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جــــــامعة فيالدلفيــا
ت�أ�س�ست عام 1989

4
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المقدمة

يوثق هذا التقرير ما حققته جامعة فيالدلفيا في السنة الدراسية  2014 / 2013من تقدم وإنجاز
يعود الفضل فيه للطلبة والهيئة التدريسية والجهاز اإلداري ،وقد اختارت الجامعة كعادتها كل عام موضوعاً
محورياً لعملها وإهتمامها ،فاختارت سنة  2014 / 2013موضوعاً ثالثي األبعاد يشكل وحدة واحدة
هي الطالب والجودة والبحث العلمي ،وقد حققت الجامعة النجاحات المتوقعة في هذا المضمار .
رئيس الجامعة
األستاذ الدكتور مروان راسم كمال

6

6

الهيكل التنظيمي للجامعة

4
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التقرير السنوي للعام 2014
الطالب  -الجودة  -البحث العلمي

 -1مدخل عام
واصلت الجامعة جهودها لتعزيز تميزها في البرامج األكاديمية التي

الوطنية  ،وهي جوائز أحسن كتاب وأحسن كتاب مترجم وأحسن اختراع

تقدمها لتأهيل الطلبة للحصول على درجتي البكالوريوس والماجستير

وأحسن برمجية حاسوب  ،وأحسن عمل فني  .وتم إضافة جائزتين

ليصبحوا خريجين مؤهلين وفاعلين .

جديدتين بالتعاون مع مؤسسة خليل السالم وهما جائزة أحسن اختراع

وللوصول إلى أفضل النتائج فقد تم االهتمام بنوعية البرامج األكاديمية

في الطاقة المتجددة  ،وجائزة أحسن بحث في الطاقة المتجددة .

وجودتها واستقطاب الكفاءات التدريسية المؤهلة وإعطاء البحث العلمي
اهتماماً خاصاً.

وتابعت الجامعة تنفيذ خطط التعاون مع مؤسسات محلية وإقليمية
ودولية فأبرمت عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع العديد من المؤسسات

هذا باإلضافة إلى تأمين البيئة األكاديمية المساندة للطالب من مكتبة

والجامعات.

ومختبرات وشبكات اتصال ووسائل نقل واتصال وتواصل ومالعب.
كما وضعت الجامعة برنامجاً البتعاث المتميزين من حملة البكالوريوس

لقد حرصت الجامعة على توفير بيئة طالبية عالية الجودة على تقديم
الدعم للمبدعين على تشجيع استخدام التعليم االلكتروني إلى جانب

والماجستير في التخصصات المختلفة إلى جامعات مرموقة في أوروبا

التعليم التقليدي ،باتجاه التعليم المدمج ،وعملت على إنشاء وتشجيع

وأمريكا والعالم العربي للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراة.
وتشجيعاً لإلبداع واالبتكار ،تابعت الجامعة توسيع برنامج الجوائز

الفرق البحثية وتعزيز

8

8

الكفاية المالية وتنمية الحس والوعي الفني والتكنولوجي لدى الطلبة.

واستمرت الجامعة بعقد الورش والدورات التدريبية ألعضاء الهيئة
التدريسة إلثراء خبراتهم ومعارفهم وتعريفهم بإجراءات ضبط الجودة.
وقامت الجامعة بتعيين ( )37عضو هيئة تدريس من مختلف الرتب

واستكملت الجامعة عملها في مراجعة األنظمة الخاصة بها وتحديثها

والتخصصات األكاديمية  ،حيث أصبح عدد أعضاء هيئة التدريس في
الجامعة ( )263مما انعكس إيجابياً على نوعية التعليم ونسبة عدد الطلبة

بما يتالءم وقانون الجامعات األردنية ومعايير االعتماد العام والخاص.
وتم توثيق هذه األنظمة في كتاب «التشريعات في جامعة فيالدلفيا» الذي

إلى المدرسين وهي اآلن .22:1

صدر باللغتين العربية واإلنجليزية .واشتمل الكتاب على قانون التعليم

كذلك تم عقد العديد من اللقاءات وورش العمل التفصيلية حول الجودة

العالي والبحث العلمي ،وقانون الجامعات األردنية  ،ومعايير االعتماد

والنوعية في البرامج األكاديمية  ،وااللتزام بتطبيقها في مختلف

العام ،ونظام الهيئة التدريسية ،ونظام الموظفين ،والنظام المالي ،ونظام

الكليات .وتم اعتماد أجندة خاصة أسبوعية ملزمة لكل قسم أكاديمي

اللوازم واألشغال ،ونظام البحث العلمي ،ونظام البعثات العلمية ،باإلضافة

تضمن اعتماد واستعمال المواد التعليمية المناسبة ،وطرق تدريسها،

إلى تعليمات منح الدرجات العلمية ،وتعليمات البحث العلمي ،والتفوق

وأساليب تقييمها وتقويمها بما يضمن تحقيق األهداف العامة والخاصة

األكاديمي ،وتعليمات المراكز العلمية.

والمخرجات المطلوبة.
كما تم اعتماد نموذج خاص بخطة تدريس كل مادة يتضمن أهدافها العامة
والخاصة والنتائج المتوقعة في مجاالت المعرفة ،والفكر واإلبداع ،
والمهارات العملية والمهنية المتعلقة بها.

99

 -2الطلبة والهيئة التدري�سية
أ -الطلبـــــة قبولهم وأعدادهم
واصلت أعداد الطلبة في العام الجامعــــي ( )2014تصاعدها وبلغت ما
مجموعه ( )6407طالبــــاً وطالبــــة موزعيــن على ( )31تخصصاً
للبكالوريوس إضافة الى تخصصات الماجستير في اللغة االنجليزية وآدابها،
وعلم الحاسوب ،واللغة العربية وآدابها وهندسة الميكاترونيكس  .وبلغ عدد
الطلبة المستجدين ( )959طالباً وطالبة .ويتوزع طلبة الجامعة على ()35
جنسية  .فقد بلغ عدد الطلبة األردنيين ( )4210طالباً وطالبة وغير األردنيين
( )2197طالباً وطالبة أي بنسبة ( )%34من العدد الكلي للطلبة  .ويوضح
الشكل رقم ( )1تطور أعداد الطلبة في الجامعة لجميع التخصصات ويبين
الشكل رقم ( )3تطور أعداد الخريجين خالل السنوات . 2014 – 1991

ب  -الهيئة التدريسية
يعمل في الجامعة نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس بلغ عددهم ()263
عضواً للعام الجامعي  2014موزعين على مختلف التخصصات .وتحرص
الجامعة على تنويع أعضاء هيئة التدريس لتعزيز التمازج العلمي والثقافي.
فقد بلغ عدد غير األردنيين ( )61استاذاً ومحاضراً أي ما نسبته ()%23
تقريباً ،يضاف الى ذلك نحو ( )58من المحاضرين غير المتفرغين  .وتتوزع
الرتب األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس بشكل متوازن حيث بلغت نسبة
األساتذة من مجموع حملة الدكتوراه حوالـي ( )%10تقريباً بينما يشكل عدد
األساتذة المساعدين ما نسبته (. )%47

