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 رسالة جامعة فيالدلفيا
 والرسالة والقيم الرؤية

 

 الرؤية 
 

 أن تكون جامعة فيالدلفيا من الجامعات األردنية المتميزة في التعليم والتعلم والبحث والخدمات وتنمية المجتمع وفق المعايير الدولية
 

 الرسالة 

 تسعى جامعة فيالدلفيا إلى:

 ة للتعلم مدى الحياة والقدرة على مواجهة متطلبات العصرإعداد خريجين مزودين بالعلم والمعرفة والمهارات والقيم، ولديهم الدافعي 

 االرتقاء بالبحث العلمي والدراسات العليا وتعزيز برامج اإلبداع 

 بناء شراكة مثمرة مع المجتمع 

 

 القيم 

 العدالة: التعامل باإلنصاف مع الجميع واحترام قيمة الفرد وكرامته وحريته المشروعة 

  جميع عمليات الجامعة مع الطلبة وهيئة التدريس والموظفينالشفافية: التعامل بوضوح في 

 النزاهة: االلتزام التام باآلداب واألخالقيات المهنية في إطار من الثقة واألمانة واإلخالص 

  االنتماء: الشعور بالمسؤولية تجاه الجامعة والمجتمع والوطن 

 لياتها وكذلك الحال مع الطلبة التعاون: العمل الجماعي بين العاملين في الجامعة في جميع عم 

  اإلبداع: استيعاب األفكار والحلول االبتكارية وتشجيعها ورعايتها في مجاالت التعليم والتعلم والبحث العلمي 

 المهنية: المقدرة على إظهار المعرفة والمهارة والكفاية في التخصص 
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 المقدمة
من تقدم وانجاز كان فيه الجهد كله لطلبتنا االعزاء وأعضاء هيئة تدريس والجهاز االداري يمثل هذا التقرير تسجيال لما حققته جامعة فيالدلفيا 

على ثالثة  2113. وقد اعتادت الجامعة أن تعطي اهتماما خاصاً في كل عام لموضوع أو اكثر فكان التركيز في عام 2113بكامله في العام 

وقد حققت نجاحات ملحوظة على هذه المحاور  الهتمام ثم الجودة والبحث العلمي.مواضيع رئيسية هي الطالب والذي يبقى في كل عام محل ا

 الثالثة.

 

 

 

 رئيس الجامعة  

 الدكتور مروان راسم كمال 
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 2013التقرير السنوي للعام 

 البحث العلمي -الجودة  -الطالب 
 

 

 

 مدخل عام       -1

 

امج األكاديميزة التزي تقزدمها واصلت الجامعة جهودها لتعزيزز تميزهزا فزي البزر

 ليكونزززواالماجسزززتير والبكزززالوريو   تزززيلتأهيزززل الطلبزززة للحصزززول علزززى درج

 فاعلين في مجتمع المعرفة .وخريجين مؤهلين 

 

قد تم التركيز في هذا العزام علزى ثالثزة محزاور رئيسزية هزي الطالزب والجزودة ل

 والبحث العلمي.

 

بنوعيززة البززرامج األكاديميززة  وللوصززول إلززى أفضززل النتززائج فقززد تززم االهتمززام

وجودتها واستقطاب الهيئة التدريسية المؤهلة وإعطزاء البحزث العلمزي اهتمامزاً 

خاصاً. هذا باإلضافة إلى تزأمين البيئزة األكاديميزة المسزاندة للطالزب مزن مكتبزة 

ومختبززرات وشززبكات اتصززال ووسززائل نقززل واتصززال وتواصززل ومالعززب. كمززا 

 عاث المتميزين من حملة البكالوريو  وضعت الجامعة برنامجاً البت

 

 

 

 

 

والماجسززتير فززي التخصصززات المختلفززة إلززى جامعززات مرموقززة فززي أوروبززا 

 ة.وأمريكا والعالم العربي للحصول على شهادتي الماجستير والدكتورا

 

 

برنزامج الجزوائز الوطنيزة  توسزيعوتشجيعاً لإلبداع واالبتكزار، تابعزت الجامعزة 

وأحسززن كتززاب متززرجم وأحسززن اختززراع وأحسززن جززائزة أحسززن كتززاب  وهززي

فتم اضافة جائزتين جديزدتين بالتعزاون مزع  برمجية حاسوب وأحسن عمل فني

مؤسسة خليل السالم وهما جائزة أحسزن اختزراع فزي الطاقزة المتجزددة وجزائزة 

 .أحسن بحث في الطاقة المتجددة

 

ودوليززة لتعززاون مززع مؤسسززات محليززة وإقليميززة اوتابعززت الجامعززة تنفيززذ خطززط 

 فأبرمت عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع العديد من المؤسسات والجامعات.

 

لقززد حرصززت الجامعززة علززى تززوفير بيئززة طالبيززة عاليززة الجززودة وتقززديم الززدعم 

للمبدعين وتشجيع اسزتخدام التعلزيم االلكترونزي إلزى جانزب التعلزيم التقليزدي،  

الفزرق البحثيزة وتعزيزز  وعملزت علزى إنشزاء وتشزجيعباتجاه التعليم المدمج، 

 .الكفاية المالية وتنمية الحس والوعي الفني والتكنولوجي لدى الطلبة

واستمرت الجامعة بعقد العديد من الورش والدورات التدريبيزة ألعضزاء هيئزة 

للتعريززب بززءجراءات ضززبط الجزززودة. إلثززراء خبززراتهم ومعزززارفهم و التززدريس

س مزززن مختلزززب الرتزززب ( عضزززو هيئزززة تزززدري37قامزززت الجامعزززة بتعيزززين )و
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والتخصصات األكاديمية حيث أصبح عدد أعضاء هيئة التدريس فزي الجامعزة 

( ممزززا يزززنعكس إيجابيزززاً علزززى نوعيزززة التعلزززيم ونسزززبة عزززدد الطلبزززة إلزززى 263)

 . 22:1المدرسين وهي اآلن 

 

الجزززودة  التفصزززيلية حززولكززذلك تززم عقزززد العديززد مزززن اللقززاءات وورش العمززل 

كاديميزة وااللتززام بتطبيقهزا فزي مختلزب الكليزات. وتزم والنوعية في البرامج األ

اعتمزززاد أجنزززدة خاصزززة أسزززبوعية ملزمزززة لكزززل قسزززم أكزززاديمي تضزززمن اعتمزززاد 

واسزززتعمال المزززواد التعليميزززة المناسزززبة، وطزززرق تدريسزززها، وأسزززاليب تقييمهزززا 

 وتقويمها بما يضمن تحقيق األهداف العامة والخاصة والمخرجات المطلوبة.

مزادة يتضزمن أهزدافها العامزة كزل نمزوجج خزاص بخطزة تزدريس  كما تم اعتمزاد

،  والخاصززززة والنتززززائج المتوقعززززة فززززي مجززززاالت المعرفززززة، والفكززززر واإلبززززداع

 . المتعلقة بها والمهارات العملية والمهنية

 

واسززتكملت الجامعززة عملهززا فززي مراجعززة األن مززة الخاصززة بهززا وتحززديثها بمززا 

عايير االعتماد العام والخاص. وتم توثيق يتالءم وقانون الجامعات األردنية وم

  هذه األن مة في كتاب "التشريعات في جامعة فيالدلفيا" الذي صدر باللغتين

العربيززة واإلنجليزيززة. واشززتمل الكتززاب علززى قززانون التعلززيم العززالي والبحزززث 

العلمززي، وقززانون الجامعززات األردنيززة ومعززايير االعتمززاد العززام،  ون ززام الهيئززة 

، ون ام الموظفين، والن ام المالي، ون ام اللوازم واألشغال، ون ام التدريسية

الزدرجات البحث العلمي، ون ام البعثات العلمية، باإلضزافة إلزى تعليمزات مزنح 

وتعليمززات البحززث العلمززي، والتفززوق األكززاديمي، وتعليمززات المراكززز  العلميززة،

 العلمية. 

 

 قبول الطلبـــــة والهيئة التدريسية -2

 

وبلغزت  تصزاعدها( 2012/2013ت أعداد الطلبة في العام الجامعــــي )صلاو

( تخصصززاً 35( طالبـــززـاً وطالبـــززـة موزعيـززـن علززى )6407مززا مجموعززه )

، وآدابهزا اللغزة االنجليزيزةالماجستير فزي  اتللبكالوريو  إضافة الى تخصص

لز  عزدد . وب ، واللغزة العربيزة وآدابهزا وهندسزة الميكزاترونيكسوعلم الحاسوب

( طالبززاً وطالبززة. ويتززوزع طلبززة الجامعززة علززى 959الطلبززة المسززتجدين مززنهم )

( طالبزززاً وطالبزززة  يزززر 4211( جنسزززية . بلززز  عزززدد الطلبزززة األردنيزززين )35)

%( مزن العزدد الكلزي للطلبزة . 34( طالباً وطالبة أي بنسبة )2197األردنيين )

لجميزع التخصصزات ( تطور أعداد الطلبة في الجامعزة 1ويوضح الشكل رقم )

( تطززوير أعززداد 2كمززا ويبززين الشززكل رقززم ) 2013 – 1991خززالل السززنوات 

 الخريجين.

 

( 263ويعمل في الجامعة نخبة مميزة من أعضاء هيئة التزدريس بلز  عزددهم )

مززوزعين علززى مختلززب التخصصززات.  2112/2113عضززواً للعززام الجززامعي 

زيزز التمزازج العلمزي وتحرص الجامعة على تنويع أعضزاء هيئزة التزدريس لتع

%( تقريباً، يضزاف 23( أي ما نسبته )61والثقافي. فبل  عدد  ير األردنيين )

( مزززن المحاضزززرين  يزززر المتفزززر ين . وتتزززوزع الرتزززب 58الزززى جلزززك نحزززو )

األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس بشكل متوازن حيث بلغت نسبة األساتذة من 

بززاً بينمززا يشززكل عززدد األسززاتذة %(  تقري10مجمززوع حملززة الززدكتوراه حوالززـي )

ويبزين  .(1) %( تقريباً كما هو مبين في الجدول رقزم47المساعدين ما نسبته )

 ( تطور أعضاء هيئة التدريس على مدى السنوات. 3الشكل رقم )
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 (1جدول رقم )

 

  أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة

  حسب الدرجات العلمية 2113 للعام الجامعي 
 

 

 اجملموع ماجستري دكتوراة يةالكل

 44 6 36 كلية اآلداب والفنون

 22 8 14 كلية العلوم

 52 10 42 كلية العلوم اإلدارية واملالية

 8 0 8 كلية احلقوق

 24 4 20 كلية الصيدلة

 67 18 49 كلية اهلندسة

 25 9 16 كلية تكنولوجيا املعلومات

 8 2 6 كلية التمريض

 13 9 4 مركز اللغات

 263 68 195 اجملموع
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 (1الشكل رقم )

 تطور أعداد الطلبة في الجامعة

 
 

 
 السنوات

 عدد الطالب
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 (2الشكل رقم )

 تطور أعداد الخريجين في الجامعة

 

 
 

 

 

 السنوات

 عدد الخريجين



11 

 

 (3الشكل رقم )

 تطور أعداد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة
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الجهززاز اإلداري فززي  أن يكززونومززن جهززة أخززرى تحززرص الجامعززة علززى 

حززدود األداء والكفززاءة . وقززد بلزز  عززدد المززوظفين اإلداريززين فززي الجامعززة 

مزن حملزة  (11)من حملة الزدكتوراة  و  (2)موظفاً إدارياً. منهم  ( 311)

 %53ومزا نسزبته أ( 153ريو  )الماجستير بينما بلز  عزدد حملزة البكزالو

 من عدد الموظفين اإلجمالي. 

 

 البرامج األكاديمية -3

 

( كليات، وعلى 8( تخصصاً في )35يبل  عدد التخصصات في الجامعة )

 النحو التالــــي:

 

 كلية اآلداب والفنون : 

                             اللغة العربية وآدابها 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 

 تصميم الجرافيكي ال 

 التصميم الداخلي 

  دراسات التنمية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها / ماجستير 

 الصحافة 

 االرشاد النفسي 

  ماجستير وآدابهااللغة العربية / 

 

 

 

 

 

 كلية العلوم : 

 التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات 

 الرياضيات 

 

 كلية العلوم اإلدارية والمالية : 

           المحاسبة                     

  العلوم المالية والمصرفية 

                         إدارة األعمال 

  التسويــــــــق 

      إدارة ن م وشبكات األعمال 

  إدارة المستشفيات 

 اإلدارة الفندقية والسياحية 

 األعمال والتجارة االلكترونية            

 

 كلية الحقوق : 

 قسم القانون العام 

 لقانون الخاصقسم ا 

 

 كلية الصيدلة :

      قسم العلوم السريرية 

  قسم العلوم الصيدالنية 

 



12 

 

 

 

 

 كلية الهندسة : 

 

 الهندسة الكهربائية 

 الهندسة الميكانيكية 

  هندسة الحاسوب 

 هندسة االتصاالت واإللكترونيات 

 هندسة الميكاترونكس 

 هندسة العمارة 

 الهندسة المدنية 

 تيرهندسة الميكاترونكس / ماجس 

 

  : كلية تكنولوجيا المعلومات 

  علم الحاسوب 

  ن م المعلومات اإلدارية 

   هندسة البرمجيات 

  علم الحاسوب / ماجستير 

 أن مة المعلومات الحاسوبية        

 

 كلية التمريض : 

 التمريــض 
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 البحث العلمي -4

 

بزداع واالبتكزار حرصت الجامعة على تعزيز البحث العلمي ودعم إمكانزات اإل

لدى الطلبة ولدى أعضاء هيئة التدريس على حد سواء. والجامعة تنطلق بذلك 

مززن رسززالتها ومززن ايمانهززا المطلززق بززأن البحززث العلمززي والتطززور التكنولززوجي 

واالبداع واالبتكار هو الطريق الرئيسزي للنهزوا الزوطني ، إضزافة الزى دور 

وتهيئة الطلبة لدخول مرحلة جديزدة  البحث العلمي في تحسين العملية التعليمية

تتسم بالقدرة على حل المشزكالت والتفكيزر النقزدي والتزواعم مزع سزوق اإلنتزاج 

والعمل . ويضطلع بالبحث العلمي أعضاء هيئة التدريس مزن مختلزب الكليزات 

إضافة الى األبحزاث والمشزاريع التكنولوجيزة والهندسزية التزي يقزوم بهزا الطلبزة 

%( مزن ميزانيتهزا 3م. وترصزد الجامعزة مزن مجموعزه )تحت إشراف أسزاتذته

تخصزززص لزززدعم البحزززث العلمزززي والتطزززوير التكنولزززوجي بمزززا فزززي جلزززك دعزززم 

المشززاريع التززي يقززوم بهززا األسززاتذة والطلبززة وتغطيززة نفقززات نشززر األبحززاث فززي 

دعزم نشزر والمجالت العلمية والمشاركة في المؤتمرات العلمية المتخصصزة . 

أعضزاء هيئزة التزدريس. والتزامزاً مزن الجامعزة بمسزؤوليتها الكتب التزي يؤلفهزا 

الجامعزة فقزط وإنمزا يمتزد  منتسزبيالمجتمعية فءن دعم اإلبزداع ال يقتصزر علزى 

جلك ليشمل المبدعين خارج الجامعزة فزي عزدد مزن المجزاالت وجلزك مزن خزالل 

 الجوائز السنوية التي تقيمها الجامعة على مستوى الوطن. 

 

المراكزززز العلميزززة فزززي الجامعزززة فزززي إقامزززة األيزززام العلميزززة وتسزززاهم الكليزززات و

والندوات المتخصصة األمر الذي يدفع إلى نشزر ثقافزة العلزم والتكنولوجيزا فزي 

 المجتمع. 

 

 

 

 جودة التعليم  -5

 

على ضمان جودة مدخالت ومخرجات  2113عملت الجامعة ومنذ عام 

لمحلية المعتمدة وانطالقاً البرامج األكاديمية حسب معايير الجودة العالمية وا

يتمثل جلك في تحسين البيئة التعليمية  .من رعية ورسالة وأهداف الجامعة

والتعلمية إضافة إلى التقييم المستمر ألداء أعضاء الهيئة التدريسية ومتابعة 

الطلبة وتوفير الجو المناسب للعملية التدريسية بكافة عناصرها. ويشرف على 

 تماد وضبط الجودة بالجامعة.هذه الجهود مكتب االع

وفي مجال اإلنجازات فقد تم متابعة التحقق من قيام الجامعة بتوفير متطلبات 

االعتماد العام والخاص لجميع تخصصات الجامعة وجلك في الفصل الدراسي 

، ، وإعداد الوثائق الالزمة لرفع 2113/2114األول من العام الجامعي 

لصيدلة والهندسة المدنية والتصميم الطاقات االستيعابية لتخصصات ا

 الداخلي.  

تشكيل اللجنة العليا لالعتماد وضبط الجودة  برئاسة رئيس الجامعة  تم

وعضوية مدير  االعتماد والجودة وعضوية خمسة من أعضاء هيئة التدريس 

مهام هذه اللجنة ان  .في الجامعة، ومنسق مكتب االعتماد وضبط الجودة

د وضبط الجودة في مراجعة الخطة اإلستراتيجية مساعدة مكتب االعتما

للجامعة وتنفيذ الخطط التنفيذية للخطة اإلستراتيجية، وتوفير التوجيه 

االستراتيجي فيما يتعلق بالقضايا والسياسات التعليمية في ضوء التطورات 

الحاصلة على الصعيدين الوطني والدولي في مجال جودة التعليم العالي. ومن 

ة أيضاً وضع إجراءات التحقق من الجودة للتقييم الذاتي مهام اللجن

والمراجعات الخارجية، و نشر الممارسات الجيدة عبر الكليات والمراكز 

األكاديمية، وتدقيق التعديالت التي تجرى على البرامج األكاديمية في ضوء 

تعليمات وإجراءات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي. وقامت هذه اللجنة 

متابعة عملية التقييم الذاتي للجامعة من خالل تكوين فرق من أعضاء هيئة ب
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من اإلداريين يمثلون بعض  ريس من مختلب كليات الجامعة وعددالتد

الوحدات اإلدارية بالجامعة. وقدم  المكتب العديد من المحاضرات وورش 

راكز نائب الرئيس والعمداء ومدراء المورئيس الجامعة  شارك فيهاالعمل ً 

 وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية.

