. الت 

 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 الوقت الراهن 
من مؤسسة اعتماد  للحصول عىل شهادة ضمان الجودةوتسىع كلية اآلداب فن

 المؤسسات الجامعية األردنية. وقد اجتمع أعضاء هيئة التدريس وتم تحديد المواضيع التالية للعمل عليها: 
 :اجتماع الجودةمواضيع 

  مخاطبة عمادة الجودة والدراسات العليا للتأكد من الدليل الذي ستعمل عليه الكلية لنيل شهادة
 الجودة.   

  ن الكلية بكل ما يلزم إلحاق خطاب الكلية المرسل سابقا لعمادة الجودة بالجامعة بخطاب اخر لتأمي 
ي كلية اآلداب.  

وع الجودة فن  من وثائق وادلة ودعم لتنفيذ مشر
  تقسيم أعضاء الهيئة اإلدارية والتدريسية بالكلية للجان بحسب المعايت  لدليل الجودة المعتمد لكلية

 العليا بالجامعة.  تة الجودة و الدراسااآلداب من عماد
  ي دليل الجودة وبيان الخطة الخاصة

تحديد موعد محدد إلعداد تقرير عن مراجعة اللجنة لمعيارها فن
 بالتنفيذ واعداد الملف الخاص بذلك. 

  ي للجان الكلية بحسب المعايت  وتنسيق الدورات مع عمادة الجودة والدراسات اعداد جدول تدريت 
اء الداخلية أو الخارجية لعقدها من بعد منتصف شهر ديسمت  وبشهادات معتمدة العليا سو 

. يكون الزاما عىل كل اعضاء اللجان حضور الدورات بحسب القوائم المعتمدة ومواعيدها.  ن  للمتدربي 
  ،رئيس اللجنة، منسق اللجنة( : تنظيم الهيكل اإلداري لكل لجنة باعتماد من اعضائها بحسب التالي

ن ش    اللجنة(. امي 
  ها بعد اعتماد ي ستوجه من الكلية ال جميع الجهات المحدد فيها وذلك لنشر

مراجعة الستبانات التر
 التوصيات بما يخص محتواها من قبل اللجان بالكلية.  

  تنظيم العمل لجميع اعضاء الكلية باللجان وتحديد الصالحيات وتأكيد عدم تجاوزها وذلك لزيادة .

 امية وتنسيق االجراءات بحسب الصالحيات المحددة لكل عضو.  لغة التفاهم النظ
  ي

ونن يد اإللكتر ن جميع أعضاء الكلية لتنف التأكيد عىل أن الت  يذ هو أداة المراسلة والتواصل الرسمية بي 
أعمال الجودة والتأكيد عىل عدم تجاوز المراسالت )الخاصة بالجودة( دون المرور بالتسلسل 

 وللجهات اإلدارة الرئيسة فيها.  االداري للجان بالكلية
  عدم التواصل مع أي جهة خارج نطاق اللجنة والكلية بخصوص الجودة من قبل أي عضو بالكلية

عن اعمال الكلية بخصوص الجودة ألي جهة خارج ادارة الكلية ككل  حمع التأكيد عىل عدم اإلفصا 
ي يعمل بها عضو الهيئة التدريسية الخاصة به. 

 واللجنة التر
 ميع مراسالت مجموعة الوتساب للجودة خاصة فقط لجميع أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية ج

ن باللجان وذلك لتنسيق األعمال المستعجلة واإلعالن عن الجديد بخصوص تنفيذ الجودة  والعاملي 
ن بلجان الجودة.  ها او استخدامها خارج نطاق الكلية واعضائها العاملي   بالكلية وال يجوز نشر

  عميد كلية اآلداب ومدير الجودة المخولون بالتواصل مع أي جهات خارج الكلية بخصوص فقط
ي الخاص بالجودة. حال الحاجة لالستعانة  الجودة وتعد من مسؤولياتهم لتنسيق العمل الخارج 
بأحد اعضاء الكلية يكون ذلك باعتمادهم والتنسيب بذلك للقيام باألعمال الموكلة له/لها بشكل 

 محدد. 
  .بحث أي موضوع مستجد بخصوص الجودة بالكلية واضافته مع القرار والتوصيات الخاصة به 
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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 والمختت 

 
ات المقررات القسم العلمي  م.   المختت 

ة ــــــــــــــاللغة العربي .1
 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــدابهآو 

ين ) -  رًرا. ــــــــــــــــــــ( مق22تتضمن الخطة الدراسية ثمان وعشر

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

المساندة، لتعزيز المعرفة ضافة فئة جديدة وهي إ -
 والمهارة لدى الطلبة من تخصصات أخرى. 
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ية  .2 ن اللغة اإلنجلت 
 اــــــــــــــــدابهآو 

ين )تتضمن الخطة الدراسية  -  رًرا. ــــــــــــــــــــ( مق22ثمان وعشر

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

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

 إجبارية أو العكس. 