ومن جهة أخرى تحرص الجامعة على تطوير جهازها اإلداري
باستمرار في حدود األداء والكفاءة  .وقد بلغ عدد الموظفين اإلداريين
في الجامعة ( ) 301موظفاً إدارياً .منهم ( )2من حملة الدكتوراة و
( )16من حملة الماجستير ،بينما بلغ عدد حملة البكالوريوس ( )153أو
ما نسبته  %53من عدد الموظفين اإلجمالي.
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 -3الربامج الأكادميية

بلغ عدد التخصصات في الجامعة  )35( 2013/2014تخصصاً تتوزع

الكلية

القسم

التمريض

التمريض

على ( )8كليات ،وذلك على النحو التالــــي:
الكلية

القسم

اآلداب والفنون

اللغة العربية وأدابها
اللغة اإلنجليزية وآدابها
التصميم الجرافيكي
التصميم الداخلي
ماجستير اللغة اإلنجليزية
الصحافة
اإلرشاد النفسي
ماجستير اللغة العربية

العلوم

التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات
الرياضيات

الصيدلة

العلوم السريرية
العلوم الصيدالنية

الحقوق

القانون العام
القانون الخاص

18

18

العلوم اإلدارية والمالية

المحاسبة
العلوم المالية والمصرفية
إدارة األعمال
التسويق
إدارة نظم وشبكات األعمال
إدارة المستشفيات
اإلدارة الفندقية والسياحية
األعمال والتجارة اإللكترونية

الهندسة

الهندسة الكهربائية
الهندسة الميكانيكية
هندسة الحاسوب
هندسة اإلتصاالت واإللكترونيات
هندسة الميكاترونيكس
هندسة العمارة
الهندسة المدنية
ماجستير هندسة الميكاترونيكس

تكنولوجيا المعلومات

علم الحاسوب
نظم المعلومات اإلدارية
هندسة البرمجيات
أنظمة المعلومات الحاسوبية
علم الحاسوب ماجستير

 -4البحث العلمي
حرصت الجامعة على تعزيز البحث العلمي ودعم إمكانات اإلبداع
واالبتكار لدى الطلبة ولدى أعضاء هيئة التدريس على حد سواء.
والجامعة تنطلق بذلك من رسالتها ومن ايمانها المطلق بأن البحث العلمي
والتطور التكنولوجي واالبداع واالبتكار هو الطريق الوحيد للنهوض
الوطني  ،إضافة الى دور البحث العلمي في تحسين العملية التعليمية
وتهيئة الطلبة لدخول مرحلة جديدة تتسم بالقدرة على حل المشكالت
والتفكير النقدي والتواؤم مع سوق اإلنتاج والعمل  .ويضطلع بالبحث
العلمي أعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات ’إضافة الى األبحاث
والمشاريع التكنولوجية والهندسية التي يقوم بها الطلبة تحت إشراف
أساتذتهم .وترصد الجامعة ( )%3من ميزانيتها لدعم البحث العلمي
والتطوير التكنولوجي بما في ذلك دعم المشاريع التي يقوم بها األساتذة
والطلبة وتغطية نفقات نشر األبحاث في المجالت العلمية والمشاركة
في المؤتمرات العلمية المتخصصة في الداخل والخارج.

19
19

ودعم نشر الكتب التي يؤلفها أعضاء هيئة التدريس .والتزاماً من

 -5جودة التعليم

الجامعة بمسؤوليتها المجتمعية فإن دعم اإلبداع ال يقتصر على منتسبي

عملت الجامعة ومنذ عام  2003على ضمان جودة مدخالت ومخرجات
البرامج األكاديمية حسب معايير الجودة العالمية والمحلية المعتمدة طبقاً

المجاالت ،وذلك من خالل الجوائز السنوية التي تقدمها الجامعة على

لرؤية ورسالة وأهداف الجامعة ،ويتمثل ذلك في تحسين البيئة التعليمية

المستوى الوطني.

والتعلمية  ،إضافة إلى التقييم المستمر ألداء أعضاء الهيئة التدريسية

وتساهم الكليات والمراكز العلمية في الجامعة في إقامة األيام العلمية

ومتابعة الطلبة وتوفير الجو المناسب للعملية التدريسية بكافة عناصرها.

والندوات المتخصصة مما يساهم في نشر وتعميم ثقافة العلم والتكنولوجيا

ويشرف على هذه الجهود مكتب االعتماد وضبط الجودة بالجامعة.

في المجتمع.

وفي مجال اإلنجازات فقد تم متابعة التحقق من قيام الجامعة بتوفير

الجامعة فقط وإنما يمتد ليشمل المبدعين خارج الجامعة في عدد من

متطلبات االعتماد العام والخاص لجميع تخصصات الجامعة  ،وإعداد
الوثائق الالزمة لرفع الطاقات االستيعابية لتخصصات الصيدلة والهندسة
المدنية والتصميم الداخلي.
وتم تشكيل اللجنة العليا لالعتماد وضبط الجودة برئاسة رئيس الجامعة
وعضوية مدير االعتماد والجودة وعضوية خمسة من أعضاء الهيئة
التدريسة في الجامعة ومنسق مكتب االعتماد وضبط الجودة .وتتمثل
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مهام هذه اللجنة بمساعدة مكتب االعتماد وضبط الجودة في مراجعة

كما تم إنشاء برامج جديدة في البكالوريوس والماجستير واعتمادها،

الخطة اإلستراتيجية للجامعة  ،و متابعة تنفيذ الخطط التابعة لها ،وتوفير

والمصادقة على البرامج القائمة وفقا للقوانين واللوائح واألنظمة

التوجيه االستراتيجي فيما يتعلق بالقضايا والسياسات التعليمية  ،في

والمعايير التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة

ضوء التطورات الحاصلة على الصعيدين الوطني والدولي في مجال
جودة التعليم العالي .ومن مهام اللجنة أيضاً وضع إجراءات التحقق

اعتماد مؤسسات التعليم العالي .وعمل المكتب على توفير البيانات
والمعلومات الصحيحة وتحليلها وتنسيقها بما يحدد معالم الطريق

من الجودة للتقييم الذاتي والمراجعات الخارجية ،ونشروتعميم التجارب

للتخطيط السليم .كما أسهم المكتب في مراجعة وتطوير االستراتيجيات

الناجحة في الجامعة على الكليات والمراكز األكاديمية ،وتدقيق التعديالت

المعدة على مستوى الجامعة  ،والوحدات األكاديمية واإلدارية بما في

التي تجرى على البرامج األكاديمية في ضوء تعليمات وإجراءات

ذلك تحديد القضايا واألهداف اإلستراتيجية  ،والتحقق من مدى مالءمتها

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي .وقامت هذه اللجنة بمتابعة عملية

لتلبية احتياجات الجامعة ،وتنفيذها حسب الجداول الزمنية لها ،وإدارة

التقييم الذاتي للجامعة من خالل تكوين فرق من أعضاء هيئة التدريس

ومراجعة جودة العملية التعليمية.