 

أسهم مكتب االعتماد وضبط الجودة مع الوحدات األكاديمية واإلدارية 

بالجامعة  من جهة و مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد 

مؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى في استحداث البرامج الجديدة من 

ماجستير واعتمادها، والمصادقة على البرامج القائمة برامج البكالوريو  وال

وفقا للقوانين واللوائح واألن مة والمعايير التي وضعتها  وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي. وعمل المكتب على 

م توفير البيانات والمعلومات الصحيحة وتحليلها وتنسيقها بما يرسم معال

الطريق للتخطيط السليم. كما أسهم المكتب في مراجعة وتطوير 

االستراتيجيات المعدة على مستوى الجامعة والوحدات األكاديمية واإلدارية 

بما في جلك تحديد القضايا واألهداف اإلستراتيجية والتحقق من مدى مالءمتها 

وإدارة لتلبية احتياجات الجامعة وتنفيذها حسب الجداول الزمنية لها، 

 ومراجعة جودة العملية التعليمية.

كما تقوم الجامعة بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة 

اعتماد مؤسسات التعليم العالي وصندوق الحسين لإلبداع والتفوق، والوكاالت 

ترتيب وتسهيل هذا اضافة إلى الدولية بشأن ضمان الجودة واالعتماد. 

راجعة الخارجية وجلك بالتنسيق مع وحدات الجامعة زيارات فرق الم

األكاديمية واإلدارية جات الصلة، ومتابعة الخريجين ومدى انجازاتهم من 

 خالل مكتب متابعة الخريجين التابع لعمادة شؤون الطلبة.

 

 

 الممارسات العامة في الكليات لتحقيق الجودة

 

نشر ثقافتها، عملت طها وة الممارسات األكاديمية وضبتحقيقاً لتأكيد جود 

الجامعة على وضع أجندة أسبوعية تتضمن تعليمات تتبعها الكليات لتوثيق 

 جميع الممارسات األكاديمية ضمن مواعيد محددة لذلك. 

   

تزززود الكليززات مكتززب االعتمززاد وضززبط الجززودة بنتززائج تقيززيم الطلبززة للعمليززة 

الطلبززة للمززواد، رئززيس  التعليميززة للفصززل الدراسززي السززابق)الطلبة للمدرسززين،

 القسم لعضو هيئة التدريس( ونماجج من االستبانات التي أعدت لهذا الغرا.

 

نسزززخاً مزززن أي دراسزززات أو مسزززوحات أجريزززت بشزززأن متابعزززة الطلبزززة  وكزززذلك

المسزززجلين أو الخزززريجين وفاعليزززة البزززرامج ومسزززتوى المهزززارات التزززي حققهزززا 

م انجازهزا فعليزاً مزن قبزل أعضزاء الطلبة، واألبحاث العلمية واإلبداعات التي تز

 هيئة التدريس والطلبة.  

 

 

 تعزيز االمكانات الطالبية -1

 

 مدخل   -أ

يح ى طلبة الجامعة باهتمام بال  اج تحرص عمادة شؤون الطلبة على تعزيز 

إمكاناتهم وتنمية شخصياتهم وإتاحة الفرصة لهم لالنخراط في المجتمع 

 المحلي.
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خاصاً بالطالبات حيث أسست مركزاً في عمادة  وأولت الجامعة  اهتماماً 

شؤون الطلبة لشؤون الطالبات وجلك لتفعيل دور الطالبة الجامعية وتشجيعها 

 على االشتراك في الفرق الرياضية والفنية والثقافية.

 

 فرص العمل  –ب 

أنشأت الجامعة مكتباً خاصاً للتأهيل الوظيفي . ويعمل هذا المكتب على توفير  

بيانات عن احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية للمساعدة في  قاعدة

الوصول الى حالة من المواءمة  بين مخرجات الن ام التعليمي ومدخالت 

سوق العمل. ويقوم مكتب التأهيل الوظيفي أيضاً بتقديم خدمات تدريب للطلبة 

على مهارات االتصال والبحث عن فرص العمل وإعداد السيرة الذاتية 

 وإجراء المقابالت..الخ . 

 

ويشرف هذا المكتب على الدورات وورشات العمزل التزي تزن م بالتعزاون مزع  

جهززات مختصززة أخززرى  لهززذه الغايززة . كمززا يحززرص هززذا المكتززب علززى اشززراك 

الطلبة في المعسكرات والدورات التي يقيمها المجلس األعلى للشباب ويسزاعد 

لعمل التطوعي ونشاطات الخدمة العامة الرا بين منهم على االلتحاق ببرامج ا

 بالتعاون مع المجتمع المحلي.

 

 

 الطلبة الخريجون والوافدون  –ج 

% ( مززن 34يبلزز  نسززبة الطلبززة الوافززدين مززن  يززر األردنيززين مززا يقززرب مززن ) 

فقزززد حرصزززت  الجامعزززة علزززى متابعزززة وتوثيزززق  ،وعليزززه .مجمزززل عزززدد الطلبزززة

حليزين والوافزدين علزى حزد سزواء  فزي التواصل بين الجامعة وخريجيها من الم

واسزتحدثت لهزذه الغايزة  مكتبزاً لرعايزة الطلبزة الوافزدين  .مختلب جوانب الحياة

وإرشزززادهم وتسزززهيل أمزززور التحزززاقهم بالجامعزززة ومتزززابعتهم وتزززوفير الخزززدمات 

 والرعاية الالزمة لهم.

 

 

 الخدمات العامـة  -د

تقززوم دائززرة ة لطلبتهززا، وحرصززاً مززن الجامعززة علززى تززوفير بيئززة جاجبززة ومحببزز

على توفير المرافق المختلفة بما في جلزك المطزاعم والمكتبزات  الخدمات العامة

والبوفيهززات والصززيدلية والبنززك. كمززا تقززوم هززذه الززدائرة بالتعاقززد مززع شززركات 

متخصصززة فززي مجززال الن افززة العامززة ، وقامززت بتعيززين مراقززب تغذيززة لتقززديم 

عاملين وجلك فزي مجزاالت التغذيزة والتثقيزب النصح واإلرشاد للطلبة ولجميع ال

 الصحي والجودة والسالمة العامة . 

 

علززى تززأمين الدراسززات الالزمززة والكفيلززة بتحقيززق  كمززا يعمززل المكتززب الهندسززي

تصززورات الجامعززة باإلضززافة إلززى إعززداد قاعززدة بيانززات محوسززبة تشززمل كافززة 

يئزة الجامعيزة وجعلهزا مرافق الجامعة تمهيداً ألية مشاريع من شزأنها تطزوير الب

 أكثر توافقاً مع متطلبات التجديد والتحديث .

 

 

 

 البيئة الخضراء  –هـ 

ال شززك أن البيئززة الخضززراء تشززكل واحززداً مززن المكونززات الرئيسززية فززي البيئززة 

الجامعية السليمة بكزل انعكاسزاتها االيجابيزة علزى الطالزب مزن حيزث المشزاركة 

 الجمال الطبيعي المرافق للبيئة الخضراء.والمحاف ة على البيئة واالستمتاع ب
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ولذلك حرصت الجامعة من خالل دائرة الزراعة على إحزداث تطزور ملمزو  

في هذا االتجاه من حيث زراعة مساحات مختلفة من  الجامعة وإنشزاء حزدائق 

متنوعة يستطيع الطالب أن يقضي أوقات فرا ه فيها ويستمتع بجمال الطبيعزة 

 لمختلفة.واألشجار واألزهار ا

 

وكذلك تقوم دائرة الصيانة والتنفيذ بمتابعة كافة أعمال الصيانة لجميع المرافق 

بغيزة المحاف زة علزى البيئزة الجامعيزة الطبيعيزة وبكزل مزا يتبزع جلزك مزن أعمززال 

الكهربزززاء والهواتزززب والفاكسزززات وأبزززار الميزززاه والمرافزززق الصزززحية والتدفئزززة 

 الدهان.وأعمال المنجور واأللمنيوم والحدادة و

 

 الرعاية الصحية  –و 

في اطار توجه الجامعة نحو توفير الرعاية الصحية التامزة للطلبزة، فباإلضزافة 

الى برنامج التأمين على الحياة والتزأمين الصزحي ، فقزد أنشزأت مركززاً صزحياً 

متكززامالً يشززتمل  علززى عززدد مززن الوحززدات مثززل اإلسززعاف والطززوار  والعنايززة 

الجيززة وعيززادة األسززنان المزززودة بأحززدث األجهزززة التززي الحثيثززة والعيززادات الع

 يشرف عليها أطباء من جوي المهارات العالية.

 

 

 

 

 التفاعل الخارجي   -ز 

وتوفر الجامعة بيئزة جامعيزة  نيزة ومتجزددة حيزث التفاعزل المباشزر مزع الهيئزة 

التدريسزززززية وحداثزززززة المزززززواد التعليميزززززة والمرافزززززق والشزززززبكات االلكترونيزززززة 

رات والنشاطات الالمنهجية والرياضية وشزيدت الصزاالت والمالعزب والمختب

 والقاعات المعدة اعداداً تاماً لهذا الغرا.

 

تنززت م الجامعززة فززي شززبكة كبيززرة مززن العالقززات الدوليززة التززي تربطهززا مززع و

مؤسسززات تعليميززة فززي بريطانيززا والواليززات المتحززدة والهنززد وفرنسززا وأسززبانيا 

جلززك فززي إطززار تعزيززز التنززوع والتفاعززل العلمززي والنززرويج وأقطززار عربيززة و

والتكنولوجي والثقافي لكل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس . ومن شأن جلك 

أن ييسر الفرصة لطالب جامعة فيالدلفيا الستكمال الدراسات العليا واإلشراف 

المشترك علزى األبحزاث العلميزة واالسزتفادة مزن اتفاقيزات التعزاون التزي تزرتبط 

عة بها مع عدد من المؤسسزات المهنيزة مثزل )سيسزكو( و)مايكروسزوفت( الجام

 ومؤسسة فنادق )ريتز(السويسرية وشبكة المكتبات االلكترونية واليونسكو.

 

 الخدمات االلكترونية  –ح 

وأعززززدت الجامعززززة مختبززززرات علميززززة وحاسززززوبية مزززززودة بأحززززدث المعززززدات 

ي. وهنا تجدر اإلشارة إلى وهي مفتوحة للطلبة طوال اليوم الدراس  .واألجهزة

أن الجامعززة تشززترك فززي التعلززيم االلكترونززي مززع مؤسسززة فيززنكس بالواليززات 

المتحززدة األمريكيززة وبززذلك تواكززب أحززدث ن ززم الززتعلم االلكترونززي فززي العززالم. 

وتوفر الجامعة من خالل مركز الحاسوب فيهزا بزرامج تزدريب إضزافية للطلبزة 

الحاسوب من اليونسزكو وشزهادة أكاديميزة  للحصول على الشهادة الدولية لقيادة

 سيسكو وشهادات مايكروسوفت . 

يزتم  2111تولي فيالدلفيا اهتماماً خاصاً بالحواسيب اج يبل  عددها أكثزر مزن و

تخصيص الجزء األكبر منها للطلبزة . كمزا تزم تشزغيل عزدة محطزات لإلنترنزت 

ونزي باإلضزافة يمزار  الطالزب فيهزا اتصزاالته ومراسزالته علزى بريزده االلكتر

إلى إمكانية إجراء البحوث والدراسات. إج تتصل محطة االنترنت فزي المكتبزة 

 .واسعةبشبكة مكتبات جامعية عالمية 
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 الخدمات األخرى  –ط 

وتززوفر الجامعزززة من ومززة متكاملزززة مززن الخزززدمات لطلبتهززا مثزززل المواصزززالت 

شزيرات واإلقامزة ساعة يوميزاً، والتأ 12المجانية من الجامعة وإليها على مدى 

للطلبزززة  يزززر األردنيزززين، والتزززأمين الصزززحي علزززى الحيزززاة والرعايزززة الطبيزززة 

المجانية، والمساعدة في تزوفير السزكن المالئزم للطالبزات والطزالب، والحزوافز 

 التشجيعية للمتفوقين ومراكز بيع الكتب والقرطاسية وتصوير الوثائق.

 

 المنح  -ي

ليززة والجزئيززة تقززوم أساسززاً علززى قاعززدة تقززدم الجامعززة مجموعززة مززن المززنح الك

التفززوق وجلززك  تشززجيعاً للنشززاطات العلميززة والمهنيززة والرياضززية ومنهززا: المززنح 

المقدمززة للطلبززة المتفززوقين فززي شززهادة الدراسززة الثانويززة العامززة ومززنح التفززوق 

األكاديمي، والمنح المقدمة لألشقاء المقبولين والمسجلين في الجامعة، والمنحة 

للطالززب الززذي يرشززحه أعضززاء مجلززس األمنززاء والمؤسسززون وممثلززو  المقدمززة

 المجتمع المحلي في مجالس الجامعة المختلفة، والمنح المقدمة ألبناء العاملين 

والمدرسين ، والمنح المقدمة لالعبي المنتخب الوطني أو األولمبي األردني أو 

المتفزوقين رياضزياً نوادي الدرجة األولى أو الممتزازة، والمزنح المقدمزة للطلبزة 

وثقافيززاً،والمنح المقدمززة ألبنززاء رعسززاء الجامعززات األردنيززة العززاملين، والمززنح 

المقدمزززة لألقزززارب مزززن الدرجزززة الثانيزززة وأبنزززاء األخزززوة واألخزززوات للعزززاملين 

والمدرسززين فززي الجامعززة ، والمززنح المقدمززة للزززوج والزوجززة الدارسززين فززي 

 قرى المحيطة بالجامعة.الجامعة، والمنح المقدمة للطلبة من ال
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 الكليات والربامج األكادميية  -7

 

 كلية اآلداب والفنون -1

 

اإلضافاتوالتغييراتفيأقسامالكلية/أقسامالدائرة -أ
أقسامالكليةهي:

 قسم اللغة العربية وآدابها -

 قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها -

 قسم التصميم الجرافيكي -

 قسم التصميم الداخلي -

 ات التنميةقسم دراس -

 قسم اإلرشاد النفسي   -

حافة -  قسم الص 

 قسم وحدة متطلبات الجامعة المساندة -

واستحدث في اللغة العربي ة وآدابها برنامج الماجستير وقد بدأ قبول الطلبة 
، ليكون بذلك ثاني برامج 0231/0232فيه اعتباًرا من مطلع هذا العام 

ستير في اللغة اإلنجليزية لدراسات العليا في الكلي ة بعد برنامج الماجل
 وآدابها.  

 

التطويرفينوعيةالتعليم/الخدمة -ب
طو رت الكلية بعض الكتب المقررة والخطط التدريسي ة بما ينسجم  -

 ومتطلبات العصر وحاجات سوق العمل المتاحة.
عملت الكلي ة على إعادة النظر في خططها الدراسي ة بعد إجراء تقييم  -

 حتواها العلمي  واختباراتها ونتائج الطلبة فيها.للمواد  الدراسي ة وم
ألعضاء هيئة التدريس حضوٌر ثقافي وعلمي واسع في المشهد و  -

الثقافي المحلي والعربي والدولي، من خالل مشاركتهم في المؤتمرات 
العلمية والندوات الثقافية، ومشاركتهم في المؤتمر العلمي السنوي 

  .لكلية اآلداب والفنون

كلية من خالل المقررات التي تقدم للطلبة إلى اإلسهام في وتهدف ال
 تنمية المهارات والمعارف والكفايات العامة التالية:

تنمية الوعي بأبرز القضايا والتيارات الفكرية المعاصرة، والتعامل  -
 بروح نقدية منفتحة مع عدد من المؤلفات ذات العالقة.

ها الهام في المجتمع تنمية الوعي بوسائل االتصال الحديثة ودور  -
 المعاصر والتعامل معها تعاماًل منهجيًا نقديًا تحليليًا.
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التواصل النقدي النشط مع معطيات الفكر اإلنساني بعامة،  -
والفكر العربي اإلسالمي بخاصة في سياقاتها وتطورها التاريخي، 

فهم أفضل  إلىوبيئاتها وأطوارها المتنوعة، حتى يتوصل الطالب 
مه المعاصر، ويقدر قيمة التفاعل الثقافي وحوار لواقعه وعال

 الحضارات، والتعددية الثقافية والفكرية.

تنمية وتطوير مهارات الحوار البناء وروح التسامح وقبول اآلخر  -
 .واحترام التنوع في الحياة اإلنسانية واالجتماعية والثقافية

(األنشطةالبحثيةللكلية.1ويبينالملحقرقم)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطور أعداد الطلبة في كلية اآلداب والفنون
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 تطور أعداد الخريجين في الكلية 
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 خالل السنوات الخمس األخيرة

 

 

 

 

 

 

 

 كلية العلوم اإلدارية والمالية - 2

 

 

الداريززة والماليززة ثمانيززة  أقسززام هززي المحاسززبة ، تضززم كليززة العلززوم ا

العلززوم الماليززة والمصززرفية ، ادارة األعمززال ، قسززم التسززويق ، إدارة 

ن زززززم وشزززززبكات األعمزززززال ،وادارة المستشزززززفيات ،االدارة الفندقيزززززة 

اضزافة إلزى تزدريس   والسياحية وقسم األعمال والتجزارة اإللكترونيزة

الكليزة بأقسزامها المختلفزة علزى  المواد فزي اطزار منزاهج محدثزة تعمزل

التركيزززز علزززى تنميزززة المهزززارات  يزززر األكاديميزززة، مثزززل: المهزززارات 

القياديززة ومهززارات االتصززال والتفززاوا والعززرا والكتابززة وكززذلك 

التركيززز علززى مالمسززة الواقززع العملززي بشززكل أكثززر مززن خززالل تكثيززب 

 الزيززارات الميدانيززة وايجززاد فززرص جيززدة لتززدريب طلبززة الكليززة فززي

 المجال العملي، مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.