ية  .3 ن اللغة اإلنجلت 
جمة  والتر

ين )تتضمن الخطة الدراسية ثمان  -  رًرا. ــــــــــــــــــــ( مق22وعشر

( لتعزيز  - ي
ي )أو التدريب الميدانن

تكثيف المنىح التطبيقر
جمة.  ي التر

 مهارات الطلبة فن
أو )ختيارية اال جبارية إل الفئة اال نقل مساقات من  -

 .مساندة( أو العكسال
امج األكاديمية الثالثة3الجدول   : بيان المراد تنفيذه فيما يخص الت 

فجار العمل حالًيا عىل العديد من البنود ، ضمان الجودة لشهادةلغايات التقدم وبناء عىل ما سبق و 
اتيجيةاألهداف و  تحديد و  ورؤيتها  صياغة رسالة الكليةوالمهام. نذكر من ذلك  ظيم ورش تنو  الخطة االستر

ي   عمل و برامج امجكلية اآلداب بالجامعة و تدريبية و توعية لمنسون    اسية بالكلية. والمقررات الدر  توصيف الت 
المشكالت  وتحديد   األكاديميةإجراء الدراسة الذاتية للكلية )االحتياجات األكاديمية وغت  كما يتضمن العمل 

 .ة()تقديرهم لالحتياجات األكاديميتقييمات الطالب و  ضع التصور المالئم للتعامل معها(والمعوقات وو 
البيانات اإلحصائية للمقررات الدراسية )عدد الطالب بكل جمع  وإضافة إل ما سبق، يعمل الفريق عىل

 (ض المراجعة )الداخلية والخارجيةولية للتقرير السنوي للكلية لغر إعداد مسودة أو  الناجحون ...إلخ(مقرر، 
ي صورته النهائية. و 

 االنتهاء من صياغة التقرير السنوي للكلية فن
ي يصادفها فريق العمل كما 

ي إثراء نود اإلشارة إل بعض الصعوبات التر
حات تصب فن ملية عأو مقتر

 :ضمان الجودة بكلية اآلداب
 دد المقررات الدراسية الموزعة عىل ثالثة برامج أكاديمية. ــــــــــــــــــــــــضخامة المسؤولية بسبب ع .1
اض التعاون من الجميع إلنجاح ه .2  المهمة كونها مسؤولية جماعية تعود بالفائدة عىل الجميع. ذه ــــــافتر
 ل تقدير االحتياجات األكاديمية من خالل استبيانات تقويم. إالحاجة  .3
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امعة   لح 
ة  ل ي  ج  ي 

ران  ست  طة  الأ 
ة  مع الخ  طة  الحالي 

مة  الخ 
 موائ 

اتيجية لجامعة جرش من أدناه  4ُيظهر الجدول  ة حيث الرؤيمدى موائمة خطة كلية اآلداب مع الخطة اإلستر
 والرسالة والقيم الجوهرية واألهداف: 

 إتفاق أو إختالف جامعة جرش كلية اآلداب األساس

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

ات  جمة وخت  ية والتر ن العربية واالنجلت 
ي والنقدي  ي الدرس األدن 

أدائية فن
جمة من  ن ومهارات تسعف التر  اللغتي 

ي الحياة
 .وتوظيف المعرفة فن

ي مجاالت التعليم 
ن فن التمت 

، وخدمة  والبحث العلمي
المجتمع، واالرتقاء 
لمصاف 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 
المخرجات العلمية القادرة عىل التطوير 

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 
 رفد و   الثوابتللهوية 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 التقن
ية فن

مجال التعليم، ومن ثم 
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  ن  الجودة 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

سيت م الجامعة بتر ن  خلتر
القيم الجوهرية التالية: 
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: 4الجدول   مدى موائمة خطة كلية اآلداب مع الخطة اإلستر
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