من مختلف الكليات وعدد من اإلداريين الذين يمثلون بعض الوحدات
اإلدارية بالجامعة .وقدم المكتب العديد من المحاضرات وورش العمل
شارك فيها رئيس الجامعة ونائب الرئيس والعمداء ومدراء المراكز
وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية.
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كما تقوم الجامعة بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وأعدت نماذج خاصة لهذا الغرض وكذلك نسخاً من الدراسات

وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وصندوق الحسين لإلبداع والتفوق،

والمسوحات التي أجريت بشأن متابعة الطلبة المسجلين والخريجين

والوكاالت الدولية بشأن ضمان الجودة واالعتماد .هذا اضافة إلى ترتيب

وفاعلية البرامج ومستوى المهارات التي حققها الطلبة ،واألبحاث
العلمية واإلبداعات التي تم انجازها فعلياً من قبل أعضاء هيئة التدريس

األكاديمية واإلدارية  ،وتقوم بمتابعة الخريجين ومدى انجازاتهم من خالل

والطلبة.

وتسهيل زيارات فرق المراجعة الخارجية بالتنسيق مع وحدات الجامعة
مكتب متابعة الخريجين التابع لعمادة شؤون الطلبة  ،كما يعمل المكتب

 -6اخلدمات الطالبية

علىمتابعة الممارسات العامة في الكليات لتحقيق جودة الممارسات

يحظى طلبة الجامعة باهتمام بالغ اذ تحرص عمادة شؤون الطلبة على

األكاديمية وضبطها ونشر ثقافتها  ،وقد عملت الجامعة على وضع

تعزيز مكانتهم وتنمية شخصياتهم وإمكانياتهم وإتاحة الفرصة لهم

أجندة أسبوعية تتضمن تعليمات تتبعها الكليات لتوثيق جميع الممارسات

لالنخراط في المجتمع من خالل الدوائر والمكاتب التالية :

األكاديمية ضمن مواعيد محددة .
وتزود الكليات مكتب االعتماد وضبط الجودة بنتائج تقييم الطلبة للعملية
التعليمية للفصل الدراسي السابق(الطلبة للمدرسين ،الطلبة للمواد،
رئيس القسم لعضو هيئة التدريس) .

 1-6مركز شؤون الطالبات
أولت الجامعة اهتماماً خاصاً بالطالبات حيث أسست مركزاً في عمادة
شؤون الطلبة لتفعيل دور الطالبة الجامعية وتشجيعها على االشتراك في
الفرق الرياضية والفنية والثقافية.
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 2-6مكتب التأهيل الوظيفي

 3-6مكتب رعاية الطلبة الوافدين

أنشأت الجامعة مكتباً خاصاً للتأهيل الوظيفي  .ويعمل هذا المكتب على

بلغت نسبة الطلبة الوافدين من غير األردنيين (  )% 34من مجموع

توفير قاعدة بيانات عن احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية

طلبة الجامعة .وعليه ،فقد حرصت إدارة الجامعة على متابعة وتوثيق

للمواءمة بين مخرجات النظام التعليمي ومدخالت سوق العمل .ويقوم
مكتب التأهيل الوظيفي أيضاً بتقديم خدمات تدريب للطلبة على مهارات

التواصل بين الجامعة وخريجيها من األردنيين والوافدين على حد سواء
واستحدثت لهذه الغاية مكتباً لرعاية الطلبة الوافدين وإرشادهم وتسهيل

االتصال والبحث عن فرص العمل وإعداد السيرة الذاتية وإجراء

أمور التحاقهم بالجامعة ومتابعتهم وتوفير الخدمات والرعاية الالزمة

المقابالت..الخ .

لهم.

ويشرف المكتب على الدورات وورشات العمل التي تنظم بالتعاون مع
جهات مختصة أخرى لهذه الغاية  .كما يحرص هذا المكتب على

 4-6مكتب اإلرشاد الصحي

وحرصاً من الجامعة على توفير بيئة جاذبة ومحببة لطلبتها ،تقوم دائرة

إشراك الطلبة في المعسكرات والدورات التي يقيمها المجلس األعلى

الخدمات العامة بتوفير المرافق المختلفة بما في ذلك المطاعم والمكتبات

للشباب ويساعد الراغبين منهم على االلتحاق ببرامج العمل التطوعي

والبوفيهات والصيدلية والبنك .كما تقوم هذه الدائرة بالتعاقد مع شركات

ونشاطات الخدمة العامة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي.

متخصصة في مجال النظافة العامة  ،كما قامت بتعيين مراقب تغذية
لتقديم النصح واإلرشاد للطلبة و العاملين في مجاالت التغذية والتثقيف
الصحي والجودة والسالمة العامة .
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 5-6المكتب الهندسي

 7-6دائرة الصيانة والتنفيذ
كما تقوم دائرة الصيانة والتنفيذ بمتابعة كافة أعمال الصيانة لجميع

أنشأت الجامعة مكتباً هندسياً يعمل على تأمين الدراسات الالزمة والكفيلة

المرافق بغية المحافظة على البيئة الجامعية الطبيعية من أعمال الكهرباء

بتحقيق تصورات الجامعة باإلضافة إلى إعداد قاعدة بيانات محوسبة
تشمل كافة مرافق الجامعة تمهيداً ألية مشاريع من شأنها تطوير البيئة

والهواتف والفاكسات وأبار المياه والمرافق الصحية والتدفئة وأعمال

الجامعية وجعلها أكثر توافقاً مع متطلبات التجديد والتحديث .

 6-6دائرة الزراعة
حرصت الجامعة من خالل دائرة الزراعة على إحداث تطور ملموس
في بيئتها الخضراء بزراعة مساحات مختلفة وإضافية من أراضي

المنجور واأللمنيوم والحدادة والدهان.

 8-6الرعاية الصحية
في اطار توجهها لتوفير الرعاية الصحية التامة للطلبة من خالل
برنامج التأمين على الحياة والتأمين الصحي ؛ أنشأت الجامعة مركزاً
صحياً
ً
متكامال يشتمل على عدد من الوحدات مثل اإلسعاف والطوارئ

الجامعة  ،وإنشاء حدائق متنوعة يستطيع الطالب أن يقضي أوقات

والعناية الحثيثة والعيادات العالجية وعيادة األسنان  ،وكلها مزودة

فراغه في بيئة صحية خضراء ونظيفة ويستمتع بجمال الطبيعة

بأحدث األجهزة يشرف عليها أطباء من ذوي المهارات العالية.

واألشجار واألزهار المختلفة.

 9-6التفاعل الخارجي
توفر الجامعة للطلبة والمدرسين بيئة جامعية غنية ومتجددة للتفاعل
المباشر ،كما وفرت إلنجاح هذا التفاعل أحدث المواد التعليمية والمرافق
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والشبكات االلكترونية والمختبرات والنشاطات الالمنهجية والرياضية
وشيدت الصاالت والمالعب والقاعات المعدة اعداداً تاماً لهذا الغرض.

وتنتظم الجامعة في شبكة كبيرة من العالقات الدولية التي تربطها

مايكروسوفت .وتولي جامعة فيالدلفيا اهتماماً خاصاً بأجهزة الحاسوب

مع مؤسسات تعليمية في بريطانيا والواليات المتحدة والهند وفرنسا

اذ يبلغ عددها أكثر من  2000جهاز يتم تخصيص الجزء األكبر

وأسبانيا والنرويج وأقطار عربية عدة لتعزيز التنوع والتفاعل العلمي

منها للطلبة  .كما تم تشغيل عدة محطات لإلنترنت يمارس الطالب

والتكنولوجي والثقافي للطلبة وأعضاء هيئة التدريس  .ومن شأن ذلك أن

فيها اتصاالته ومراسالته على بريده االلكتروني باإلضافة إلى إمكانية

يسهل للطالب فرصة استكمال الدراسات العليا واإلشراف المشترك على

إجراء البحوث والدراسات وتسجيل المواد واإلطالع على العالمات \

األبحاث العلمية واالستفادة من اتفاقيات التعاون التي ترتبط الجامعة بها

كما تتصل محطة االنترنت في المكتبة بشبكة مكتبات جامعية عالمية

مع عدد من المؤسسات المهنية مثل (سيسكو) و(مايكروسوفت) ومؤسسة

واسعة.