  

كمززا تسززعى الكليززة الززى ادخززال بززرامج المحاكززاة لكافززة التخصصززات 

الموجززودة فززي الكليززة، الززى جانززب التركيززز علززى إدخززال التطبيقززات 

 الحاسوبية في أقسام الكلية.

 

 

 

 

 

 

ومززن ضززمن التوجهززات المسززتقبلية للكليززة ادخززال اللغززة االنجليزيززة  

بشكل تدريجي ضمن مساقات أقسزام الكليزة مزن اجزل الحصزول علزى 

 السنة

دد
لع
ا
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ومزززن اجزززل تحقيزززق  AACSBاالعتمزززاد العزززالمي للجزززودة لمؤسسزززة 

 التميز النوعي على المستويين المحلي والعالمي.

 

وفي مجال الدراسات واألبحاث والمزؤتمرات، فقزد كزان نشزاط الكليزة 

ؤتمرات إضزافة األبحزاث والنزدوات والمزومتمثالً في عدد مزن الكتزب 

 إلى األنشطة الخاصة بالمجتمع المحلي.

 

( أوراق بحثيززة 11وقززد بلزز  عززدد األبحززاث المقدمززة فززي المززؤتمرات )

( مزن الكتزب التزي تزم تقييمهزا 2( من الكتب المؤلفة و )2إضافة إلى )

 (.2كما هو مبين في الملحق رقم )

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 كلية التمريض -3

 

 احتياجات المجتمع المتزايدة للكفاءات كلية التمريض إلى تلبية  وترن

 التمريضية.

  عملت كلية التمريض على األخذ بالمناهج المتطورة والخطط الحديثة

المواكبة ألحدث التطورات والتقنيات التعليمية في مجال التمريض، حيث 

تم وضع الخطط الدراسية بعد دراسة معمقة بواسطة لجنة من الخبراء 

 والمتخصصين.

 اسة في كلية التمريض باإلضافة إلى المحتوى العلمي والن ري تعتمد الدر

في التدريس على التدريب العملي المبرمج في المستشفيات والمراكز 

العربي بالممرضين المؤهلين علميا والصحية، لترفد المجتمع األردني 

 عملياً.وأ

  ومشرفي المختبرات.تم استقطاب مجموعة متميزة من الهيئة التدريسية 

 

مرافقها ومقاصفها وقاعاتها واالنتهاء من إنشاء مباني الكلية ومختبراتها  تم

( 251مدرجا سعته )والخاصة متضمنة مركزا صحيا متكامال، والعامة 

 شخصا.

 

( تفاصيييل األبحيياع العلمييية والدراسييات التييي انجزتهييا 3وبييين الملحييم رقييم )

 الكلية.

 

 

 

 

 

 كليــة الهندســـة -4
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ة سبعة أقسام هي: الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، تضم كلية الهندس

هندسة الحاسوب، هندسة الميكاترونكس، هندسة االتصاالت وااللكترونيات، 

 هندسة العمارة، والهندسة المدنية.

ساعة  161تمنح الكلية خريجيها درجة البكالوريو  بعد أن يجتاز الطالب 

اعة معتمدة( باإلضافة إلى تدريب س 165معتمدة بنجاح )هندسة العمارة 

ميداني في مجال تخصصهم. كما تمنح الكلية درجة الماجستير في هندسة 

الميكاترونكس وبالتعاون مع جامعات ألمانية حيث يستطيع الطالب الحصول 

على الشهادة من الجامعة األلمانية بعد قضاء الفصل األخير النجاز مشروع 

هادة أخرى من جامعة فيالدلفيا بعد التخرج وبءمكانه الحصول على ش

 استكمال مشروع التخرج فيها.

( 284وقد تطورت الكلية بشكل سريع منذ تأسيسها فأرتفع عدد الطلبة من )

كما هو مبين في الشكل  2113( طالباً عام 1918إلى ) 2111طالب عام 

 المرفق.

 
 

 

(  187لزى )إ 2111( خريج عام 61وتطور أعداد خريجي كلية الهندسة من )

 كما هو موضح في الشكل التالي: 2113خريجاً عام 

 

 

( 68إلززى ) 2111( مدرسززين عززام 11وتطززور أعضززاء هيئززة التززدريس مززن )

 وكما هو مبين في الشكل أدناه. 2113عام  اً مدرس

  

 السنة

دد
لع
ا
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 (.4أما االنشطة البحثية للكلية ، فقط تم ادراجها في الملحم رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نولوجيا املعلوماتكلية تك -5

 

سززوق العمززل المحلززي  احتياجززاتأقسززام اكاديميززة لمواكبززة  أربعززة تضززم الكليززة

 لبرنزامجي البكزالوريو  و الماجسزتير الدراسزية والعزالمي وتزم إعزداد الخطزط

 وفقا لمعايير 

Association for Information Systems (AIS)                     

   Association for Computing Machinery (ACM) و

  .بعناية كاملة لتحقيق المستوى العلمي الرفيع

والمهارات  تهدف الكليّة إلى تخريج كوادر متخصصة ومجهزة بالعلم

أصبحت  المطلوبة لمواكبة التطور المتصاعد في تكنولوجيا المعلومات والتي

 تلعب دوراً فاعالً في حياتنا اليومية. 

باإلضافة إلى الخدمات المقدمة من قبل مركز تضم الكليّة األقسام التالية 

 :الحاسوب في الجامعة

  قسم هندسة البرمجيات (SE)  

  قسم علم الحاسوب (CS)  

دد
لع
ا

دد 
لع
ا
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   قسم ن م المعلومات اإلدارية(MIS) 

   قسم أن مة المعلومات الحاسوبية (CIS)  

تمنح درجة البكالوريو  في جميع هذه األقسام، وتم استحداث و 

ر في علم الحاسوب وقد تم قبول الدفعة األولى في الماجستي برنامج

 .2115/2116العام الجامعي 

 ( النشاطات البحثية للكلية.5ويبين الملحم رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 كلية الصيدلة -1
 

 ويبين الشكل أدناه أعداد الطلبة الخريجين خالل السنوات المنصرمة.

تى نهاية الفصل الثاني للعام وح 1991خّرجت كلية الصيدلة منذ نشأتها عام 

( من الصيادلة األكفاء المؤهلين لممارسة المهنة 1182عدد ) 2112-2113

في شتى المجاالت الصيدالنية كالصناعات الدوائية والعمل بالمستشفيات 

 .والصيدليات

 

وتقوم كلية الصيدلة بتطبيق ن ام الجودة البريطانية لرفع سوية التعليم من 

ة والنوعية في كلية الصيدلة في عملية التدريس والتواصل خالل لجنة الجود

 .مع الطلبة واالهتمام باالشراف األكاديمي

 

ساعة  161وقد قام مجلس كلية الصيدلة بءقرار خطة تدريسية جديدة من 

% من مواد تتوافق مع متطلبات 15معتمدة نسبة الساعات العملية فيها تقارب 

وطُبّقت هذه الخطة الجديدة ابتداء من العام  هيئة االعتماد الخاص في األردن،

 .2119/2111الدراسي 

 

وتم االنتهاء من اعادة تأهيل ما تبقى من مرافق كلية الصيدلة من مختبرات 

وقاعات تدريس وتأسيس مختبر بحث مركزي يخصص ألبحاث أعضاء هيئة 

 التدريس في كلية الصيدلة وأعضاء هيئة تدريس من كليات أخرى. ويوجد في

( مختبراً تعليمياً جهزت لتدريب الطلبة تدريباً جيداً 11كلية الصيدلة حالياً )

في شتى مجاالت المعرفة الصيدلية كاألدوية والسموم وحركية الدواء 

والصيدلة السريرية والعالجات والعقاقير وكيمياء النواتج الطبيعية والصيدلة 

 .الطبيةالصناعية والكيمياء الحيوية السريرية والكيمياء 
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هذا باإلضافة إلى مختبرات العلوم الطبية التي تساعد في فهم وتعزيز المعرفة 

الصيدالنية كمختبر وظائب األعضاء، وعلم األحياء الدقيقة الصيدالني 

  .والتشريح واألنسجة واألمراا

كما تم التركيز على مختبرات العلوم الكيميائية الصيدالنية ومختبر الكيمياء 

كيمياء  التحليلية والتحليل اآللي، وتتطلع الكلية دائما الى العضوية وال

النهوا بالمستوى التعليمي للطلبة من خالل تزويد الكلية بالتجهيزات 

المخبرية المتقدمة أل راا البحث وإنشاء برامج للدراسات العليا لرفع وتيرة 

  .البحث العلمي بالكلية

دريب الميداني للطلبة في حرصت الكلية على اإلشراف ومتابعة الت كذلك

المؤسسات الصيدالنية المختلفة. ويتم إخضاع طلبة الكلية الى برنامج تدريبي 

ساعة في  1441ميداني يمضي خالله الطالب فترة تدريبية عملية مدتها 

   .المؤسسات الصيدالنية المختلفة داخل وخارج المملكة

بعقد دورات ) مهارات على صعيد خدمة المجتمع المحلي قامت كلية الصيدلة 

النجاح وكيب تكون قيادياً( لطلبة جامعة فيالدلفيا مع مؤسسة انجاز وصندوق 

  .الملك عبدهللا الثاني لتهيئة الفرص االقتصادية للشباب األردني

كما ن مت الكلية عدة بازارات خيرية لدعم مرضى السكري والسرطان 

الدم على مستوى الكلية  باإلضافة الى اإلشراف على عدة حمالت للتبرع في

  والجامعة

 

 

 

 

 

 

 

  

 :تعريف عام بالكلية وأقسامها  اوال:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القســــــــــم
قرارالترخيص

وتاريخه
آخرقراراعتماد

وتاريخه
الطاقة 

 االستيعابية

 عدد

 

 الطلبة 

 أقسام ادارية
بتاريخ  1242

25/8/1996 

632/3/2112 

 بتاريخ

14/11/2112 

739 716 

العلززززوم  قسززززم

 السريرية
    

    قسززززم العلززززوم 

 الصيدالنية

   المجموع
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 :في الكلية الطلبة  :ثانيا  

 

 الملتحقين بالكلية منذ تأسيسها:د الطلبة اعداتطور  .1
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 :   أعضاء هيئة التدريس:لثا  ثا
 

 

 

 
 

 

أهييم االنجييازات التييي حققتهييا الكلييية للعييام الجييامعي (1)ين الملحييم رقييم ويبيي

 في مجال االبحاع.  2112/2113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة

 عدد الطلبة

 السنة
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ا
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  كليـــة الحقــــوقكليـــة الحقــــوق  --77

  

تتقيد الكلية في برنامجها التعليمي بالمعايير المحلية والدولية للنوعية والجودة 

ستعين بكل فتطبق في سبيل جلك احدث الوسائل واألساليب التعليمية وت

المصادر التعليمية المتاحة وتستقطب أفضل الخبرات التدريسية واإلدارية 

وتعمل على توفير البيئة الداعمة للتعلم والعناية الخاصة بتوفير كافة 

خريج  1111وقد بل  عدد خريجي الكلية ما يقارب  .التسهيالت واإلمكانيات

 فاءته.مع مهم دخل مجاالت العمل المهني فأثبت جدارته وك

وتقدم كلية الحقوق برنامجاً أكاديمياً يمنح درجة البكالوريو  في الحقوق بعد 

( مادة علمية 47ساعة معتمدة بنجاح  موزعة على ) 141اجتياز الطالب 

تغطي حقول المعرفة في مجاالت القانون المدني والتجاري والجزائي 

ل المعرفة في واإلداري والدستوري والمالي والدولي، فضالً عن بعض حقو

العلوم االجتماعية جات العالقة بالقانون وفقاً لمتطلبات االعتماد الخاصة لدى 

 وزارة التعليم العالي األردني وبما يتالءم وبرامج القانون في المنطقة والعالم.

 

وفي مجال البحث العلمي تعمل الكلية على تشجيع أعضاء هيئة التدريس 

ية والجماعية وتقدم لهم الدعم المادي البحوث الفرد على نشر والتركيز

والمعنوي لنشر الكتب والمقررات الدراسية وقد كان لهذا االهتمام أثراً كبيراً 

في رفع مستوى البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس األمر الذي انعكس 

بشكل واضح على عدد الكتب والبحوث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس في 

 الكلية.

 

 ( االنشطة البحثية للكلية.7لملحم رقم )ويبين ا

 

 

 

 تطور أعداد الهيئة التدريسية 

 

 
 

 

 :امنذ تأسيسه بالكليةتطور أعداد الطلبة الملتحقين 
 

 السنة

دد
لع
ا
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 تطور أعداد الطلبة الخريجين:
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة

دد
لع
ا

دد 
لع
ا

 

 السنة
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 كليـــة العلــــوم -8

  
 
 

 

  ري ضي ت    تك    جي  :   عل م   س سية  تم ح   كلية    ت  تضم قسم  
        حي ية  ه دسة   جي  ت درجة   بك   ري س ف  تخ ص   ري ضي ت 

 .  تك    جي    حي ية  ه دسة   جي  تف  تخ ص  درجة   بك   ري س 
متطلب ت ج معة  جب رية أ   ختي رية م ه   تقدم   م  د   علمية   مطل بة ك
   إل س ن    بيئة.  إلح  ء   ري ضي ت     يزي ء    كيمي ء 

  
  

 .3112ف  ع م  514 إ ى أن بلغ قد تط ر عد   طلبة ف  كلية 
 

 

 ( األنشطة البحثية لهذه الكلية.8ويبين الملحم رقم )

 

 
 

 

 العمادات  -9

 

 ت العلياعمادة البحث العلمي والدراسا -أ

 

 مقدمة: .1

 

تسززعى عمززادة البحززث العلمززي والدراسززات العليززا للمسززاهمة فززي تحقيززق رعيززة 

الجامعززة ورسززالتها مززن خززالل  تنشززيط البحززث العلمززي المتكامززل مززع الكليززات 

والمراكز العلمية في الجامعة، ولزذلك تعمزل العمزادة علزى المسزاهمة فزي تنميزة 
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 اً فكري اً يمية وبحثية رائدة ومركزوتطوير إمكانيات الجامعة لتكون مؤسسة تعل

 ومن هذا المنطلق تم استحداث رعية ورسالة العمادة لتصبح: اً وثقافي اً وعلمي

 

أن تصززبح جامعززة فيالدلفيززا رائززدة فززي البحززث العلمززي علززى مسززتوى  الرعيززة: 

 .المنطقة

من خالل تفعيل فزرق بحثيزة واالرتقاء به الرسالة: دعم وتنشيط البحث العلمي 

جات أهداف واضزحة تفيزد  از بحوث عملية  متميزةــل على إنجـــتعم  متكاملة

 .المجتمع

 

يززتلخص عمززل هززذا المجلززس فززي اإلشززراف علززى البحززث العلمززي فززي الجامعززة 

وبلغت موازنة عمادة البحث العلمي فزي هزذا العزام ومتابعته ودعمه وتشجيعه. 

  دينار. 451.111

 

 راسات العليا:. أهداف ومهام عمادة البحث العلمي والد2

 

وتطزوير بزرامج الدراسزات  التاليزة لالرتقزاء بالبحزث العلمزي األهدافتم تحديد 

 :في جامعة فيالدلفيا العليا

 

 إنشاء مجموعات بحثية .1

 التركيز على األبحاث المستدامة .2

 إقليميااستقطاب الباحثين المتميزين  .3

 توقيع وتفعيل اتفاقيات بحثية مع جامعات دولية .4

 لمجالت جات الفئة األولىفي ا ثنشر أبحا .5

 المشاركة في المؤتمرات الدولية جات المستوى العالي .6

 في الجامعةالعلمي  إنشاء طرق لقيا  مؤشر البحث .7

 تحسين ترتيب الجامعة محليا ودوليا .8

 ومكافأتهم المميزينتحديد الباحثين  .9

 قاعدة بيانات للبحوث وتفعيلها على االنترنتتطوير  .11

 في الجامعة رتيالماجستسويق ودعم برامج  .11

 المتميزين للتسجيل في برامج الماجستير ةجذب الطلب .12

 كتابة طلبات البحوث علىتدريب أعضاء الهيئة التدريسية  .13

وضززع آليززة السززتقطاب أعضززاء هيئززة تززدريس متميزززين فززي المجززاالت  .14

 المعرفية الناشئة ومتابعتها

 تطوير المختبرات الضرورية لبرامج الدراسات العليا المستحدثة  .15

 عمل دراسات جدوى الستحداث برامج دراسات عليا جديدة  .16

 

 

 

 

 . الدراسات العليا:3

 

باشرت جامعة فيالدلفيا بتقديم برامج الماجستير في تخصصي علزم الحاسزوب 

كمزا  تزم اسزتحداث برنزامج   2115/2116واللغة االنجليزيزة وآدابهزا منزذ عزام 

غزة العربيزة وآدابهزا فزي ماجستير هندسة الميكاترونكس وبرنامج  ماجسزتير الل

 . 2113/2114عام 

 

يبين  الجدول التالي مجموع أعداد طلبة الدراسات العليزا  -

 المسجلين حسب البرامج :
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. إنجييييييازات عمييييييادة البحييييييث العلمييييييي والدراسييييييات العليييييييا فييييييي عييييييام 4

(2113/2114:) 

 

ضع إستراتيجية خاصة تهدف قامت عمادة البحث العلمي والدراسات العليا  بو

ومززن إنجززازات  فززي جامعززة فيالدلفيززا واالرتقززاء بززه البحززث العلمززي إلززى تنشززيط

 يلي:  عمادة البحث العلمي والدراسات العليا ما

 

التنسيق مع كافة الكليات لتحديد أوليات البحث العلمزي المزراد دعمهزا لعزام  -

2114. 

وضع ميزانيزة شزاملة للبحزث العلمزي والدراسزات العليزا تتضزمن متطلبزات   -

 الكليات.

تتضزززمن كافزززة المعطيزززات واألهزززداف  2114وضزززع خطزززة عمزززل لعزززام  -

فزززي جامعزززة  والتوجهزززات المسزززتقبلية للبحزززث العلمزززي والدراسزززات العليزززا

 فيالدلفيا. 

الحصزول علزى الزدعم ألعضزاء هيئزة التزدريس  لتسزهيل تحديث التعليمات  -

 في الجامعة.

 .مشاركة في المؤتمراتللرفع سقب الدعم  -

بهدف إنشاء مجموعات بحثية والتأكيد  شاريع البحثيةللم رفع سقب الدعم  -

 . 

 . Science Directتجديد االشتراك في قاعدة بيانات  -

 .Scopusك في قاعدة بيانات االشترا -

استحداث برنزامج ماجسزتير هندسزة الميكزاترونكس بالتعزاون مزع جامعزات  -

 . Tempusأوربية عن طريق برنامج 

 استحداث برنامج ماجستير اللغة العربية وآدابها. -

تسززاهم بوضززع حلززول مقترحززة  واسززتبياناتدراسززات وإحصززائيات إجززراء  -

 لتنشيط البحث العلمي.

 .انات خاصة بعمادة البحث العلمي والدراسات العليا تصميم قاعدة بي -

 يات والمنح.دعم طلبة الدراسات الُعليا المتفوقين من خالل الجرا -

 

 :الخالصة

 

البحث العلمي ركن أساسزي مزن متطلبزات التعلزيم الجزامعي، ولزذلك فزان رعيزة 

ورسالة الجامعة تتضمن التأكيد علزى دعزم البحزث العلمزي فزي الجامعزة. وبنزاء 

لى جلك فقد تم دراسة شاملة للمبال  المصزروفة علزى البحزث العلمزي للخمزس ع

سنوات الماضية ، كما تم مراجعة التعليمزات واإلجزراءات المتبعزة بخصزوص 

البحث العلمي. ومن هذا المنطلق، فقد تم التأكيد علزى أهميزة نشزر الزوعي عنزد 

ا تم التأكيزد علزى أعضاء الهيئة التدريسية على دعم الجامعة للبحث العلمي. كم

 الطاقة االستيعابية التخصص
عدد الطلبة 

 المسجلين

 27 50 علم الحاسوب

 16 40 اللغة االنجليزية وآدابها

 8 50 اللغة العربية وآدابها

 11 33 اترونكسهندسة الميك
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ضززرورة تشززكيل فززرق بحثيززة فعالززة والعمززل علززى إدارة أبحززاث مسززتدامة فززي 

الجامعة مما يسهم في تأسزيس البنيزة التحتيزة المناسزبة لتطزوير األبحزاث. ومزن 

جهة أخرى، فقد تم التأكيد علزى تطزوير المراقبزة والتقيزيم للمشزاريع المدعومزة 

ث عالميزة مزن أجزل االرتقزاء بالبحزث وتوقيع وتفعيل اتفاقيات مزع مراكزز أبحزا

 العلمي . 

 

 
 عمادة التعلم عن بعد -ب

 

نشر ثقافة التعلم عن ُبعد من خالل  حرصت عمادة التعلم عن بعد على

املواد  عقد الدورات التدريبية ألعضاء اهليئة التدريسية إلنشاء وتطوير

عليم اإللكرتونية باستخدام أحدث التقنيات احلديثة لدعم ومساندة الت

 التقليدي.

 

 

( النشيياطات والميرتمرات العلمييية التييي أسييهم  فيهييا 9ويبيين الملحييم رقييم )

 عمادة التعلم عن بُعد.
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 عمادة شؤون الطلبة -جـ 

 
 تسعى عمادة شؤون الطلبة من خالل براجمها إىل حتقيق األهداف التالية: 

افيـة والريايـية والفنيـة    الـربامج الثق  اخنراط أكرب عدد مـن الطلبـة    

تكيف مع مساعدة الطلبة الذين يواجهون صعوبات    ال، وواالجتماعية

إتاحـة الفرصـة أمـام الطلبـة لصـقه وعـيهم       متطلبات احلياة اجلامعيـة، و 

، الفكري والوطين والدميقراطي عرب اهليئات واألندية واللجـان الطالبيـة  

رجيني والعمـه علـى   شؤون اخل ويقوم مكتب خاص   العمادة مبتابعة

هم على توفري فرص عمه مناسبة هلـم،  تعزيز عالقتهم باجلامعة ومساعدت

إتاحة الفرصـة أمـام الطلبـة لالخنـراط   اجملتمـع االـي والتعـرف إىل        و

ومـن جهـة أخـر     ، املؤسسات واهليئات الوطنية   القطاعني العام واخلاص

ـ   هناك اهتمام خـاص بـالطالب    ًا وفنيـًا وريايـيًا   املتفـوقني علميـا وثقافي

 .ورياديًا

  

 

 مكتب التأهيه الوظيفي صندوق امللك عبد اهلل الثاني للتنمية:

 

مت انشاء مكاتب االرشاد املهين   عمادات شؤون الطلبة   اجلامعات  لقد

احلكومية واخلاصة مـن اجـه تقـديم االرشـاد املهـين واملشـورة الفنيـة          

على فـرص العمـه ومبـا يعـز  مـن       جماالت مهارات االتصال وطرق احلصول

الفرص التسويقية خلرجيي اجلامعات ولتكون هذه املكاتـب حلقـة مـن    

حلقات التواصه بني اجملتمع الطالبي ومؤسسات القطاع اخلـاص وهيئـات   

 اجملتمع املدني حمليا واقليميا وعامليًا.

ويهدف مكتب التأهيه الوظيفي   اجلامعة اىل توفري قاعدة بيانـات عـن   

ياجات سوق العمه من املوارد البشرية ولتحقيـق املواءمـة بـني ارجـات     احت

النظام التعليمي ومـدخالت سـوق العمـه وصـواًل اىل ترسـي  قـيم العمـه        

وسلوكياته ومساعدة الطلبة   تأمني فرص عمه دائمة بعـد التخـرا او   

مؤقته خالل مرحلة تعليمهم اجلامعي بااليافة اىل فتح قنوات االتصال بني 

تمع الطالبي   اجلامعات وفعاليات القطاع اخلـاص وهيئـات اجملتمـع    اجمل

املدني . ويقدم مكتب التأهيه الوظيفي ايضا خدمات تدريب الطلبة على 

مهارات االتصـال والبحـع عـن فـرص عمـه واعـداد السـرية الذاتيـة واجـراء          

املقابالت عند التقدم للوظائف وتوفري املعلومات اخلاصة باحتياجـات سـوق   

العمه بشكه دائم كما يعمه على تطوير قدراتهم الذاتية مبا ينسـجم  

مع املتطلبات احلقيقية السواق العمه، ويشرف مكتب التأهيه الـوظيفي  

على الدورات وورشات العمه اليت تنظم للطلبة بالتعاون مع مؤسسة اجنـا   

مر لتهيئة الفرص االقتصادية   جمال القيادة ومهارات النجاح ، مشروع الع

، الشراكة وغريها من الدورات اليت يعقدها املكتـب للطلبـة خـالل العـام     

الدراسي ويقوم املكتـب باشـراك الطلبـة   املعسـكرات والـدورات الـيت       

يقيمها اجمللس األعلى للشباب ويساعد الراغبني مـنهم بااللتحـاق بـربامج    

 لي.العمه التطوعي ونشاطات اخلدمة العامة بالتعاون مع اجملتمع اا

 

 قسم الطلبة اخلرجيني والوافدين :

 

على إدامة وتوثيق التواصه بني اجلامعة حيرص مكتب متابعة اخلرجيني 

ــة      ــات الطلب ــيم بيان ــد مت تنظ ــاة. وق ــب احلي ــف جوان ــا   اتل وخرجييه

اخلرجيني إلكرتونيًا ،  و ميكـن للخـرجيني االطـالع علـى العديـد مـن       
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ــاب الســنوي   ــع  األمــور اخلاصــة بهــم ت كالكت ، أعــداد اخلــرجيني ، مواق

التوظيف، وغريها من األمور ( من خالل املوقع اخلـاص مبكتـب اخلـرجيني    

يمن موقع اجلامعة اإللكرتوني. واملكتب يسعى من خالل التعـاون مـع   

الشركات واملؤسسات الرمسية واخلاصة إلجياد فـرص عمـه للخـرجيني ،    

ليات األكادمييـة  فضال عن تعاونه مع جلان يبط النوعية واجلودة للك

   اجلامعة. 

 

كما حيرص مكتب متابعة الطلبة الوافدين على رعاية الطلبة الوافدين 

وإرشادهم  وتسهيه أمـور التحـاقهم باجلامعـة ومتـابعتهم وتـوفري اخلـدمات       

والرعاية الال مة هلم  وخاصـة حصـوهلم علـى اإلقامـة السـنوية واديـدها       

ــدخول إىل   ــرية ال ــا ، وتأش ــة  للحاصــلني عليه ــة اهلا ي  اململكــة األردني

على االستثناءات مـن و ارة    .بالتنسيق مع اجلهات املعنية ، وتأمني حصوهلم

التعلــيم العــالي والبحــع العلمــي  ، وتــأمني الســكن واملواصــالت بســعر  

 .مناسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراكز العلمية: -9

 
 مركز ابن سينا للتعلم االلكرتوني -أ

 

 بـني  عالقـة التعزيـز   بهدف ، بن سينا للتعلم االلكرتونيمت إنشاء مركز ا

مشـروع   وذلـك   إطـار  ، ودوليـاً  املؤسسات األكادمييـة عربيـاً  واجلامعة 

. ويقوم املركز بإعداد الكـوادر األكادمييـة   جامعة ابن سينا االفرتايية

 املؤهلة إلنتاا املواد االلكرتونية.

 

 

 مركز احلاسوب -ب 

اجلامعة بغرض توظيف تكنولوجيا املعلومـات  أنشئ مركز احلاسوب   

واملساهمة   حتقيـق مكانـة عاليـة هلـا بـني      لدعم األنشطة   اجلامعة 

املؤسسات التعليمية. ويعترب املركز ااور األساسـي والرئيسـي   جمـال    

استخدام تقنية املعلومات احلديثة   جامعة فيالدلفيا حيع يعمـه علـى   
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سريع   جمال تكنولوجيـا املعلومـات يشـيا    مواكبة اجلامعة للتطور ال

 مع توجهاتها   هذا اجملال.

 

 اجنا ات املركز:

  يادة سرعة االنرتنت   اجلامعة. - أ

تطوير وصيانة الكثري من الوظائف ألنظمة املعلومات العاملـة     - ب

 اجلامعة.

تزويد مركز احلاسوب بأجهزة وبرجميات حديثة من أجـه حتسـني    - ت

 مان للمعلومات.االداء والسرية واأل

اســتحداث نســخة جديــدة ملوقــع اجلامعــة االلكرتونــي وكــذلك  - ث

إستحداث خدمات الكرتونية متعددة كالبوابـات االلكرتونيـة   

 للطلبة واملوظفني والبحع العلمي وغريها.

استحداث أنظمة معلومات عديـدة لتحصـني العمـه االكـادميي      - ا

 واالداري   اجلامعة وعلى النحو التالي:

تحــان ااوســب، نظــام تقيــيم الطلبــة ألعضــاء اهليئــة   نظــام االم

ــام      ــات، نظ ــاريف الباص ــام إدارة مص ــاقات، نظ ــية و املس التدريس

الوافدين، نظام اجنا ات الطلبة االلكرتوني، نظام أرشفة امللفات، 

نظام متابعة شؤون الطلبة اخلرجيني، أنظمة متعلقة بإدارة املوارد 

 البشرية وغريها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ركز اللغاتم -جـ

 

 

 تعريف بالمركز 
 

برئاسة الجامعة ويتولّى مسؤولية تدريس مساقات  مركز اللغات يرتبط

اللغة اإلنجليزية اإلجبارية على طلبة الجامعة بهدف رفع كفاية الطلبة 

اللغوية في هذه اللغة.  وهذه المساقات اإلجبارية هي )انجليزي استدراكي 
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((.  وهنالك 2ومهارات اللغة االنجليزية )( 1ومهارات اللغة اإلنجليزية )

(.  ويتولى المركز 3أيضاً مساق اختياري هو مهارات اللغة اإلنجليزية )

أيضاً إجراء فحص تحديد المستوى في اللغة اإلنجليزية لجميع الطلبة 

الجدد الذين يلتحقون بالجامعة في كل سنة أكاديمية، كما يقوم المركز 

األجنبية المختلفة مثل الفرنسية واإليطالية  بتصميم مساقات في اللغات

 والعبرية والصينية وتنفيذها. 

ويشارك المركز في تصميم دورات اللغة اإلنجليزية وتنفيذها لطلبة 

الجامعة والعاملين فيها وأبناء المجتمع المحلي بالتعاون مع مركز 

 االستشارات وخدمة المجتمع. 

 

 الطلبــة فـــي المركـــز

 

 الطلبة الذين قدم لهم المركز المواد المختلفة على النحواآلتي: بل  عدد

اللغة اإلنجليزية: ) إنجليزي استدراكي + مهارات اللغة اإلنجليزية  •

 3257(( 2(+ مهارات اللغة اإلنجليزية )1)

  381( 1مهارات اللغة الفرنسية ) •

  8( 2/ واللغة األجنبية/ إيطالي) 362( 1اللغة األجنبية/إيطالي ) •

  218( 1اللغة األجنبية/عبري ) •

 ( 1مهارات اللغة الصينية ) •

( شعبة ومجموع عدد 143وهكذا يكون مجموع الشعب التي قدمها المركز )

 (4266طلبتها )

 

 االمتحـــــانات :

  

 امتحانات المواد:

يقوم مدرسو المركز في مطلع كل فصل دراسي بءعداد نماجج مختلفة 

دة وجلك بءشراف مدير المركز، وال تتكرر نماجج لالمتحانات لكل ما

 االمتحانات، بل تُضاف نماجج أخرى كل فصل دراسي.

 

 امتحان تحديد المستوى في اللغة االنجليزية : 

تم إعداد امتحزان محوسزب لتحديزد مسزتوى الطلبزة الجزدد فزي اللغزة اإلنجليزيزة 

قواعزد اللغزة مكون مزن ثمانيزة نمزاجج مختلفزة يشزمل كزل نمزوجج أسزئلة تغطزي 

اإلنجليزيززة ومفرداتهززا إضززافة إلززى تقيززيم مهززارتي القززراءة والفهززم والكتابززة . 

 وحسب أداء الطلبة في اإلمتحان يتم توزيعهم على المستويات المناسبة. 

 

كمزا هزو  2119/2111وكان عدد الطلبة الذين تقدموا  لالمتحان خالل العزام  

 مبين في الجدول التالي: 

 

 

 



 

 Philadelphia University                                                                                                                                      جامعة فيالدلفيا         
 

 37 

طلبة ( وحدة /كابينة يستخدمها 55يوجد في مركز اللغات مختبران بسعة )

( وطلبة 113،112،111قسم اللغة اإلنجليزية وطلبة مهارات انجليزية )

 مهارات اللغة الفرنسية واإليطالية والعبرية والصينية

 

 إنجازات المركز: 

عمل المركز على توثيق كل المعلومات المتعلقة به من لجان ونشاطات جات 

الجودة.   ومن صلة بالطلبة وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المحلي وضبط 

 أمثلة جلك: 

 م.16/4/2113البازار الخيري الذي أقيم بتاريخ:  -

 المحاضرة المتعلّقة بفكر الفيلسوف الصيني كنفوشيو .  -

 م.14/11/2113الندوة الشعرية التي أقيمت بتاريخ:  -

 القرية الصينية التي افتتحها السفير الصيني برفقة رئيس الجامعة. -

لقاها مدير المركز بعنوان "ترجمة المصطلح المحاضرة التي أ -

 النقدي" في رابطة الكتاب. 

 تحديث موقع المركز اإللكتروني.  -

أما فيما يتعلّق بالبحوث، فقد أنجز مدير المركز بحثاً بعنوان "محمود درويش 

ناثراً" سينشر في كتاب تكريمي مهدى إلى األستاج الدكتور إبراهيم السعافين، 

ية اسم الوردة للكاتب أمبرتو إيكو سينشر في العدد القادم من وبحثاً عن روا

المجلة الثقافية التي تصدرها الجامعة األردنية.  وصدرت مؤخراً ترجمته 

لكتاب علِّم بثقة لمؤلفه ُدْ لَس ليموف عن أكاديمية الملكة رانيا لتدريب 

 المعلّمين.

ن ) كنز لوكليزيو وأنجز الدكتور محمد  زو بحثاً باللغة الفرنسية بعنوا

 وثروته الحقيقية(.

 

 

 مركز المياه والبيئة ودراسات البحر المي    -د

يساهم مركز المياه والبيئة ودراسات البحر الميت في حل مشاكل المياه 

والبيئة في األردن  انطالقا من رسالة الجامعة التي تهدف إلى المساهمة في 

ضة العلمية والتكنولوجية في البالد تنمية المجتمع األردني والمشاركة في النه

من خالل االستفادة من إمكانات الجامعة في حل المشكالت التنموية، حيث 

تعتبر مشكلة المياه من أهم التحديات التي تواجه األردن على اإلطالق 

 وستستمر كذلك لعدة عقود. 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسات المتعلقة بالمركز

 

 لدراسات حوض الزرقاء وسد الملك طال 

 

مل هذه الدراسات على نوعية المياه المغذية لسد الملك طالل من حيث تتش

صالحيتها للزراعة لقيا  نسبة التلوث والملوحة فيها وكيفية استخدام أفضل 

 السبل لتحسين نوعيتها.