فنادق (ريتز)السويسرية وشبكة المكتبات االلكترونية واليونسكو.

 10-6الخدمات االلكترونية

 11-6المنح

تقدم الجامعة مجموعة من المنح الكاملة والجزئية تقوم أساساً على قاعدة
التفوق  ،وذلك تشجيعاً للنشاطات العلمية والمهنية والرياضية ومنها:

أعدت الجامعة مختبرات علمية وحاسوبية حديثة ،وهي مفتوحة للطلبة

 -المنح المقدمة للطلبة المتفوقين في شهادة الدراسة الثانوية العامة .

طوال اليوم الدراسي .وتنظم الجامعة شراكة مهنية فعالة في التعليم

 -منح التفوق األكاديمي ،والمنح المقدمة لألشقاء المقبولين والمسجلين

االلكتروني مع مؤسسة فينكس بالواليات المتحدة األمريكية لتواكب

في الجامعة .

أحدث نظم التعلم االلكتروني في العالم .وتوفر الجامعة من خالل مركز

-المنحة المقدمة للطالب الذي يرشحه أعضاء مجلس األمناء والمؤسسون

الحاسوب فيها برامج تدريب إضافية للطلبة للحصول على الشهادة

وممثلو المجتمع المحلي في مجالس الجامعة المختلفة .

الدولية لقيادة الحاسوب من اليونسكو وشهادة أكاديمية سيسكو وشهادات
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 المنح المقدمة ألبناء العاملين. المنح المقدمة لالعبي المنتخب الوطني أو األولمبي األردني أو نواديالدرجة األولى أو الممتازة.
 المنح المقدمة للطلبة المتفوقين رياضياً وثقافياً .المنح المقدمة ألبناء رؤساء الجامعات األردنية العاملين . المنح المقدمة لألقارب من الدرجة الثانية وأبناء األخوة واألخواتللعاملين والمدرسين في الجامعة.
 المنح المقدمة للزوج والزوجة الدارسين في الجامعة. المنح المقدمة للطلبة من القرى المحيطة بالجامعة.وتوفر الجامعة منظومة متكاملة من الخدمات لطلبتها مثل المواصالت
المجانية من وإلى الجامعة على مدى  12ساعة يومياً ،والتأشيرات
واإلقامة للطلبة غير األردنيين ،والتأمين الصحي على الحياة والرعاية
الطبية المجانية وتوفير السكن المالئم للطالبات والطالب ،والحوافز
التشجيعية للمتفوقين ومراكز بيع الكتب والقرطاسية وتصوير الوثائق.
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 -7كلية الآداب والفنون

أعمال الكلية وانجازاتها

 -1إنشاء برنامج الماجستير في قسم اللغة العربيّة وآدابها والذي بدأ
اعتبارا من مطلع العام الدراسي  ،2014ليكون بذلك
قبول الطلبة فيه
ً
ثاني برامج الدراسات العليا في الكليّة بعد برنامج الماجستير في اللغة
اإلنجليزية وآدابها.
 -2تطويرالخدمات التعليمية من خالل تطوير بعض الكتب المقررة
والخطط التدريسيّة بما ينسجم ومتطلبات العصر وحاجات سوق العمل
المتاحة.
 -3إعادة النظر في الخطط الدراسيّة بعد إجراء تقييم للموا ّد الدراسيّة
العلمي واختباراتها ونتائج الطلبة فيها.
ومحتواها
ّ

وتهدف الكلية من خالل تطوير المقررات التي تقدم للطلبة تنمية
المهارات والمعارف والكفايات التالية:
 تنمية الوعي بأبرز القضايا والتيارات الفكرية المعاصرة ،والتعاملبروح نقدية منفتحة مع عدد من المؤلفات ذات العالقة.
 تنمية الوعي بوسائل االتصال الحديثة ودورها الهام في المجتمعً
تعامال منهجياً نقدياً تحليلياً.
المعاصر والتعامل معها
 التواصل النقدي النشط مع معطيات الفكر اإلنساني بعامة ،والفكرالعربي اإلسالمي بخاصة في سياقاتها وتطورها التاريخي ،وبيئاتها
وأطوارها المتنوعة ،حتى يتوصل الطالب إلى فهم أفضل لواقعه وعالمه
المعاصر .
 -4تنمية وتطوير مهارات الحوار البناء وروح التسامح وقبول اآلخر
واحترام التنوع في الحياة اإلنسانية واالجتماعية والثقافية.
حضور ثقافي وعلمي واسع في المشهد الثقافي
وألعضاء هيئة التدريس
ٌ
المحلي والعربي والدولي ،من خالل مشاركتهم في المؤتمرات العلمية
والندوات الثقافية ،ومشاركتهم في المؤتمر العلمي السنوي لكلية اآلداب
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والفنون.

 1-7البحوث المنشورة  /المقبولة للنشر

أ .د .محمد عصفور:
الدراسات البينية في العلوم اإلنسانية  :رؤية في منهج المعرفة اإلنسانية
المعاصرة – جامعة الملك سعود – كلية اآلداب المجلد  , 25العدد 2
( ,)2013ص .231-24

أ .د .صالح أبو أصبع:
«تكنولوجيا المعلومات والتعليم الجامعي :وعد أم إحباط؟ تجربة جامعة
فيالدلفيا» المؤتمر الدولي األول« :التعلم اإللكتروني والتعليم المدمج
خيار استراتيجي للجامعات العربية» جامعة فيالدلفيا

أ.د .سالم ساري:
«المؤشرات المجتمعية لإلبداع والتوجهات المستقبلية» ،بحث رئيسي

“التماسك االجتماعي واستقرار المسار التنموي :تقييم السياسات ونقد
الممارسات” ،ندوة” آفاق التنمية العربية في خضم التطورات الراهنة:
نحو نهضة عربية تنموية” ،مؤسسة شومان ومؤسسة العويس الثقافية،
(للنشر في مجلد أعمال المؤتمر).
•ثقافة األحزاب السياسية و ثقافة المجتمع األردني مركز الدراسات
المستقبلية . 2014
•اشكاليات تنموية للمرأه العربية  ،منشورات مؤسسة مؤمنون بال
حدود الرباط  -المغرب . 2014

أ.د .عز الدين المناصرة:
•اللغات غير العربية في بالد الشام ،مجلة التربية  ،جامعة الموصل.
•اللغات غير العربية في السودان  ,مجلة أفكار . 2013

لندوة اآلفاق المستقبلية لإلبداع ،مركز الدراسات المستقبلية  ،جامعة
فيالدلفيا.
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د .محمد عبيد اهلل:
أ.د .حسن عليان:

•النثر في الشعر ،من خالل تجربة الراحل محمود درويش،

•رؤى السياسة والعالقات الدوليّة في كتاب (نحن واآلخر) ،في كتاب

مجلةاألثر ،عدد  ،17علمية محكمة ،جامعة ورقلة ،الجمهورية

(ناصر الدين األسد :الفكر والمنهج).