لقد أصبحت أودية الميزاه المغذيزة لسزد الملزك طزالل مزن وادي الزرقزاء ووادي 

بززال  لمززا تحملززه مززن تلززوث بيولززوجي  جززرش واألوديززة األخززرى مصززدر قلززق

مصزادر هزذا التلزوث  وكيميائي كمياه عادمة . والبد من إجراء الدراسات علزى

 لحصره ووضع أفضل السبل لعالجه والتخفيب من أضراره .
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لقد أصبحت مياه سد الملك طالل التي تستعمل لري األ وار مصدر ملوحة 

 زراعات وادي األردن. عالية ألراضي أ وار األردن ومصدر خطر لتصحر

 

  دراسات التصحر وانجراف التربة 

بسبب الطبيعة الجبلية لألراضي المحيطة بالجامعة ، فان هناك فقدانا 

سنويا كبيرا للتربة مما يشكل خطرا رسوبيا عاليا على كفاءة سد الملك 

طالل ، باإلضافة إلى تعرية األراضي الجبلية وتحولها ألراضي قاحلة . 

ن إجراء الدراسات حول أفضل السبل لتكسيتها بالغرا  لذا البد م

واألشجار االقتصادية والمزروعات الكنتورية وإقامة الجدران االستنادية 

لتنمية المنطقة زراعيا وسياحيا واقتصاديا للمحاف ة على التربة والمياه 

 الجوفية فيها .

 

 

 مركز االستشارات العلمية -هـ

لتدريب والتطوير منبر ساٍم و متميز في تقديم ل مركز االستشارات العلمية  

خدمات التدريب واالستشارات والدراسات وخدمة المجتمع األردني و العربي 

لجميع   المصداقية العلمية والمعرفية والقانونية و العالمي، يعتمد على

بلغتيها  العربية واإلنجليزية ، من  التخصصات العلمية في مختلب المجاالت

على أمتنا العربية واإلسالمية،  تعود بالفائدة  مشاريع تنمويةأجل تحقيق 

 .أرقى الطموحات والعمل على إعداد مجتمع قوي ومتمكن يسعى إلى تحقيق

وتطوير حلول خالقة  الجودة عالية ويهدف المركز إلى تقديم خدمات منافسة

 في مجال االستشارات والخدمات الفنية التحديات  وإبداعية لمجابهة

وتوفير جو خدمي يفوق  والتدريب باتباع المنهجية العلمية، راساتوالد

 بشبكة متكاملة من الخبرات والمعارف توقعات متلقي الخدمة باالستعانة

المميزة من أعضاء الهيئة التدريسية والخبراء في الجامعة  والكفاءات

والخدمية المختلفة  االيجابية للقطاعات اإلنتاجية وتعزيز التنافسية وخارجها

 في األردن وسائر البالد العربية.

يهدف المركز إلى تحقيق أهداف جامعة فيالدلفيا في خدمة المجتمع األردني و

 بصورة خاصة والمجتمع العربي و العالمي بصورة عامة.

 

 مجاالت عمل المركز

 ينحصر عمل المركز في نوعين من البرامج، هي:

 

 

 

 :برامج تدريب مركزية  
 

مم هذه البرامج بناًء على نتائج عملية التقييم المستمرة تص

التي تقوم بها إدارة المركز من أجل تحديد الحاجات 

التدريبية للمجتمع األردني، ولتعزيز المعرفة وتطوير 

 المهارات في المجاالت اإلدارية والفنية والهندسية.

 

 تدريب تعاقدية: برامج 

تياجات تدريبية تصمم هذه البرامج خصيصاً لتلبية اح

لمؤسسة بعينها في ضوء األهداف التي تسعى إليها 
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والتحديات المستقبلية التي تواجهها، كمجاالت الصناعة 

 والتجارة، والبيئة، واإلدارة، وخدمات المجتمع المختلفة.

 مركز الدراسات المستقبلية  -ـ و

تززابع مركززز الدراسززات المسززتقبلية أعمالززه مززن خززالل المشززاركة فززي 

ءات ونززدوات تتنززاول الدراسززات المسززتقبلية وتززم عقززد العديززد مززن لقززا

الندوات حول قضايا معاصرة مثل : نزدوة مسزتقبل العالقزات العربيزة 

العربيزززة وشزززارك فيهزززا العديزززد مزززن قزززادة الفكزززر والفعاليزززات الوطنيزززة 

الهامة، وقزد وضزع المركزز خطزة مدروسزة لعقزد العديزد مزن النزدوات 

 لقريب.والمؤتمرات في المستقبل ا
 

 األردني اإلبداعمركز  - 

 

 التكنولوجية  األعمالحاينة 

 

 

 تأسيسه

مت تأسيس هذا املركز من خالل املبادرة املشرتكة ما بني جامعة فيالدلفيا 

وبرنــامج حتــديع وتطــوير املشــاريع االقتصــادية      EJADAومؤسســة 

JUMP      وقد مت إنشاؤه من اجه تـوفري بيئـة مناسـبة للمبـدعني وأصـحاب .

فكار الريادية لتطوير أفكارهم واخلروا مبشاريع ناجحـة ودائمـة     األ

 السوق.

 

 مفهوم احلاينة:

هي مكان   اجلامعة حيتوي على مجيع التسهيالت اإلدارية 

اليت تساعد املبتكرين أو املبدعني على تطوير  والتكنولوجية والفنية

اري أفكارهم ومشاريعهم الريادية وحتويلها من فكرة إىل مشروع ا

قابه لالنتاا والتسويق. فهي تقدم هلم اخلدمات والدعم واالستشارات 

واالدارة والتنظيم واملساعدات العلمية   عمليات تطوير املنتج والتمويه 

 والتسويق.

 

 

 

 رسالة احلاينة

املســاعدة   تطــوير األفكــار الرياديــة وحتويلــها إىل مؤسســات أعمــال  

ــدخه ، عــن طريــق دعــم  ناجحــة ودائمــة   الســوق حتقــق ألصــح  ابها ال

ودعــم  ،الريــاديني للبــدء بإنشــاء مؤسســاتهم لتســويق أعمــاهلم اجلديــدة

ــة     املؤسســات القائمــة لتطــوير منتجات خــدمات ذات قيمــة مضــافة عالي

 يكنها من الوصول إىل أسواق 

 

 

جديدة وخلق فرص عمه جديدة ومـن ثـم مسـاعدتها لالرتقـاء إىل مرحلـة      

 االستقالل واالستدامة.

 

 احلاينات أهداف

تطوير مشاريع التخرا ذات الطابع العملي اجليدة من منوذجها  .1

السوق عن طريق  إىلومن ثم تسويقها  اإلنتاامرحلة  إىلاملخربي 
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هذا  أفكارتفعيه الشراكات مع القطاع الصناعي بهدف تطوير 

 . األردنيالسوق  إىلالنموذا املخربي ليصبح منتجا ويسوق 

 قية للطلبة، وخاصة خرجيي اجلامعات بعدتوليد فرص عمه حقي .2

 التدرب   احلاينة.

تطوير أفكار جديدة خللق وإجياد مشـروعات إبداعيـة جديـدة أو     .3

 املساعدة   توسعة مشروعات قائمة حالية.

تـوفري الــدعم والتمويــه واخلـدمات اإلرشــادية والتســهيالت املتاحــة    .4

 للمبدعني واملبتكرين   احلاينات .

 
 ة:خدمات احلاين

إىل اخلدمات  إيافةتقدم احلاينة اخلدمات املكتبية وخدمات األعمال 

 الفنية والتدريب والدعم االستشاري للمحتضنني.

 
 

 مكتب االعتماد ويبط اجلودة -01

 

بضمان اجلودة وذلك من خالل عمليات التقييم املستمرة اجلامعة تهتم 

ودة، من قبه جهات متعددة فيها مثه مكتب االعتماد ويمان اجل

وجلنة اخلطة والنوعية، واألقسام والكليات األكادميية، واللجان 

املتعددة، خاصة جلان املناهج وجلان االمتحانات واللجان العلمية 

 وغريها من اللجان   األقسام والكليات. 

 

وقد حددت اجلامعة سلسلة من االجراءات املوحدة إلدارة اجلودة  

يت تضمن إجنا  هذه اإلجراءات. وتنفذ فيها، وويعت البنية األساسية ال

هذه اإلجراءات على مستو  اجلامعة من قبه مكتب االعتماد ويمان 

اجلودة، وعلى مستو  الكليات واألقسام األكادميية من قبه جلانها 

لضمان اجلودة، وذلك من خالل املهام ااددة   األجندة األسبوعية 

 لألنشطة األكادميية   الوحدة. 

لعاملة على مستو  اجلامعة لضمان جودتها اجان واجملالس ومن الل

جلنة اخلطة والنوعية برئاسة نائب رئيس اجلامعة للشؤون 

األكادميية، وجلنة التعيني والرتقية، وجلنة البعثات، وجلنة تعيني 

املوظفني واملستخدمني، واللجنة العليا لالعتماد ويبط اجلودة. ومن 

جودة عمليات اجلامعة جملس العمداء اجملالس اليت تشرف على يبط 

وجملس البحع العلمي وجملس الدراسات العليا وجملس مركز 

 التدريب والتطوير األكادميي. 

 

ويقوم مكتب االعتماد ويمان اجلودة بإجراء التحليه 

جلميع عمليات اجلامعة وذلك من خالل استبانات  SWOTالرباعي

يئة التدريس والطلبة يعدها هلذا الغرض الستطالع آراء أعضاء ه

ويقوم بعملية التحليه  ،واخلرجيني وأرباب العمه واجملتمع االي

 لالستبانات واستخراا النتائج ورفع التوصيات.

 

 أهم االجنا ات 

تقدمت اجلامعة هليئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي األردنية    •

ة يمان بدراسة للتقييم الذاتي كمتطلب للتقدم لشهاد 2011حزيران 
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اجلودة من اهليئة. وقامت اهليئة بتقييم هذه الدراسة من خالل جلنة 

خرباء عملت على فحص الدراسة و يارة اجلامعة للتحقق مما جاء   

وقد أشار تقرير اهليئة إىل العديد  من مواطن القوة  وبعض  .الدراسة

مواطن الضعف اليت تقوم اجلامعة اآلن على تالفيها من خالل ويع 

 ات ومهمات تنفيذية هلا. آلي

 

تزامنت دراسة التقييم الذاتي مع تطوير خطة اسرتاتيجية للجامعة  •

( حيع يعمه املكتب اآلن مع الكليات والدوائر 2017-2012لألعوام ت

املختلفة على تنفيذ املهمات التنفيذية اليت ويعت   هذه اخلطة، 

 ذاتي. وهي غالبًا ما أشري له   نتائج دراسة التقييم ال

قام املكتب مبساعدة الكليات واألقسام على إعداد الوثائق  •

الال مة الستحداث العديد من التخصصات مثه برنامج املاجستري   

هندسة امليكاترونكس وبرنامج اللغة العربية وآدابها بااليافة إىل 

 استحداث برناجمي البكالوريوس   االرشاد النفسي والصحافة.

التعاون مع الكليات لرفع ببشكه مستمر م املكتب وويق •

الطاقات االستيعابية للعديد من ختصصاتها. حيع مت رفع الطاقة 

 االستيعابية لربامج هندسة العمارة واهلندسة املدنية والرياييات.

قدم املكتب بالتعاون مع مركز التطوير والتدريب األكادميي  •

وكتابة  Course Syllabusورش عمه عن إعداد خطة تدريس املادة 

أهداف املواد الدراسية وارجاتها، وكذلك عن  االعتماد والتقييم 

 الذاتي وإعداد ومتابعة األجندة األكادميية. 

شارك مدير االعتماد ويبط اجلودة   ورشيت عمه نظمتهما  •

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع اجمللس الثقا  

اجلودة اليت اعتمدتها اهليئة سابقًا لشهادة  الربيطاني لتطوير معايري

يمان اجلودة. كما شاركت منسقة االعتماد ويبط اجلودة   

ثالث ورش عمه   أساسيات بطاقات األداء املتوا ن وتطبيقاتها، 

والتقويم الذاتي للربامج األكادميية وإعداد املقومني اخلارجيني 

ادميي اليت عقدها احتاد والزيارة امليدانية العتماد الربنامج األك

 اجلامعات العربية بالتعاون مع اجلامعات االية.
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 لمكتبة ومصادر المعلوماتا 11

في تحقيق  حاف ت المكتبة ومصادر المعلومات منذ تأسيسها على المساهمة

خالل سعيها لتطوير  أهداف التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وجلك من

ون مها اآللية، وتأهيل  بوعة واإللكترونية، وتحديث أجهزتهامقتنياتها المط

والمحاف ة على ما يتعلق بها  هيئة العاملين فيها، وتوسيع خدماتها وتحديثها،

واالعتماد الخاص لمختلب التخصصات  من عناصر االعتماد العام للجامعة

 فيها.

ألفا وسبعمائة مئتان وثالثون  ( 142132)وقد بلغت موازنة المكتبة هذا العام 

وقواعد  وأربعون ديناراً مخصصة لشراء الكتب، االشتراك بالدوريات

 البيانات االلكترونية، والتجليد. 

 

 المكتبة في األعوام الخمسة األخيرة. ويبين الشكل التالي تطور موازنة

 

 
 

 

ام الدراسي التطورات التي طرأت على المكتبة خالل الع -ثالثا 

2112/2113 

 

 :المقتنيات  .1

 

 وخمس مئة ) 125164 ( لتبل  العام هذا خالل المكتبة مقتنيات نمت

 آالف ستة )6789 بزيادة أي كتاباً  وستين واربعاً  ومئة ألفاً  وعشرون

 مجموعة نمت كذلك .الماضي ) العام عن كتاباً  وثمانون وتسع وسبعمائة

 مختلب تغطي جارية دورية وستون مئتان ) 261 ( إلى الدوريات

 السنة

نة
ز
وا
لم
ا
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 ما تجليد وتم .والثقافية العامة الدوريات إلى إضافة األكاديمية التخصصات

 والدوريات. مجلداً من الكتب 1651 مجموعه

ومصادر المعلومات  أما في مجال المقتنيات اإللكترونية، فقد حرصت المكتبة

الشتراك بقاعدة خالل تجديد ا على المحاف ة على مقتنياتها اإللكترونية من

"، حيث اصبح عدد قواعد البيانات  EBSCO hostالبيانات اإللكترونية " 

  EBSCO host  16 من خالل المزود العالمي   التي تشترك بها المكتبة

   .عشر ستة

وهذه القواعد  قاعدة بيانات تشمل جميع التخصصات االكاديمية في الجامعة،

 الفرعية هي:

- Art & Architecture Complete 

- Academic Search Complete 

- Business Source Complete 

- CINAHL Plus with Full Text 

- Communication & Mass Media Complete 

- Computers & Applied Sciences Complete 

- Energy & Power Source 

- ERIC 

- Hospitality & Tourism Complete 

- Legal Collection 

- Library, Information Science & Technology Abstracts 

- MEDLINE with Full Text 

- Regional Business News 

- Research Starters, Business 

- Research Starters, Education 

- Small Business Reference Center 

 EBSCOبيانات "  باإلضافة الى جلك تم تجديد اشترك المكتبة في قاعدة

host للكتب اإللكترونية " "eBook Academic Collection 

(EBSCO hostالتي ")  في  كتاب الكتروني ( 120000 )تحتوي على

بالكامل، ومنها ما  جميع التخصصات المعرفية. منها ما يمكن تحميل نصه

االشتراك بقاعدة بيانات "  يمكن تحميل جزء من النص. كما تم تجديد

Science Direct " من الناشر العالمي  "Elsevier  في تخصصات "

)  432وتكنولوجيا المعلومات، والتي تقدم (  كليات الهندسة والصيدلة

 وثالثون دورية محكمة في تلك التخصصات، باإلضافة إلى اربعمائة واثنان

)  480أكثر من (  " العربية التي تضم e-Marefaاالشتراك بقاعدة بيانات " 

) اربعمائة وثالثون تقرير  430 ن دوريةً الكترونيةً عربيةً وأربعمائة وثمانو

وعليه، يزيد عدد الدوريات اإلنجليزية  اً احصائي اً في جميع المجاالت. )

والعربية المتاحة آليا لجمهور المستفيدين من قواعد بيانات مكتبة الجامعة، 

  عشرين ألب دورية في عشرات التخصصات والعلوم. عن

 

 :ملينتأهيل العا .2

  

 مما كبيرة أهمية ومهاراتهم قدراتهم وتطوير موظفيها تدريب المكتبة تولي

 المسارات التدريب هذا أخذ وقد .عام بشكل أدائها على اً  إيجابي ينعكس

 :التالية

  .المكتبة أقسام مختلب في للعمل بالتناوب الموظفين إلحاق - 

 المكتبة وظائب بأتمتة الخاص الن ام وصيانة تشغيل في مكثفة دورات عقد -

 MINISIS "M2L  الوظيفية المستويات مختلب وعلى. 

 .الدوريات لمقاالت اآللي التكشيب على الموظفين مع م تدريب  -
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 قواعد استخدام في المكتبة في العاملين لجميع متخصصة دورات عقد  -

 فادةواالست استخدامها وكيفية المكتبة بها تشترك التي اإللكترونية البيانات

 .منها

 

 النظام اآللي : .3

 

 بالن ام تم التعديل على قواعد البيانات وشاشات اإلدخال الخاصة

احتياجات لمكتبة  "  ليتالءم مع تطورMINISIS "M2Lاآللي

 والمستفيدين من خدماتها.

والمقروءة آلياً من  االستمرار بفهرسة وتصنيب المواد  ير المطبوعة -

 " .(MINISIS "M2L)  كتبةخالل الن ام المستخدم في الم

بدأت المكتبة  اضافة شاشات ادخال خاصة بن ام التكشيب الجديد الذي -

 .2113/ 2112 بالعمل به من خالل الربع االخير للعام الدراسي

 

 : قاعدة بيانات المكتبة .4

 

 جميع تمثل والتي الرئيسية المكتبة بيانات قاعدة ومراجعة بتدقيق االستمرار

 ومراجع كتب من المكتبة بيانات مطابقة من التأكد يتم بحيث المكتبة مقتنيات

 وتوحيد السابقة األخطاء وتصحيح المكتبة قاعدة مع و يرها ودوريات

 .سابقاً  تطبيقها تم التي األن مة لتبدل ن راً  الفنية المعالجة عناصر

 

 :المكتبة خدمات. 5
 واالطالع للدراسة ليالمح المجتمع ألبناء المكتبة أبواب فتح :المجتمع خدمة -

 .التعليمات ضمن

 المكتبة بها تشترك التي الورقية للدوريات الجارية اإلحاطة خدمة تقدم -

 .الخدمة هذه تقدم الكترونية بوابة خالل من المعلومات ومصادر

 .ومحلية وثقافية تعليمية مؤسسات إلى كتاباً ) 465 ( بءهداء المكتبة قامت -

 .المكتبة بها تشترك التي اإللكترونية اتالبيان قواعد عدد زيادة -

 لتضم تحديثها مع الشهرية، اإلضافات نشرة واصدار اعداد في االستمرار -

 حسب المكتبة بها تشترك التي الدوريات مقاالت الكتب، جانب إلى

 .التخصصات

 

 :جديدة خدمة -
 الورقية الدوريات بتكشيب 2113 سبتمبر / ايلول شهر منذ المكتبة قامت

 مع موضوعياً  وتحليلها 2113 للعام الجامعة تخصصات بكل لخاصةا

 آالف ستة ) 6711 ( المكشفة المواد عدد بل  اج مادة، لكل مستخلص اضافة

 على ،"العلمية لألبحاث فيالدلفيا كشاف" اسم اطالق وسيتم مقال وسبعمائة

 Philadelphia Index to Scientific Research " هذه البيانات قاعدة

(PISR) "، على بالمكتبة الخاصة البيانات قواعد قائمة إلى ستضاف والتي 

 خطة ضوء في المستفيدين قبل من فيها المباشر للبحث تمهيداً  اآللي الن ام

 في م، 2113-2111 لألعوام الورقية الدوريات كل وتكشيب تحليل المكتبة

 مر،مست بشكل وصولها، حال الجديدة األعداد تكشيب مع متزامن وقت

 .المعلومات ومصادر المكتبة مقتنيات إلى تكشيفه يتم ما وإضافة
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 دائرة العالقات الدولية والشرون العلمية -12

 

 المقدمة:  -1

 

لعبت دائرة العالقات العامة والدولية دوراً بزارزاً فزي تنفيزذ خطزة الجامعزة 

مززع المحلززي االسززتراتيجية الراميززة إلززى توثيززق العالقززة بينهززا وبززين المجت

والمجتمعززات األخززرى، ونفززذت خطززة للتعززاون مززع العديززد مززن المؤسسززات 

المحليززة واإلقليميززة فأبرمززت عززدة اتفاقيززات ومززذكرات تفززاهم مززع كثيززر مززن 

المؤسسززات والجامعززات، ووطززدت عالقززات متميزززة مززع قززادة الززرأي مززن 

سياسيين ومفكرين وعلماء ومثقفين يمثلزون مختلزب القطاعزات مزن خزالل 

العديززد مززن النززدوات والمززؤتمرات والفعاليززات بالتعززاون مززع عمززادات  إقامززة

 ودوائر الجامعة المختلفة.

 

 اإلنجازات: -2

 -أنشطة متنوعة: - أ

وتعزيزززاً لتززرابط الطلبززة مززع المجتمززع المحلززي وخاصززة مجتمززع األعمززال 

والوظزززائب والمؤسسزززات جات العالقزززة بتوظيزززب القزززوى البشزززرية، قامزززت 

نشزطة المتميززة والحمزالت الفاعلزة نزذكر منهزا علزى الدائرة بالعديد مزن األ

 سبيل المثال ال الحصر:

( 41إقامززة يززوم المسززار الززوظيفي فززي الجامعززة وشززاركت فيززه أكثززر مززن )

 مؤسسة كبرى حيث التقت خريجي الكليات للتعاقد معهم.

تن ززيم معززرا األعمززال ومشززاريع الطلبززة الخززريجين بززالتوازي مززع يززوم 

 المسار الوظيفي.

ث بروشزززورات الجامعزززة وإعزززداد التقزززويم الجزززامعي للعزززام الجزززامعي تحزززدي

2112/2113. 

 المشاركة في معارا ومؤتمرات أكاديمية خارج األردن في :

 .الكويت وسوريا والسعودية وفلسطين وفرنسا اسبانيا

 .2إعداد دليل الجامعة 

 إعداد المفكرة السنوية للجامعة.

 إعداد الهدايا التذكارية والدروع.

 داد التقرير السنوي.إع

استقبال وفود من طلبة المدار  الذين قاموا بزيارة الجامعة واصزطحابهم 

 في زيارات إلى مختلب كليات ودوائر الجامعة.

 استقبال الوفود وإعداد محافظ المعلومات.

 

 جوائز جامعة فيالدلفيا - ب

اضزززطلعت الزززدائرة بالعمليزززات المتصزززلة بزززاإلعالن عزززن الجزززوائز وتن زززيم 

 عمال المقدمة للحصول على الجوائز وهي:األ

 السنة السابعة  -جائزة أحسن كتاب

 السنة الخامسة  -جائزة أحسن كتاب مترجم 

 السنة الرابعة  -جائزة أحسن برمجية حاسوب

 السنة الرابعة  -جائزة أحسن اختراع

 السنة الثالثة -جائزة أحسن عمل فني

جززوائز للفززائزين فززي موعززده ون مززت الززدائرة برنززامج االحتفززال بتسززليم ال

وبحضور عدد كبير من الرسميين واألكاديميين والتربويين واإلعالميين، 

 ومن الجدير بالذكر أنه سيتم استحداث جوائز أخرى في األعوام القادمة.
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 االتفاقيات -جـ

أعدت الدائرة االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الجامعة مع العديد مزن 

والشزززركات العلميزززة والتعليميزززة وجلزززك علزززى المسزززتوى المحلزززي  المؤسسزززات

 والدولي. واإلقليمي
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  المالحم-11

 

 :والعمادات األنشطة البحثية والمجتمعية للكليات

 والفنون (: كلية اآلداب1الملحم رقم )

 2112/2111األبحاثوالكتبوالمؤتمرات -أ

لمقبولوووةللنشووورفووويالقسوووماألكووواديميللعوووامالبحووووثالمنشوووورة/ا .2
2112/2111 

:عصفورمحمد.د.أ
 اإلنسانية المعرفة منهج في رؤية:  اإلنسانية العلوم في البينية الدراسات 

 0 العرردد,  02 المجلررد اآلداب كليررة – سررعود الملررك جامعررة – المعاصرررة
.02-013 ص(, 0231)


:أ.د.صالحأبوأصبع

 " تجربة جامعة  مات والتعليم الجامعي: وعد أم إحباط؟ تكنولوجيا المعلو
، التعلم اإللكتروني والتعليم المدمج "المؤتمر الدولي األول: " فيالدلفيا

 32-31   -  جامعة فيالدلفيا "خيار استراتيجي للجامعات العربية
 .م0230تشرين ثاني )نوفمبر( 


:أ.د.سالمساري

  جهات المستقبلية"، بحث رئيسي لندوة "المؤشرات المجتمعية لإلبداع والتو
اآلفاق المستقبلية لإلبداع، مركز الدراسات المستقبلية ، جامعة 

 (0230فيالدلفيا. )
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 " التماسك االجتماعي واستقرار المسار التنموي: تقييم السياسات ونقد
الممارسات"، ندوة" آفاق التنمية العربية في خضم التطورات الراهنة: 

نموية"، مؤسسة  شومان ومؤسسة العويس الثقافية، نحو نهضة عربية ت
 )للنشر في مجلد أعمال المؤتمر(. 01/7/0230-00عمان 


أ.د.عزالدينالمناصرة:

  اللغررررات ايررررر العربيررررة فرررري بررررالد الشررررام، مجلررررة التربيررررة والعلررررم، جامعررررة
 الموصل، مقبول للنشر.


 أ.د.حسنعليان:

 نحرن واآلخرر(، بحرث مقبرول  رؤى السياسة والعالقات الدولي ة فري كتراب(
 للنشر في كتاب )ناصر الدين األسد: الفكر والمنهج(.


د.محمدعبيداهلل:

  النثر في الشعر، من خالل تجربة الراحل محمود درويش، بحث منشور
، علميررة محكمررة، جامعررة ورقلررة، الجمهوريررة 39، عرردد األثوورفرري مجلررة: 

 .0231الجزائرية، جانفي )كانون الثاني( 

 ي بالشرررفاهية والكتابيرررة عنرررد العررررب: قرررراءة فررري مصرررنفات الجررراحظ، الررروع
بحرررث مقبرررول للنشرررر فررري: حوليرررات اآلداب والعلررروم االجتماعيرررة، مجلرررس 

 .0231النشر العلمي، جامعة الكويت، 

  ،بحرث منهج البحث األدبي في ضوء جهود العالمة ناصر الردين األسرد
 .0231المنهج(، مقبول للنشر في كتاب )ناصر الدين األسد: الفكر و 

  ،التفاعررل مررع التررراث فرري القصررة القصرريرة األردنيررة، بحررث مقبررول للنشررر
 .0231جامعة الموصل، العراق، مجلة التربية والعلم،

 صررورة سررردية لمدينررة عمرران، بحررث مقبررول -المكرران فرري القصررة القصرريرة
 .0232، شباط 0للنشر، مجلة: أفكار وقضايا، جامعة الجزائر 

 
د.خليلنوفل:

 Reasons behind Students’ Weaknesses in University 

Requirements Language Courses in Speaking 

Skills- International Journal of Social Sciences and 

Education 

 The Reasons behind Students’ Weaknesses in 

University Requirements Language Courses in 

Speaking Skills- International Journal of Social 

Sciences and Education 
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 Collocation in English and Arabic: A Comparative 

Study-  English Language and Literature  Studies 

 Darkness in Conrad's " Heart of Darkness: A 

Linguistic and Stylistic Analysis- Theory and 

Practice in Language Studies. 

 Semantic Functions of Passive Construction in the 
Holy Qur'an  -  Theory and Practice in Language   
Studies. 

 English Participial Adjective and Arabic Agentive 
and Patientive Nouns- Theory and Practice in 
Language Studies. 

 Syntactic Aspects of Poetry: A Pragmatic 
Perspective and The Buckingham Journal of 
Language  and Linguistics - Asian Social Science. 

د.إسماعيلالقيام:
  دراسرة فري مؤل فررات داود هرا: تيسرير تعلريم العربي رة ألبنائهرا وللنراطقين بغير

الملرررررك فيصرررررل، ُقبرررررل للنشرررررر، المجلرررررة العلمي رررررة لجامعرررررة  عبررررردغ اللغوي رررررة،
 .0231السعودي ة، 

 بحرث مقبرول للنشرر فري  ،في التصحيح اللغروي   منهج ناصر الدين األسد
 .0231كتاب )ناصر الدين األسد: الفكر والمنهج(، 



د.عبداللطيفالخياط:
 The  popular  Wells , the classic Wells - Dirasat of 

the Jordanian University. 

 The Power of 'Not Saying' in Heart of Darkness - 
Arts Journal. King Saud University. Riyadh.      




د.غّسانعبدالخالق:
  مرجعي ات )ليلرة النهرر( لعلري أحمرد براكثير، مجل رة التربيرة والعلرم، جامعرة

 ،  )مقبول للنشر(.0231الموصل، العراق، أيلول، 
 (، 31ة، الجزائررر، عرردد )شررعر المتنبرري فرري دالئررل اإلعجرراز، مجلررة الجلفرر

0231. 


د.يوسفربابعة:
  اللغة العربي ة والشرابكة، مقبرول للنشرر، المجلرة األردنيرة فري اللغرة العربي رة

 .0231وآدابها، 
  كتاب ألفاظ من القرآن الكرريم  قرراءة ومراجعرة: د. يوسرف ربابعرة، بحرث

.0231مقبول للنشر في كتاب )ناصر الدين األسد: الفكر والمنهج(، 
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د.موفقأبوحمود
 "تحليلية إحصائيةالتنمية السياسية في األردن: دراسة  معوقات."
 "أفراد المجتمع األردني حول التنمية السياسية: دراسة ميدانية اتجاهات"  

 -  
  0231 لعام األردنية النيابية االنتخابات"قراءة في مضامين ودالالت" 

 العربي الربيعو  ياألردن المدني المجتمع." 


 الكتبالمؤلفةالمنشورة:الكتبالمؤلفةالمنشورة: .1

:أ.سالمساري
)باالشررتراك مررع الرردكتور إبررراهيم  كتاب"الدولررة والديمقراطيررة والمجتمررع" -

المسرررتقبلية، جامعرررة فيالدلفيرررا، دار  2013)بررردران(، مركرررز الدراسرررات 
 البركة ودار مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان.

المعطل فري الثقافرة دراسات في الفكر التنموي: ثقافة التنمية، الفاعل و  -
 العربية اليوم، كتاب جامعي، دار كنوز المعرفة، عمان.

 

د.محمدعبيداهلل:
أسررراطير األولرررين، الجرررنس األدبررري الضرررائع فررري السررررد العربررري القرررديم،  -

 .0231كتاب منشور، دار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، 


د.توفيقشومر:

وتحريررررر باالشررررتراك مرررررع الررررتعلم بالممارسررررة والتفكيررررر الناقرررررد، )تررررأليف  -
 .0231آخرين(، ألمانيا، 


2112/2111المشاركةفيالمؤتمراتوالندوات .4

 :أ.د.صالحأبوأصبع

مهرجان  -رابطة الكتاب األردنيين  – ""الثقافة الجماهيرية والتنوير -
 9/0230/ 7 جرش الندوة الفكريةجرش/ 

المنظمة "عربي"تحديات المكتبة الرقمية ودورها في تفعيل االقتصاد ال -
اللغة والترجمة في "المؤتمر العربي الرابع للترجمة -العربية للترجمة 

 .0/32/0230-3 -سلطنة ُعمان عصر المعلومات واالتصاالت" 

 

د.توفيقشومر:
 .0231"حال الفلسفة في أوربا"، الجامعة األردنية، أب،  -

 .DAAN ،0230التعليم العالي في العالم العربي، مؤسسة  -
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.محسنعالم:د

التغيرات الطارئة وأساليب التعبير الجرافيكيرة  تأثيرهرا وأثرهرا، المرؤتمر  -
 .0231الدولي العاشر، جامعة المنيا، مصر، 


د.فيصلالعمري:

عوامل اإلثارة في صورة المرأة وأثرها في تكوين مستويات مختلفة من  -
 .0230االستماالت اإلعالنية، مؤتمر جامعة المنيا، آذار، 

التراث الشعبي األردني وتمثيالته في أعمال الطلبة، مؤتمر جامعة  -
 . 0230أسيوط، مصر، كانون أول، 


 

 شاتالعمل/:روخامسًا:المؤتمرات/الندوات/


_  07الندوةالعلمّيةالتكريمّيةلألستاذالدكتورناصرالديناألسود) .أ

2  _0231)

ي  األسرررتاذ الررردكتور استضرررافت الكلي رررة ضرررمن فع اليرررات أسررربوعها العلمررر
 ناصر الدين األسد الذي ألقى محاضرة بعنوان )تقاليد وقيم جامعي ة(.

ثررم  عقررد قسررم اللغررة العربي ررة وآدابهررا، وبحضررور د. األسررد، نرردوًة علمي ررة بعنرروان 
)جهررود ناصررر الرردين األسررد فرري اللغررة واألدب والفكررر( قررد م فيهررا أعضرراء هيئررة 

تناولرررت جهرررود الررردكتور األسرررد علرررى النحرررو التررردريس فررري القسرررم أوراقًرررا علمي رررة 
 التالي:

a.  :"رؤى السياسرررة والعالقرررات الدولي رررة فررري كتررراب "نحرررن واآلخرررر
 أ.د. حسن علي ان.

b.  رررد مرررنهج البحرررث األدبررري  عنرررد ناصرررر الررردين األسرررد:  د. محم 
 عبيد اهلل.

c.  تحريرررر المصرررطلح السياسررري  واالقتصرررادي  عنرررد ناصرررر الررردين
 األسد: د. اس ان عبد الخالق.

d.  ر ناصررررر الرررردين األسررررد فرررري الحفرررراظ علررررى التررررراث العربرررري  دو
اإلسرررالمي  المخطررروط أثنررراء رئاسرررته للمجمرررع الملكررري  لبحررروث 

 الحضارة اإلسالمي ة: د. أمين أبو ليل.

e.   .د : مررررررنهج ناصررررررر الرررررردين األسررررررد فرررررري التصررررررحيح اللغرررررروي 
 إسماعيل القي ام.



 

 Philadelphia University                                                                                                                                      جامعة فيالدلفيا         
 

 52 

f.   كترراب ألفرراظ مررن القرررآن الكررريم  قررراءة ومراجعررة: د. يوسررف
 بعة.ربا

 وأدار الندوة الزميل أ.د. عز  الدين المناصرة.              

مهرجانفيالدلفياالثانيللشعراءالشباب .ب

مهرجرررران فيالدلفيررررا الثرررراني للشررررعراء وآدابهررررا  قسررررم اللغررررة العربي ررررةنظ ررررم 
بالتعرراون مررع منترردى عبررد الحميررد  31/1/0231الشررباب وأقامرره يرروم السرربت 
هرجان جلسًة افتتاحي رة، وثرالث جلسرات شرعري ة، شومان الثقافي، وتضم ن الم

شررراعًرا وشررراعرة مرررن الشرررباب ينتمرررون إلرررى جامعرررات  31واشرررترك فيررره نحرررو 
 ومؤسسات وطني ة متنوعة.