الجزائرية ،جانفي (كانون الثاني) .2013

 صورة المرأة في الرواية العربية ،الرواية السعودية أنموذجاً ،مؤتمرجامعة فيالدلفيا ،الدولي التاسع عشر .2014
 منهج إحسان عباس في دراسة شعر بدر شاكر السياب ،جامعة فيالدلفيا.2014
 الفضاء الروائي في أعمال الطاهر وطار  -مجلة التربية الموصل. 2014

•الوعي بالشفاهية والكتابية عند العرب :قراءة في مصنفات الجاحظ،
حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية ،مجلس النشر العلمي ،جامعة
الكويت.2013 ،
•منهج البحث األدبي في ضوء جهود العالمة ناصر الدين األسد ،في
كتاب (ناصر الدين األسد :الفكر والمنهج).
•التفاعل مع التراث في القصة القصيرة األردنية ،مجلة التربية والعلم،
جامعة الموصل ،العراق.
•المكان في القصة القصيرة-صورة سردية لمدينة عمان،مجلة :أفكار
وقضايا ،جامعة الجزائر  ،2شباط .2014
•الرواية العربية واللغة في ضوء تجربة نجيب محفوظ ،مجلة كلية
اآلداب ،جامعة القاهرة.2014 ،
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•	 Semantic Functions of Passive Construction in the Holy

 المركز العربي، مجلة تبيّن،•رؤية جديدة لشعر المديح عند العرب

•	 Qur’an - Theory and Practice in Language Studies.

.2014 ، قطر،لألبحاث ودراسة السياسات

•	 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.

:  عبد اللطيف الخياط.د
•	 The Power of ‘Not Saying’ in Heart of Darkness in Arts
Journal. King Saud University. Riyadh. 2013
•	

The Popular Wells, the Classic Wells  الجامعة, في مجلة دراسات
2014 , )2( العدد, 41 األردنية المجلد

: إسماعيل القيام.د
 دراسة في مؤلّفات:•تيسير تعليم العربيّة ألبنائها وللناطقين بغيرها
، المجلة العلميّة لجامعة الملك فيصل، ُقبل للنشر،داوود عبده اللغويّة
.2013 ،السعوديّة
ّ
 في كتاب (ناصر،اللغوي
•منهج ناصر الدين األسد في التصحيح
. ) الفكر والمنهج:الدين األسد

: خليل نوفل.د
•	 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 SkillsInternational Journal of Social Sciences and Education
•	 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.
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•إعادة صياغة منهاج عربي استدركي ومهارات اللغة العربي ()1
ومهارات اللغة العربية ()2

غسان عبد الخالق :
دّ .
•مرجعيّات (ليلة النهر) لعلي أحمد باكثير ،مجلّة التربية والعلم،
جامعة الموصل ،العراق .
•شعر المتنبي في دالئل اإلعجاز ،مجلة الجلفة ،الجزائر ،عدد (،)13
•جدل الشعر في العصر العباسي والفكر ،ندوة الشعر العربي عبر

د .عمر الكفاوين :
•أثر ابن الرومي في الشعر األندلسي في القرنين الرابع والخامس
ً
شماال.
•الرؤية والتشكيل في رواية النيل يجري
•الرحلة وجه من أوجه سيرة الغيرية.

د  .هاله العبوشي :
•التطور الصوتي وفائدته في الدراسات اللغوية .

د .سلوى العمد:

العصور /الشارقة.

• اعالم نسوية  :رابعة العدوية شهيدة العشق االلهي

• -ما وراء صورة المرأة المثقفة في ألف ليلة وليلة /مؤتمر جامعة

•والده بنت المستكفي  /االميرة االندلسية العاشقة

فيالدلفيا الدولي التاسع عشر 2014
•النزعات الوجودية في سيرة فدوى طوقان .
•كيف يبدو المهزوم منتصراً في قنديل أم هاشم .

د .يوسف ربابعة :
•اللغة العربيّة والشابكة ،المجلة األردنية في اللغة العربيّة وآدابها،
.2014
•كتاب ألفاظ من القرآن الكريم؛ قراءة ومراجعة :د .يوسف ربابعة،
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في كتاب (ناصر الدين األسد :الفكر والمنهج).
•ندوة بعنوان (إضاءات في كتاب اتجاهات الشعر األندلسي لصالح
جرار) في رابطة الكتاب.

د .موفق أبو حمود :
•“معوقات التنمية السياسية في األردن :دراسة إحصائية تحليلية”.
•“اتجاهات أفراد المجتمع األردني حول التنمية السياسية :دراسة
ميدانية” .
•“قراءة في مضامين ودالالت االنتخابات النيابية األردنية لعام
. ”2013

•المجتمع المدني األردني والربيع العربي” - 2 .الكتب المنشورة:

 2-7الكتب المنشورة

د  .عز الدين المناصرة :

أ.د .سالم ساري :
•(الدولة والديمقراطية والمجتمع) (باالشتراك مع الدكتور إبراهيم
بدران) ،مركز الدراسات المستقبلية  ،جامعة فيالدلفيا ،دار البركة ودار
مجدالوي للنشر والتوزيع ،عمان.
•دراسات في الفكر التنموي :ثقافة التنمية ،الفاعل والمعطل في الثقافة
العربية اليوم ،كتاب جامعي ،دار كنوز المعرفة ،عمان.

د .فدوى نصيرات
السلطان عبدالحميد ودوره في تسهيل الهجرة الصهيونية إلى فلسطين .

د .مروان العالن
فلسفة الجمال في الزخرفة العربية .

د .محمد عبيد اهلل:
•أساطير األولين ،الجنس األدبي الضائع في السرد العربي القديم،

•إعادة صياغة منهج عربي استدراكي ومهارات اللغة العربية ()1

كتاب منشور ،دار أزمنة للنشر والتوزيع ،عمان.2013 ،

ومهارات اللغة العربية (. )2

•تحوالت القصة القصيرة في تجربة محمود شقير  ،كتاب محكم .

•الكف الفلسطينية تناطح المخرز األمريكي عمان 2014

33

33

34

34

35
35

د .توفيق شومر:
•التعلم بالممارسة والتفكير الناقد( ،تأليف وتحرير باالشتراك مع
آخرين) ،ألمانيا.2013 ،

 3-7المشاركة في المؤتمرات والندوات
أ .د .صالح أبو أصبع:
•“الثقافة الجماهيرية والتنوير” – رابطة الكتاب األردنيين .
•“تحديات المكتبة الرقمية ودورها في تفعيل االقتصاد العربي”
•المنظمة العربية للترجمة -المؤتمر العربي الرابع للترجمة “اللغة
والترجمة في عصر المعلومات واالتصاالت” سلطنة ُعمان .
المشاركة في المؤتمر الدولي الرابع ’ األدب منصة للتفاعل الحضاري
جامعة مؤتة.