 
 ملتقىفيالدلفياالثانيللقصاصينالشباب .ج

نظ رررم قسرررم اللغرررة العربي رررة وآدابهرررا ملتقرررى فيالدلفيرررا الثررراني للقصاصرررين 
بمشررراركة ثمانيرررة عشرررر قاصرررًا  8/2/0231عررراء األربالشرررباب الرررذي عقرررد يررروم 

وقاصررة، واستضررراف الملتقرررى الكاترررب هاشرررم ارايبرررة والكاتبرررة سرررامية العطعررروط 
للقرراء بالقصاصررين الشررباب وتقررديم جانررب مررن خبرتهمررا القصصررية فرري ترردريب 

الكت ررراب الشرررباب. واشرررتمل الملتقرررى علرررى ثرررالث جلسرررات إضرررافة إلرررى الجلسرررة 
 االفتتاحية.
 

 مناسبةيومالشعرالعالميقراءاتشعريةب .د

نظ رررم قسرررم اللغرررة العربيرررة وآدابهرررا وبمناسررربة يررروم الشرررعر العرررالمي يررروم 
جلسررررررة قررررررراءات شررررررعري ة استضرررررراف فيهررررررا الشرررررراعرين: علرررررري 21/1/2112

النوباني, وسلطان الزاول، وأدارت الجلسة الزميلة نداء مشعل.
 

هو.يوماللغةالعربيةالعالمي
نررردوة علمي رررة بعنررروان )اللغرررة  39/30/0230نظرررم القسرررم يررروم االثنرررين 

العربي ة والفنون المعاصرة( احتفااًل بيوم اللغة العربيرة العرالمي. وقرد تحرد ث فري 
. الندوة الفنانان: جميل عواد ولينا التل 

 
و.موسماإلبداعاألدبّيالثالث:

أقام قسم اللغة العربي ة وآدابها نشراطه لخدمرة المجتمرع المحل ري )موسرم 
داع األدبي  الثالث( الذي هدف إلى خدمة المجتمع المحل ي للجامعة، إذ تم  اإلب

تخصرريص يرروم ترردريبي لترردريب الطلبررة الررراابين باإلبررداع والكتابررة األدبي ررة مررن 
مدارس محافظة إربد )مديريات التربية والتعليم " األولى والثانية والثالثة"(. وقد 
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البًة من مدارس متعد دة بلغت نحو طالًبا وط 322نحو  النشاط ااستفاد من هذ
مدرسة, وتم عقد الورشة التدريبي ة فري نرادي معل مري إربرد. واشرتمل النشراط  02

بعررد ذلررك علررى اسررتقبال أعمررال أدبي ررة متنو عررة مررن الطلبررة المشرراركين، وشررك ل 
طالًبرررا وطالبرررة فررري مجررراالت الكتابرررة  31القسرررم لجاًنرررا علمي رررة لتقييمهرررا، إذ فررراز 

م  تكريم الفائزين والمشاركين ومشرفيهم في حفٍل خترامي  أقريم لهرذغ المتنو عة، وت
 . 2/2/0231الغاية يوم 

 
 المؤتمراتوالندواتالعلمية/الحلقاتالدراسية-6

تنظم الكلية مؤتمر فيالدلفيا الدولي سنويًا، وقد وصل هذا العام إلى  -
قبل" التي دورته التاسعة عشرة بعنوان "المرأة: التجليات وآفاق المست

. وتتولى لجان 0232تشرين الثاني )نوفمبر(  8 – 1سُتعقد من 
مشك لة من أعضاء هيئة التدريس في الكلية اإلعداد للمؤتمر وتنظيمه 
وتحرير أبحاثه، بعد تقييمها وتحكيمها. ومن الجدير بالذكر أن 

 أعمال المؤتمر ُتطبع سنوًيا وتصدر في كتاب.
لكليرررة اآلداب والفنرررون, وتحرررد د مجرررالس تعقرررد الكليرررة األسررربوع العلمررري  -

األقسام موضوعات ترتبط بهرا أبحراث النردوات ومحاضرراتها. ويشرارك 
أعضررراء هيئرررة التررردريس بالكليرررة فررري المرررؤتمرات الثقافي رررة والمتخص صرررة 

كمرررا تقررروم الكلي رررة بةصررردار مجلرررة علرررى المسرررتويين المحل ررري والعربررري.
 فيالدلفيا وتحريرها وتصميمها.

النشاطاتالالمنهجية-7
أس ست الكليرة عردًدا مرن األنديرة الط البيرة المتخص صرة لرعايرة مواهرب 
بررداعاتهم / فرري المجرراالت األدبيررة واللغويررة والفنيررة مررن خررالل األنديررة  الطلبررة واد

 التالية:

 منتدى اللغة العربية -

 يزيةنادي اللغة اإلنجل -

 نادي الفنون -

وتررنظم هررذغ األنديررة نشرراطات طالبيررة متنوعررة بةشررراف أعضرراء هيئررة 
التدريس وضمن مجاالت ترفد تخصصراتهم وتسرهم فري بنراء شخصرية الطالرب 

 وتنمية قدراته ومهاراته.
 
الخدماتالطالبية-8

تقيم األقسام لطلبتها رحالت علمي ة وترفيهي ة إلى مواقع متنوِّعة. -
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مجانية في األقسام للنهوض بمستوى الطلبة الذين تقل تعقد دورات  -
%، ودورات أخرى لعموم الطلبة في 12معدالتهم التراكمية عن 

 مجاالت تتصل بدراستهم وتخصصاتهم.
تتعاون الكلية مع عمادة شؤون الطلبة في بعض األنشطة الط البية  -

 كالمعارض الفنية ومعارض الكتب وايرها.

 
يةتحسينالبيئةالجامع-9

تعمل الكلية بأقسامها المتعددة على االستمرار في تحسين البيئة 
الجامعية وتجميلها والعناية بأروقة الكلية وممراتها ومداخلها، وخاصة أقسام: 
التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي ودراسات التنمية، إذ تقوم بحمالت 

 تجميل وتزيين للمرات والمداخل في الكلية والجامعة..


خدمةالمحتمع-11
 المجتمعالمحلي:

 أقامت الكلية عددا من األنشطة لخدمة المجتمع المحلي منها:
موسرررررم اإلبرررررداع األدبررررري لخدمرررررة الطلبرررررة الموهررررروبين فررررري  -

 محافظة إربد.

عدد من المحاضررات فري اللغرة العربي رة واإلنجليزي رة  إقامة -
 والفنون لدى مركز جرش الريادي للطلبة المتفوقين.

 ت تثقيفية في قرى المجتمع المحلي للجامعة. عقد ندوا -
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (: 2الملحم رقم )

 كلية العلوم اإلدارية والمالية
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  :اإلنتاج العلمي المدعوم من قبل عمادة البحث العلمي والدراســات العليــا

  

 

 

 أوال : الكتب:

 الكتب التي حكم  فقط - أ




 
 
 
 
 
 

 












 

 

:ةفيالمؤتمرات:األبحاثالمقدمثانياً
 

 

اسمالكتاب
 

الكلية  عضوهيئةالتدريس

 المعلومات التسويقية ()ن م 

 

 د. طارق نائل هاشم العلوم اإلدارية والمالية

 السيد عبد الكريم الرمحي العلوم اإلدارية والمالية ) محاسبة شركات األشخاص(

 ) محاسبة شركات األموال (

 

 الجزء األول(  –) مبادىء المحاسبة المالية 
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 :اإلنتاج العلمي المدعوم من قبل عمادة البحث العلمي والدراســات العليــا


أواًل:الكتب:


 الكتبالتيحكمتفقط -أ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:3الملحم رقم )

 اسم الكتاب

 

 عضو هيئة التدريس الكلية

 د. عبد الرسول الموسوي  كلية العلوم اإلدارية والمالية  )دراسات الجدوى وتقييم المشروعات)
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 يخ االنعقادمكان وتار  عنوان المرتمر/الندوة  .

 دلفياجامعة فيال ورشة عمل

1-7/11/2113 

 يوم علمي 

 

 جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية

21/21/4/2114 

 المجلس التمريضي االردني ورشة عمل 

3/2/2114 

 الجامعة االردنية مرضى التوحد

2/4/2114 

 مركز الحسين للسرطان ورشة عمل

9-11/4/2114 

 Globalمنتدى الشراكة الدولية في التميريض  

Partnership Nursing 

 الجامعة االردنية

19/4/2114 

 جامعة آل البي  المشاركة في االمتحان الشفوي لطلبة التدريب

8/5/2114 

 جامعة العلوم والتكنولوجيا ملتقى علمي وطني

11/5/2114 

اليييوم العلمييي التاسيية لكلييية التمييريض والملتقييى 

 االبداعي الثالث لطلبة كلية التمريض االردنية

 ونةجامعة الزيت

22/5/2114 

 

 لجــان وطنية: 

  لجنززة دائمززة ببرنززامج "قيززادة مززن أجززل التغييززر" / المجلززس التمريضززي

األردني/ من مة الصحة العالمية.

 .)اللجنة الوطنية للرعاية التلطيفية )األردن

    

 
 

 (:4رقم )الملحم 

 كلية الهندسة

 

 اإلنتاج العلمي ألعضاء الهيئة التدريسية:

 لكلية الهندسة: األعمال البحثية

 القســـــــــــــــــم

2113 

 كتب مرتمرات مجالت
مجموع 

 البحوع

 4 - 2 2 الهندسة الكهربائية 1

 15 - 1 14 الهندسة الميكانيكية 2

 6 - 2 4 هندسة الحاسوب 3

 23 - 14 9 هندسة الميكاترونكس 4

 7 - 1 6 هندسة االتصاالت وااللكترونيات 5

 4 - 2 2 ةهندسة العمار 6

 7 1 3 3 الهندسة المدنية 7

 11 1 25 41 المجموع

 

 املؤيرات العلمية الدولية:

قامت الكلية بتنظيم عدد من املؤيرات اهلندسية الدولية وبالتعـاون  

السـنوات الـثالث   هيئات ومؤسسات دولية وخالل جامعات عاملية و مع

 مت تنظيم املؤيرات التالية: األخرية

 

 تاريخ االنعقاد الندوةعنوان المرتمر/
عدد 

 البحوع 
 الجهات المشاركة

1 
The 11

th
 Intr. Multi-

Conference on Systems, 
11-

14/2/2113 
193 

IEEE, Sfax 

University-Tunisia, 
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Signals, & Devices (IEEE 

SSD2013) 

Chemnitz University 

of Technology- 

Germany, Universitat 

Polytechnic de 

Catalunya-Spain 

2 

The 9
th

 Intr. Symposium on 

Mechatronics and its 

Applications (IEEE-

ISMA'13) 9-11/4/2113 40 

IEEE, Emirates 

Aluminum, German 

Jordanian 

University, 

American University 

of Sharjah, Jordan 

University. 

3 

The 8
th

 Intr. Multi-

Conference on Systems, 

Signals, & Devices (IEEE 

SSD2011) 

18-

21/3/1122 
218 

IEEE, Sfax 

University- Tunisia, 

Chemnitz University 

of Technology- 

Germany 

 

 الجوائز والتقدير:

في العديد من المعارا والمسابقات الوطنية والدولية  كلية الهندسةشاركت 

وائز والشهادات التقديرية نذكر بمشاريع تخرج متميزة وحصلت على العديد من الج

 منها:

 :(Solar Car Challenge 2013) السباق الدولي للسيارات الشمسية .1

شاركت جامعة فيالدلفيا في السباق الدولي للسيارات التي تعمل بالطاقة 

حيث تم   31/6/2113-29الشمسية والذي عقد في قبرص خالل الفترة 

منطقة الشرق األوسط وشمال  اختيار تصميمها المتميز من بين جامعات

سيارة أخرى من مناطق أخرى. حصلت  38وشاركت  (MENA)أفريقيا 

 السيارة التي تم تصميمها وتنفيذها في مشا ل كلية الهندسة على:

 .الجائزة األولى ألفضل تصميم ميكانيكي 

 .الجائزة الثانية في سباق السيارات 

ا  القواسمة، عمر والعمل من تنفيذ العمل من قبل الطلبة: عمر اي

صبري حماش، مازن الحوراني، و حازم محمد كنعان،  وأشراف 

 الدكتورة شذى عموره والمهندسة فاطمة الوديان.

الجائزة األولى في محور الربوطيات في المهرجان التكنولوجي  .2

-7الذي استضافته جامعة مؤتة خالل الفترة  الوطني السادس

 GPRS-Based"، حيث حصل المشروع 8/5/2113

Teleoperation of a Mobile Robot"  وهو من تنفيذ

الطالب أحمد محمد دربا  والطالب عبدهللا المطيري وأشراف 

 األستاج الدكتور قاسم العبيدي.

الجائزة الثانية في محور االتصاالت في المهرجان التكنولوجي  .3

-7الذي استضافته جامعة مؤتة خالل الفترة  الوطني السادس

 Design and"يث حصل المشروع ، ح8/5/2113

Implementation of an Unmanned Air Vehicle"  وهو

محمد راضي الجمل و  من تنفيذ الطلبة: محمد مضر حليمة، و

 عمرو الشريب وأشراف المهند  إبراهيم ابو اصبيح.

الجائزة الثانية في محور األبنية الخضراء في المهرجان  .4

ستضافته جامعة مؤتة خالل الذي ا التكنولوجي الوطني السادس

 Effect of"، حيث حصل المشروع 8/5/2113-7الفترة 

Glass-Material wastes on the Asphalt-Concrete 

Mix and on Concrete-Mix in Jordan      وهو من تنفيذ

الطلبة: جيب محمد القريني، و زهير محمد شاكر، و خالد أحمد 

ر الخديوي والدكتور زيدون صالح، وأشراف األستاج الدكتور تيسي

 ابو سالم.

  

 نشاطات أخرى:
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ن مززت كليززة الهندسززة فعاليززات اليززوم الهندسززي الثززامن "هندسززة الميكززاترونكس:  .1

الواقززع والطمزززوح" بالتعزززاون مزززع نقابزززة المهندسزززين األردنيزززين وجلزززك فزززي يزززوم 

وتضزززمن عزززددا مزززن المحاضزززرات العلميزززة ومعزززرا لمشزززاريع  23/4/2113

 على جوائز تقديرية. التخرج التي حصلت

ن مت كليزة الهندسزة الملتقزى الثالزث لخريجزي كليزة الهندسزة بالتعزاون مزع نقابزة  .2

وتنززاول واقززع خريجززي  21/11/2113المهندسززين األردنيززين وجلززك فززي يززوم 

الهندسة والتفاعل مع حقل العمل باإلضافة إلى تجارب عدد من خريجي هندسة 

 فيالدلفيا.  

محاضرات علمية حول مواضيع هندسية هامزة جات قدم عدد من ضيوف الكلية  .3

 العالقة بالتكنولوجيا الحديثة وحافات العلوم التطبيقية.

بدأ ببرنامج الماجستير في هندسة الميكاترونكس بالتعاون مع جامعات المانيزة ال .4

السزتحداث برنزامج ماجسزتير  "Tempus"وهو منحة أوروبية ضمن مشزروع 

أنشززاء مختبززرات مركزيززة لتززدريب وتأهيززل  فززي هندسززة الميكززاترونكس وكززذلك 

متخصصين في مجال الميكاترونكس وبالتعاون مع جامعزات إقليميزة وأوروبيزة 

 سنوات. 3يورو وعلى  نوبكلفة تتجاوز مليو

استحداث مركز فيالدلفيا لبحوث الطاقزة المتجزددة والتحزرك علزى الجهزات جات  .5

 العالقة بدعم المركز ونشاطاته.

لطلبة كلية الهندسة لزيارة مواقع جات صزلة بتخصصزاتهم  تن يم رحالت علمية .6

 الهندسية.

يمن برنامج تبادل فرص تدريب طلبة اجلامعات العربية، مت تنظيم عمليـة   .7

 تدريب عدد من الطلبة بني جامعتنا وجامعة تشرين السورية.

تطوير برامج تدريب الطلبة، والتعاون مزع نقابزة المهندسزين األردنيزين لتزدريب  .8

 دسين حديثي التخرج.المهن

بالتعززاون مززع  "IEEE CITS 2012"المشززاركة فززي تن ززيم المززؤتمر الززدولي  .9

 .2112الجامعة الهاشمية والي سيعقد خالل شهر أيار 

 

 

 (:5الملحم رقم )

 كلية تكنولوجيا المعلومات
 

( 14تم نشر ) 2112/2113و  2112/ 2111في العامين الجامعيين  

( أوراق علمية في وقائع المؤتمرات 7في مجالت علمية، و ) اً بحث

 المحلية والدولية.

 

 

عقد هي 1021/1023و من أهم انجازات الكلية في العام الجامعي 
اتفاقية مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات و برنامج سابق 

بهدف تطوير قدرات و  (USAID)التابع للوكالة األميركية لإلنماء 
و تحديث  (PHP)طوير تطبيقات الويب مهارات المدرسين في لغة ت

عقد شراكة مع وزارة كما تم المعتمد من المؤسسات العالمية.  المنهاج
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتي تم بموجبها توقيع اتفاقية مع 
شركة اوراكل العالمية بهدف تدريس المنهاج المعتمد من اوراكل 

نظم قواعد \الكلية المتخصصة فيللجانب العلمي التطبيقي التعلق بمواد 
 ت وتطبيقاتها في مؤسسات األعمال.البيانا
 
 

و من ابرز الخدمات الطالبية التي أنجزت خالل العام الجامعي 
 :كانت 1021/1023

 
 (Cisco)استقطاب خبراء متخصصين فيي شيبكات الحاسيوب  .2

و  (Mobile Applications)و في تطوير تطبيقات الموبايل 
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طلبية داخيل الكليية  يمن ميادة التيدريب العمليي و باشيراف ذلك لتيدريب ال
مباشر و متابعة حثيثة من رؤساء االقسام حيث تم تجهيز مختبيرات الكليية 

 بالبرمجيات الالزمة للتدريب مما انعكس ايجابا على مستوى الطلبة.

اقامة معرض لمشاريع تخرج طلبة الكلية تحت رعاية رئيس الجامعة مميا  .1
م الطلبة لعرض مشاريعهم امام زمالؤهم مميا عيزز روح اتاح الفرصة اما

 المنافسة فيما بينهم. 

اقامة اليوم العلمي المفتوح لطلبة الدراسات العليا في برنامج ماجستير علم  .3
 الحاسوب و ذلك البراز رسائل الطلبة و االبحاث المنشورة منها. 

 ,ASP.NETعقد دورات تدريبية لطالب الكلية في المو وعات التالية:  .4

JAVA ,   Windows Phone 7 and QT, SharePoint 

 القيام بالزيارات الميدانية الى شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. .5

الحصول على دورات تدريبية مجانية لطلبة الكلية من أكاديمية  .6
Pioneers  

 التي أعمال طلبة تكنولوجيا المعلوماتالتأهل للمرحلة النهائية في مسابقة  .7
 دولة االمارات العربية المتحدة.في  نظمتها جامعة زايد

 و التدريس هيئة أع اء من مجموعة فيه شارك الكلية في علمي يوم إقامة .8
 هيئة ألع اء البحثية النشاطات عرض فيه تم, العليا الدراسات طلبة

 في الكلية التدريس
 Philadelphia .NETتأسيس نادي لطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات  .9

Club بدعم من شركة مايكروسوفت و عدة شركات أخرى. 
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 (:1الملحم رقم )

 كلية الصيدلة

 
 

 2112/2113التي حققتها الكلية للعام  اإلنجازات
 

تطورا سريعا في دور الصزيدالني فزي  السنوات األخيرةشهدت 

المشزززاركة فزززي تطزززوير وتنميزززة الخزززدمات الصزززحية فزززي شزززتى 
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تبطة بالدواء والمريض، ولقد تزامن هذا التطزور المجاالت واألنشطة المر

فززي الخززدمات الصززيدلية مززع التقززدم السززريع والملحززوظ فززي خطززط كليززات 

الصيدلة في العديد من المجتمعات المتطورة لتتناسب مع ما يتعلمه طالب 

الصيدلة و ما يمارسونه في الحياة العملية، ولم تعد مهنة الصيدلي تقتصزر 

لمنحصر بءلمامه بالنواحي الدوائية فحسب بزل تعزدتها على دوره التقليدي ا

لتشززمل مهززام وأنشززطة جديززدة كاالستشززارات العلميززة الصززيدلية للمرضززى 

وللعززاملين فززي قطاعززات الحقززل الطبززي، وتقززديم المشززورة لكززل مززا يتعلززق 

وللمريض معا فزي شزتى مجزاالت الرعايزة  بترشيد استخدام الدواء للطبيب

لة بجامعززة فيالدلفيززا علززى تلبيززة احتياجززات تقززوم كليززة الصززيد، والصززحية

المجتمزززع المتغيزززرة وجلزززك بتطزززوير المنزززاهج والخطزززط الدراسزززية وتزززوفير 

الكفززاءات العلميززة المؤهلززة للتززدريس وتطويرالوسززائل التعليميززة المسززاعدة 

السمعية والبصرية وإجراء البحوث الميدانية وتزوفير فزرص التزدريب فزي 

 األدوية المحلية واإلقليمية.  ومصانع الصيدليات والمستشفيات

وحتزى نهايزة الفصزل الثزاني  1991خّرجت كلية الصيدلة منذ نشزأتها عزام 

( مززززن الصززززيادلة األكفززززاء المززززؤهلين 1182عززززدد ) 2112/2113للعززززام 

لممارسززة المهنززة فززي شززتى المجززاالت الصززيدالنية كالصززناعات الدوائيززة 

الدراسززي الحززالي  والعمززل بالمستشززفيات والصززيدليات، وفززي نهايززة العززام

 465وافقت هيئة االعتماد على رفع الطاقة اإلستيعابية لكلية الصيدلة مزن 

سززاعة معتمززدة  161طالززب وإعتمززاد خطززة تدريسززية جديززدة مززن  618إلززى 

% مزززن مززواد التخصزززص فيهزززا 15نسززبة السزززاعات العمليزززة فيهززا تسزززاوي 

إضزززافات نوعيزززة فزززي التخصزززص وتتوافزززق مزززع متطلبزززات هيئزززة االعتمزززاد 

خاص، طُبّقت هزذه الخطزة الجديزدة ابتزداءاً مزن العزام الدراسزي ال

2111/2111. 

( مختبززراً تعليميززاً جهزززت 11ويوجززد فززي كليززة الصززيدلة حاليززاً )

لتزززدريب الطزززالب تزززدريباً جيزززداً فزززي شزززتى مجزززاالت المعرفزززة 

الصززززيدلية كاألدويززززة والسززززموم وحركيززززة الززززدواء والصززززيدلة 

اء النزززواتج الطبيعيزززة السزززريرية والعالجزززات والعقزززاقير وكيميززز

والصيدلة الصناعية والكيمياء الحيويزة السزريرية، والمختبزرات 

الكيميائيزززة الصزززيدالنية ومختبزززر الكيميزززاء العضزززوية والكيميزززاء  

 والتحليلية والتحليل اآللي .

باالضززافة الززى مختبززرات العلززوم الطبيززة التززي تسززاعد فززي فهززم 

عضزاء، وعلزم وتعزيز المعرفة الصيدالنية كمختبزر وظزائب األ

 األحياء الدقيقة الصيدالنية والتشريح واألنسجة واألمراا.

ولتحسين العوامل التي تؤثر بالطالزب إيجابزاً وتسزاهم فزي جذبزه 

نحو التعلم بفاعلية قامت كلية الصيدلة بتعزيزز مختبزرات الكليزة 

بززأجهزة حديثززة تناسززب المسززتوى العلمززي الواجززب تززوفره عنززد 

 خريج كلية الصيدلة.

 

لجنززة الجززودة والنوعيززة فززي كليززة الصززيدلة بتطبيززق ن ززام قززوم وت

الجودة البريطانيزة لرفزع سزوية التعلزيم بتحسزين عمليزة التزدريس 

التزززززدريب الميزززززداني فزززززي  ومتابعزززززة واالشزززززراف األكزززززاديمي،

المؤسسززات الصززيدالنية المختلفززة ، حيززث يخضززع طلبززة الكليززة 

ت سزززاعة فزززي المؤسسزززا 1441لفتزززرة تدريبيزززة عمليزززة مزززدتها 
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الصيدالنية المختلفة داخل وخارج المملكة، تناسزب طبيعزة دراسزته بحيزث 

 تهيئه لممارسة مهام عمله بعد تخرجه بكل يسر وسهولة .  

 

وضمن فعاليات وأنشطة كلية الصيدلة تقوم لجنة النشطات الالمنهجية فزي 

كل عام وبالتنسيق مع مؤسسة انجاز صزندوق الملزك عبزدهللا الثزاني لتهيئزة 

االقتصادية للشباب األردني علزى عقزد دورات ) مهزارات النجزاح  الفرص

 وكيب تكون قيادياً( لطلبة جامعة فيالدلفيا. 

 

تنمي الدورة لدى المشاركين توظيب مهاراتهم في مجال التواصل مع 

اآلخرين والتأثير االيجابي فيمن حولهم وااليمان بروح الفريق. باالضافة 

الطالب للحياة العملية، فتعدهم لمقابالت الى جلك فان هذه الدورة تعد 

 العمل واعداد سيرهم الذاتية.

 

ودورة كيب اكون قياديا ،هدفت هذه الدورة الى تعريب الُمشارك بأهمية 

 القيادة واثر تطوير المهارات القيادية لديه في حياته المهنية واالجتماعية.

ات وتطرقت الدورة الى الحديث عن صفات القادة, وعرا مكون 

نموجج القيادة حيث أتاحت الدورة للمشاركين فرصة تقديم خدماتهم 

االجتماعية التطوعية وممارسة مهاراتهم في القيادة من خالل تنفيذ 

 مشروع  قيادي تحت اشراف متطوعين من القطاع الخاص.

باالضافة الى اشتراك بعض الطلبة في دورة أخالقيات العمل، وتحت 

 س في الكلية.اشراف أعضاء هيئة التدري

قامت كلية الصيدلة أيضاً بمساعدة الطلبة بءعداد سيرتهم الذاتية 

حسب ر بتهم وتعريفهم بالشركات الدوائية وإمكانية إيجاد 

 .  فرص عمل في مجال الصيدلة
 

 

 

 األبحاع التي تم نشرها أو قبل  للنشر
  

1. Jaber, A.M., N. A. Mehanna, A. M. Abulkibash, 

“Simultaneous liquid-liquid extraction of dibenzyl 

disulfide, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol and 1,2,3-

benzotriazole from power transformer oil prior to the 

GC and HPLC determination”. J. Sep. Sci, 1, 2012, pp. 

750-757.   

2. Ghassan Andrawes Oweimreen, Abdul-Muttaleb 

Yousef Jaber, Abdallah Abulkibash, Nemer A 

Mehanna, “ The depletion of dibenzyl sulfide from a 

mineral transformer insulating oil. IEEE Transactions 

on Dielectrics and Electrical Insulation, 2012, 19, 1962-

1970.  

3. Nemr Ahmed Mehanna; Abdul Mutaleb Y Jaber; 

Ghassan A Owiemreen; Abdullah M Abulkebash; 

"Assessment of Dibenzyl Disulfide and Other 

Oxidation Inhibitors in Transformer Mineral Oils", 

IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical 

Insulation (Accepted).  
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4. Nedhal AlDouri, Assaf AM, Haddadin RN. ,Alabbassi R, 

Mashallah S, Mohammad M, Bustanji Y. Anti-cancer, anti-

inflammatory and anti-microbial activities of plant extracts used 

against hematological tumors in traditional medicine of Jordan. 

Ethnopharmacol,  13;145(3:)728-36 ,  2113  

 

5. Nedhal AlDouri, Yasser Bustanji, Ala Issa, Sundus Mashallah, 

Areej Assaf, Talal Aburjai and Mohammad Mohammad . 

Cytotoxic effect of Mercurialis annua L methanolic extract on 

human solid cancer cell line . Scientific research and essays, 

7(37:)3218-3222 ,  2112  

 

6. Bushra, Al Ramadani R, Daas R, Naylor I, Zelkó R. Remifentanil 

in combination with ketamine versus remifentanil in spinal fusion 

surgery-a double blind study. Remifentanil in combination with 

ketamine versus remifentanil in spinal fusion surgery-a double 

blind study,  21(2:)169-75 ,  21(2:)169-75 ,  2113  
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 (:7الملحم رقم )

 كلية الحقوق
 

 البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

 

 األبحاع والكتب التي تم نشرها أو قبل  للنشر

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

مكانالنشرالسنةالنشرإسمالبحثاإلسم
 قوانين واخالقيات االعمال واالدارة د.بسامالطراونة

 بسام الطراونه د. باسم ملحم .د.تأليف:

 االردن -دار المسيرة  0232

 مجلة جامعة االزهر 0231 القواعد االصولية لصيااة االحكام والفتاوي اإلدارية د.غازيصباريني

 الحقوق العدد الرابع السنة السادسة والثالثين مجلة 0230 مكونات المجتمع المسلم ومكانة األخر فيه د.فؤادالسرطاوي
 سنة 30الجزائر العدد / مجلة معارف 0231 البصمة الوراثية ما لها وما عليها ومكانتها بين وسائل االثبات 

 ارسل للتحكيم  قانون التجنس بين الشريعة والقانون 
 ارسل للتحكيم  قانون الجنسية بين الشريعة والقانون 

 حكيمارسل للت  النظام االقتصادي بين االسالم والرأسمالية 
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 الحوار مع الذات سبيل التفكير االيجابي ومجاهدة النفس
 

 ارسل للتحكيم 

بحث منشور بعنوان " الشائك و الغامض في النظام القانوني د.نادياقزمار
 ألوصاف االلتزام وأثرغ في استقرار المعامالت و عمل القضاء".

 

0231 

 
 المجلة األردنية في القانون و العلوم السياسية

 مملكة األردنية الهاشميةال
اللجنة العليا للبحث العلمي في المملكة األردنية 

 (2جامعة مؤتة /المجلد) –الهاشمية 

 (3العدد)

 
بحث منشور بعنوان " تطور دور القاضي في تفسير "قانون 
شكاليات التطبيق؟ حالة: سلطة القاضي في تعديل  العقد" واد

 العقد بفعل نظرية الظروف الطارئة".

 

 المجلة األردنية في القانون و العلوم السياسية 0230

 المملكة األردنية الهاشمية
اللجنة العليا للبحث العلمي في المملكة األردنية 

 (0( العدد )2جامعة مؤتة المجلد ) –الهاشمية 

 القواعد االصولية للصفة والمصلحة في دعوى االلغاء.د.أسامةالنعيمات
0231 

 ياسة/ جامعةمؤتة/مجلة القانون والس

  
التعويض االداري بين القانونين المدني واالداري دراسة  -

 0231  تطبيقية على النظام االردني

 مجلة دراسات الجامعة االردنية

اثر النظام الحزبي في الرقابة االدارية على اعمال االدارة  -
 0230 دراسة تطبيقية على المملكة االردنية الهاشمية.

 الملكة اروى / اليمن مجلة جامعة
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 0230 القواعد االصولية لصيااة االحكام والفتاوى االدارية .-

 مجلة جامعة االزهر مصر

 The concept of Judicial Control over 

Administrative Discretion 
  

0231 

European Journal of Social Sciences 
/Volume 40 issue 3 

 Don't Facebook me! Some Legal Concernsد.إيناسقطيشات

on Privacy Issues In Relation To 

Social Networking under the 

Jordanian Law. 
0231 

British Journal of Humanities and 

Social Sciences 
Volume 9/issue 2 

 
An Overview of the Formation of Electronic 

Contracts under the Jordanian Electronic 

Transactions Law  
0231 European Journal of Social 

Sciences 

Volume 38 issue 1 

 The Inapplicability of the Distance Sellingد.يزنمنصور
Regulations to M-Content Transactions? 

 
0231 

Computer and 
Telecommunications Law 

Review/ Issue: 2013 (7) Page 
189 
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 (:8الملحم رقم )

 كلية العلوم

 
 :2112/2113األبحاع العلمية والكتب المنجزة للعام  .1

 

 

 2112/2113 القسم

 مجالت

 

 مرتمرات

 

 كتب

 

تحكيم 

ابحاع 

 وكتب

 

 

 المجموع

العلييييييوم األساسييييييية 

 والرياضيات

8 11 1 4 23 

التكنولوجيا الحيويية 

 وهندسة الجينات

3 - - 5 8 

 31 9 1 11 11 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

التييييييي نظمتهييييييا الكلييييييية للعييييييام  العلميييييييةوالنييييييدوات  المييييييرتمرات .2

2111/2111 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجهات المشاركة تأريخ االنعقاد عنوان المرتمر/الندوة

الطبي لرصد مرضى اليوم  1

 الضغط والسكري   

وكالة الغوع  8/7/2113

 الدولية 

طلبة كلية العلوم   27/5/2113 اليوم الرياضي  2

 والهيئة التدريسية 
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 (:9الملحم رقم )

 عمادة التعلم عن بٌعد

 

 

 

 

عقد الدورة التدريبية المتخصصة في مركز ابن سينا للمشاركين  .1

من أعضاء الهيئة التدريسية في إنتاج المواد اإللكترونية باستخدام 

 E-Learningأحدث البرمجيات والمعدات التقنية بعنوان: "

Course Production 11/3/2112" بتاريخ   . 

 

االتفاق مع من مة اليونسكو باعتبار مركز ابن سينا للتعليم  .2

اإللكتروني بجامعة مركزاً دولياً يخدم جميع دول الحوا 

المتوسطية المشاركة بمشروع ابن سينا من خالل احتضانه 

( لتحميل جميع البيانات والمواد اإللكترونية serversللخوادم )

لدول المشاركة, حيث تم تحميل بعض المواد االلكترونية المنتجة ل

 من قبل أعضاء الهئية التدريسية في دولة العراق.

 

عقـد ورشـة العمـل السادسة ألعضـاء الهيئـة التـدريسيـة مـن  .3

 -15مختلـب الجامعـات العـراقيـة الرسمية فـي الفتــرة )

المواد (، والمتخصصة في إنتاج وتطوير 19/4/2112

اإللكترونية بالتنسيق مع من مة اليونسكو ومشاركة خبراء 

متخصصين في التعليم اإللكتروني من فرنسا وتركيا والجزائر، 

 في مركز ابن سينا بجامعة فيالدلـــفيا.

 

عقد الدورة التدريبية المتخصصة في مركز ابن سينا  .4

للمشاركين من أعضاء الهيئة التدريسية في إنتاج المواد 

لكترونية باستخدام أحدث البرمجيات والمعدات اإل

 Avicenna Pedagogicalالتقنية بعنوان: "

Model 6/5/2112" بتاريخ. 

 

عقد الدورة التدريبية المتخصصة في مركز ابن سينا  .5

للمشاركين من أعضاء الهيئة التدريسية في إنتاج المواد 

اإللكترونية باستخدام أحدث البرمجيات والمعدات 

 Using Interactive Whiteة بعنوان: "التقني

Board in Video Material بتاريخ "

21/3/2113. 

 

شاركت عمادة التعلم عن بُعد في تدريب الكادر الفني  .6

لمراكز التعلم االلكتروني في بعض الجامعات 

المتواجدة في أقليم أربيل/ العراق, وجلك من خالل 

معة الرسال الكادر الفني في مركز ابن سينا/ جا

 (.22/6/2113 -18فيالدلفيا   في الفترة  )
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مادة الكترونية من مختلب كليات الجامعة باستخدام  12أنتاج  .7

أحدث الوسائل والتقنيات الخاصة في إنتاج المواد االلكترونية 

(, حيث يتم استخدامها من قبل 2112/2113للعام الجامعي )

 .مع م طلبة الجامعة

 

 

 