د .محمد عبيد اهلل :
المشاركة في اجتماع اتحاد كتاب آسيا وإفريقيا /موسكو/أيلول 2014
 -المشاركة في األيام الثقافية التركية-األردنية ،رابطة الكتاب والمركز
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الثقافي التركي ،عمان ،آذار (مارس) .2014

د .يوسف ربابعه
•حضور المؤتمر الدولي الخامس للقرآن الكريم –اكسفورد-بريطانيا

د .توفيق شومر:
•التعليم العالي في العالم العربي ،مؤسسة . DAAN
•مؤتمر جامعة كولومبيا «نقاش سؤال المرأة في الشرق األوسط».
•-مؤتمر حول فلسفة نانسي كارترايت في جامعة دورهم في بريطانيا.
•مؤتمر حول تداعيات الربيع العربي في المؤسسة البريطانية عمان
االردن.
•مؤتمر واقع العلوم اإلجتماعية في األردن /مراكز دراسات األبحاث
الجامعة األردنية.

د .محسن عالم:
•التغيرات الطارئة وأساليب التعبير الجرافيكية؛ تأثيرها وأثرها،
المؤتمر الدولي العاشر ،جامعة المنيا ،مصر.
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ناصر الدين األسد الذي ألقى محاضرة بعنوان (تقاليد وقيم جامعيّة).

د .فيصل العمري:
•عوامل اإلثارة في صورة المرأة وأثرها في تكوين مستويات مختلفة

ث ّم عقد قسم اللغة العربيّة وآدابها ،وبحضور د .األسد ،ندو ًة علميّة

•التراث الشعبي األردني وتمثيالته في أعمال الطلبة ،مؤتمر جامعة

بعنوان (جهود ناصر الدين األسد في اللغة واألدب والفكر) ق ّدم فيها
ً
أوراقا علميّة تناولت جهود الدكتور
أعضاء هيئة التدريس في القسم

أسيوط ،مصر .

اإلسالمي .
العربي
األسد ودوره في الحفاظ على التراث
ّ
ّ

من االستماالت اإلعالنية ،مؤتمر جامعة المنيا .

د .عز الدين المناصرة

مهرجان فيالدلفيا الثالث للشعراء الشباب

•مهرجان القاهرة الشعري الدولي (الثالث)2013 ،

ّ
نظم قسم اللغة العربيّة وآدابها مهرجان فيالدلفيا الثالث للشعراء الشباب

•مؤتمر «واقع اإلرشاد وعلم النفس» جامعة جرش.

بالتعاون مع منتدى عبد الحميد شومان الثقافي .
ً
جلسة افتتاحيّة ،وثالث جلسات شعريّة ،واشترك فيه
وتضمّن المهرجان

د .لينه عاشور :
•مؤتمر جامعة كولومبيا «نقاش سؤال المرأة في الشرق األوسط»الندوة
العلميّة التكريميّة لألستاذ الدكتور ناصر الدين

األسد()2013 _ 4 _ 29

شاعرا وشاعرة من الشباب ينتمون إلى جامعات ومؤسسات
نحو 16
ً
وطنيّة متنوعة.

مؤتمرات وندوات وورشات عمل كلية اآلداب:

ملتقى فيالدلفيا الثالث للقصاصين الشباب

الندوة العلمية التكريمية لألستاذ الدكتور ناصر الدين األسد ()29-4-2013

ّ
نظم قسم اللغة العربيّة وآدابها ملتقى فيالدلفيا الثالث للقصاصين الشباب
الذي عقد يوم األربعاء  2014/5/8بمشاركة ثمانية عشر قاصاً وقاصة،

العلمي األستاذ الدكتور
•استضافت الكليّة ضمن فعّاليات أسبوعها
ّ
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واستضاف الملتقى الكاتب هاشم غرايبة والكاتبة سامية العطعوط للقاء

من مدارس محافظة إربد (مديريات التربية والتعليم “ األولى والثانية
ً
وطالبة من
والثالثة”) .وقد استفاد من هذا النشاط نحو  150طالبًا

واشتمل الملتقى على ثالث جلسات إضافة إلى الجلسة االفتتاحية.

مدارس متع ّددة بلغت نحو  25مدرسة ,وعقدت الورشة التدريبيّة في
نادي معلّمي إربد .واشتمل النشاط بعد ذلك على استقبال أعمال أدبيّة

ّ
نظم قسم اللغة العربية وآدابها وبمناسبة يوم الشعر العالمي الذي صادف

متن ّوعة من الطلبة المشاركينّ ،
وشكل القسم لجا ًنا علميّة لتقييمها .

يوم  2014/3/21جلسة قراءات شعريّة استضاف فيها الشاعرين :علي

إذ فاز  16طالبًا وطالبة في مجاالت الكتابة المتن ّوعة ،وت ّم تكريم الفائزين

النوباني ,وسلطان الزغول ،وأدارت الجلسة الزميلة نداء مشعل.

ختامي أقيم لهذه الغاية يوم .2013/5/5
حفل
ّ
والمشاركين ومشرفيهم في ٍ

بالقصاصين الشباب وتقديم خبرتهما القصصية لتدريب الكتّاب الشباب

قراءات شعرية بمناسبة يوم الشعر العالمي

يوم اللغة العربية العالمي

المؤتمر السنوي

ً
احتفاال
نظم القسم ندوة علميّة بعنوان (اللغة العربيّة والفنون المعاصرة)

•تنظم الكلية مؤتمر فيالدلفيا الدولي سنوياً ،وقد وصل هذا العام إلى

بيوم اللغة العربية العالمي .وقد تح ّدث في الندوة الفنانان :جميل عواد
ولينا ّ
التل.

دورته التاسعة عشرة بعنوان “المرأة :التجليات وآفاق المستقبل”

األدبي الثالث:
موسم اإلبداع
ّ

أقام قسم اللغة العربيّة وآدابها نشاطه لخدمة المجتمع المحلّي (موسم
األدبي الثالث) و يهدف إلى خدمة المجتمع المحلّي للجامعة ،إذ
اإلبداع
ّ
ت ّم تخصيص يوم تدريبي للطلبة الراغبين باإلبداع والكتابة األدبيّة

الذي ُعقد من  30 – 20تشرين أول (نوفمبر) .2014
وقد تولت لجان ّ
مشكلة من أعضاء هيئة التدريس في الكلية اإلعداد
للمؤتمر وتنظيمه وتحرير أبحاثه ،بعد تقييمها وتحكيمها .ومن الجدير
بالذكر أن أعمال المؤتمر تُطبع سنويًا وتصدر في كتاب.كما اقامت
الكلية بمناسبة المؤتمر معرضاً فنياً كبيراً ألعضاء هيئة التدريس في
قسمي التصميم الداخلي والتصميم الجرافيكي .
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 4-7مؤتمرات وورشات عمل االقسام
•نظم قسم اللغة اإلنجليزية مؤتمراً علمياً ( اليوم العالمي لشكسبير )
بمشاركة الهيئة التدريسية بالقسم د  .محمد عصفور  /د .خليل نوفل  /د.
عبد اللطيف الخياط  /د .كاظم الرفاعي /د .عرين خليفة .
محمد الجيوسي  /د  .حنان عمايرة  /د  .نادية حمدي .
•تعقد الكلية األسبوع العلمي لكلية اآلداب والفنون ,وتح ّدد مجالس
األقسام الموضوعات التي ترتبط بها أبحاث الندوات ومحاضراتها.
•نظم قسم العلوم اإلنسانية ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة .
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 5-7الن�شاطات الالمنهجية

أسست الكلية عد ًدا من األندية ّ
المتخصصة لرعاية مواهب
الطالبية
ّ
ّ

 6-7اخلدمات الطالبية
•أقامت األقسام في الكلية لطلبتها رحالت علميّة وترفيهيّة إلى مواقع
متنوعة.
ِّ

الطلبة وإبداعاتهم في المجاالت األدبية واللغوية والفنية من خالل األندية

•عقدت الكلية دورات مجانية في أقسامها للنهوض بمستوى الطلبة

التالية:

الذين تقل معدالتهم التراكمية عن  ،%60ودورات أخرى لعموم

•منتدى اللغة العربية

الطلبة في مجاالت تتصل بدراستهم وتخصصاتهم.

•نادي اللغة اإلنجليزية

•أقامت الكلية بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة بعض األنشطة
والندوات ّ
الطالبية كالمعارض الفنية ومعارض الكتب ومنها:

•نادي الفنون
وتنظم هذه األندية نشاطات طالبية متنوعة بإشراف أعضاء هيئة

 -معرض فني بمكتبة الجامعة .

التدريس وضمن مجاالت ترفد تخصصاتهم وتسهم في بناء شخصية

 -تحكيم اعمال فنية في مسابقة فيالدلفيا للرسم الحر.

الطالب وتنمية قدراته ومهاراته.

 ورشة عمل (دربني) . T.V 19/5/2014 المشاركة بمسابقة جمعية التصميم الداخلي االردنية  JIDAولقد فازبها الطالب وائل إدلبي من قسم التصميم الداخلي بالمركز الثاني
 تعمل الكلية بأقسامها المتعددة على االستمرار في تحسين البيئةالجامعية وتجميلها والعناية بأروقة الكلية وممراتها ومداخلها ،وخاصة
أقسام :التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي ودراسات التنمية .
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 7-7خدمة املجتمع املحلي

شكل رقم ( ) 4
تطور أعداد الطلبة في كلية اآلداب والفنون

أقامت الكلية عددا من األنشطة لخدمة المجتمع المحلي منها:
•موسم اإلبداع األدبي لخدمة الطلبة الموهوبين في محافظة إربد.
•إقامة عدد من المحاضرات في اللغة العربيّة واإلنجليزيّة والفنون
لدى مركز جرش الريادي للطلبة المتفوقين.

1000

•عقد ندوات تثقيفية في قرى المجتمع المحلي للجامعة.

900

•ورشة عمل لرسم جداريات مدرسة جرش يوم الخميس 10/4/2014

800
700

� 8-7إ�صدار جملة فيالدلفيا الثقافية والإ�ضطالع ب�أعمال الت�صميم والتدقيق والتحرير فيها .
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 - 8كلية العلوم اإلدارية والمالية
* أعمال الكلية وإنجازاتها

 -تنمية المهارات غير األكاديمية ،مثل :المهارات القيادية ومهارات

شكل رقم ( ) 5
تطور أعداد الخريجين في الكلية

االتصال والتفاوض والعرض والكتابة.
 مالمسة الواقع العملي بشكل أكثر من خالل تكثيف الزيارات الميدانيةالعدد
250

القطاعين العام والخاص.

200

 -ادخال برامج المحاكاة لكافة التخصصات الموجودة في الكلية ،الى

225

175
150
125

جانب التركيز على إدخال التطبيقات الحاسوبية في أقسام الكلية.

100

 -خدمة المجتمع المحلي .

50

 -من ضمن التوجهات المستقبلية للكلية ادخال اللغة االنجليزية بشكل

75

25
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السنة

وايجاد فرص جيدة لتدريب طلبة الكلية في المجال العملي مع مؤسسات

تدريجي ضمن مساقات أقسام الكلية من أجل الحصول على االعتماد
العالمي للجودة لمؤسسة  AACSBومن أجل تحقيق التميز النوعي
على المستويين المحلي والعالمي.
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 إقامة عدد كبير من الندوات وورشات العمل والدورات ومنها :•دورة تدريبية لعمل رابط لمصادر المعلومات.
•دورة معايير التدقيق الدولي.
•دورة سياسات أمن وسرية المعلومات.
•دورة ادارة عالقات العمالء.
•دورة مخاطر البطاقة االئتمانية.
•دورة ادارة الكوارث .
•ندوة حول ثقافة الجودة في التعليم .
•دورة التسويق االلكتروني .
• ندوة بعنــــوان “ االســـواق الماليـــة .
•ورشة عمل بعنـــوان “ المخاطر األئتمانية في البنوك االردنية” .
• ورشة عمل بعنوان “ الدورات التدريبية – الواقع والطموح.
• ندوة بعنـــوان “ الفرص األستثمارية في االردن في ظل التطورات

الحالية .
•حضور االجتماع الذي دعت اليه الجامعة اللبنانية االمركية (،)LAU
في بيروت حول االعتمادية الدولية . AACSB
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البحث العلمي

وفي مجال الدراسات واألبحاث والمؤتمرات ،فقد تمثل نشاط الكلية في
إصدار ونشر عدد من الكتب واألبحاث وإقامة الندوات والمؤتمرات
المتخصصة وقد بلغ عدد األبحاث المقدمة في المؤتمرات ( )10أوراق
بحثية إضافة إلى كتابين من الكتب المؤلفة و كتابين من الكتب التي تم
تقييمها  ،وفيما يلي أمثلة من ذلك اإلنتاج .
1- (Developing and Early Warning System for
في مجلة)Currency Crises: The Case of Jordan 1984-2008
)Management Science and Engineering
للباحث د .عز الدين نايف عنانزة.
2- (Growth, Poverty, and Inequality in Algeria
 Management Science andفي مجلة )During 1980-2010
Engineering
للباحث د.عز الدين نايف عنانزة.
3- (The Efficiency of Disclosure in the Financial
Reports in Companies in the Presence of International .

Accounting Standards and its Effect on Achieving
Profits, Success, and Being Unique ) في مجلة
(International Journal of Humanities vol.3No17,
September 2013)
.عبير سمارة. بدر علوان و د. دعاس قطريب و د.للباحثين د
4- Assess The Extent of the Application Internal
Control Elements Evolution and its Effectiveness
When Doing Audit process- an Analytical study on
the Jordan banks auditors)
( في مجلةinterdisciplinary journal. Of contemporary
research in business Vol 5 m no 2 June 2013)
.تامر رفاعه.دعاس قطريب و د.للباحثين د
5- (The Efficiency f Liquidity Management in
Islamic Banks “Conservative Vs. Profit) في مجلة
(interna tional journal of business and social science)
45
45

9- (the impact of Target cost Method to Strengthen

.للباحث الدكتور عبد النافع الزرري

the Competitiveness of industrial Compani) في مجلة

6- (impact of accounting disclosure in the imposition

(international journal of business and social science)

of sales tax on business profits in Jordan” case

 عبدالعزيز عبدالرحمن و. نورالدين غفير و د.للباحثين د
.بسمان المزاهرة.د
10-

understanding

Chinese

Tourist’s

study”) ( في مجلةinternational journal of business and
social science)

Travel

.للباحث الدكتور ابراهيم السعدي

Motivations: Investigating the perceptions of Jordan

7- (the impact of fair value application for financial

held by Chinese tourists) ( في مجلةinternational journal

instrument on financial stocks returns) في مجلة

of business and social science)

(interdisciplinary journal of contemporary research

. احمد التميمي. رامي الطويل و د.للباحثين د
11- (An Investigation into the Determinants of

in business “IJCRB”)

.للباحث الدكتور تامر مزيد

11.cost Efficiency in the Jordanian Banks: An

8- (the impact of transformation to social-

Application Stochastic Frontier Method) في مجلة

market economy on the development of the tools

(international Review of Business Research Papers)

of management accounting in Syria) في مجلة

. عمار جريسات.للباحث د
12- (Analyzing and evaluating the performance

(international journal of business and social science)

. عبدالعزيز عبدالرحمن. دعاس قطريب و د.للباحثين د
46

46

)World Journal of Social Sciences( ) في مجلةcompanies
.للباحث الدكتور نور الدين مجد الدين غفير

of the Jordanian commercial bank in terms of
competitive

16- (environmental Disclosure in the Chemical

power) ( في مجلةJournal of Accounting, finance and

Industry an empirical Study Focus on Jordanian

Economics)

Chemical Companies) ( في مجلةWorld review

.عمار جريسات. علي الشطي و د.للباحثين د

Business Research) للباحث الدكتور بسمان جالل مزاهرة.

13 - (using activity- based costing to measure

17- (The efficiency of using activity based costing

customer profitability: customer- specific selling and

system in cost management and performance

marketing expenses analysi)  في مجلةinterdisciplinary

enhancement and its affect on the competitive

journal of contemporary research in business)

position, continuity and development of Jordanian

.نور الدين غفير. عبد العزيز عبد الرحمن و د.للباحثين د

Business Organizations) ( في مجلةinterdisciplinary

14- (inflation and inflation uncertainty in the

journal of contemporary research in business

Jordan Evidence from GARCH Modeling) في مجلة

“IJCRB)”

(International Business and Management)
.للباحث الدكتور عز الدين عنانزة
15- (the impact of the environmental Dimension to

47

47

strengthen the competitiveness of industrial
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 -9كلية التمريض
* أعمال الكلية وإنجازاتها

•تبني أحدث المناهج المتطورة والخطط الدراسية لمواكبة أحدث
التطورات والتقنيات التعليمية في مجال التمريض كما تم وضع
الخطط الدراسية بعد دراسة معمقة بواسطة لجنة من الخبراء
والمختصين في الكلية .
• تكثيف التدريب العملي المبرمج في المستشفيات والمراكز الصحية،
لرفد القطاع الصحي في المجتمع األردني والعربي بالممرضين
والممرضات المؤهلين علمياً وعملياً.
• استقطاب نخبة متميزة من األساتذة ومشرفي المختبرات.
•تم اإلنتهاء من إنشاء مباني الكلية ومختبراتها وقاعاتها ومقاصفها
متكامال ،ومدرجاً
ومرافقها العامة والخاصة متضمنة مركزاً صحياً
ً
سعته ( )250شخصاً.
•حضور مؤتمرات الخدمات الطبية الملكية لمدة يوم واحد (د .ميادة
دعيبس ،م .تغريد مرجي)

• عقد ورشه عمل بعنوان “ الدراسات النوعيه وطرق تحليلها” في
مدرج التمريض.و ذلك في 6-7/11/2013
•عقد ورشة طالبية عن العنف االسري ،ومكافحة المخدرات
•تشكيل لجنة دائمة ببرنامج “قيادة من أجل التغيير”  /المجلس
التمريضي األردني /منظمة الصحة العالمية.
•تشكيل اللجنة الوطنية للرعاية التلطيفية (األردن).
البحث العلمي
1.Alhalaiqa F, Deane KH, Gray R (2013).
Hypertensive patients› experience with adherence
therapy for enhancing medication compliance: a
qualitative exploration. Journal of Clinical Nursing
22(13-14): 2039–2052
)2.Masa›Deh R, Collier J, Hall C, Alhalaiaqa F (2013
Predictors of stress of parents of a child with cancer:
a Jordanian perspective. Global Journal of Health
Science. 5(6): 81-99
49
49

School Nursing; 9(8), 17-19

3.Maysoon S. Abdalrahim, Maram Herzallah,
Ruqayya Zeilani, and Fadwa Alhalaiqa (2014).

6. ALBashtawy, M., Batiha, A-M., Tawalbeh,

Jordanian Nurses› knowledge and attitudes towards

L., Tubaishat, A., & AlAzzam, M. (2014). Self-

Cancer-related Fatigue as a Barrier of Fatigue

Medication Among School Students. The Journal Of

Management. Journal of American Science,

School Nursing. doi:10.1177/1059840514554837.

10(2):191-197

7.Alhalaiqa, F., Masa›Deh, R., Batiha, A-M., &

4. Alahaiqa F, Masa›Deh R, Batiha A-M, Deane

Deane, K. (2014). Validity of Arabic Version of

K (2014). Validity and reliability of Arabic version

Beliefs About Medication Questionnaire. Clinical

of beliefs about medication questionnaire (BMQ),

Nursing Research. doi:10.1177/1054773814545383

Clinical Nursing Research.

8. Batiha A-M. (2014). Pain Management Barriers in

5. ALBashtawy M, Alkawaldeh A, Freij M , AL-

Critical Care Units: A Qualitative study. International

Rawajfah O , Gharaibeh H , Almansi S, ALghzaw

Journal of Advanced Nursing Studies; 3, 1, 1-5.

H, Al-Khateeb A , Tawalbeh L, Batiha A-M , & Al-

9.Tawalbeh, L., Tubaishat, A., Batiha, A-M.,

Rshoud Y . (2014). Looking at school nurses’ roles

Al-Azzam, M., & Albashtawy, M. (2013). The

in tackling overweight and obesity. British Journal of
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The Effectiveness of job performance: Afield Study

11.Batiha A.-M. & AL Bashtawy M. (2013).

on the Jordanian Private Banks.. د، عمر الدره.للباحثين د

Knowledge of Philadelphia University students

ناصر سيف. د، سمير العبادي.د،ناصر الخضور

regarding blood Donation. Transfusion Medicine;

( في مجلةInternational Business Research)
.للباحث الدكتور ناصر الخضور

23,195- 198.
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 - 10كليــة الهندســـة

 -إقامة اليوم الهندسي الثامن «هندسة الميكاترونكس الواقع والطموح»

*أعمال الكلية وإنجازاتها

بالتعاون مع نقابة المهندسين األردنيين

 -مباشرة العمل في برنامج الماجستير في هندسة الميكاترونكس بالتعاون

وتضمن عددا من المحاضرات العلمية ومعرض لمشاريع التخرج التي

مع جامعات ألمانية  ،حيث يستطيع الطالب الحصول على الشهادة من

حصلت على جوائز تقديرية.

الجامعة األلمانية بعد قضاء الفصل األخير النجاز مشروع التخرج

 -تنظيم الملتقى الرابع لخريجي كلية الهندسة بالتعاون مع نقابة

وبإمكانه الحصول على شهادة أخرى من جامعة فيالدلفيا بعد استكمال

المهندسين األردنيين وتناول واقع خريجي الهندسة والتفاعل مع حقل

مشروع التخرج فيها.

العمل باإلضافة إلى تجارب عدد من خريجي هندسة فيالدلفيا.
 إقامة عدة محاضرات علمية حول مواضيع هندسية هامة ذات العالقةبالتكنولوجيا الحديثة وحافات العلوم التطبيقية.
 افتتاح برنامج الماجستير في هندسة الميكاترونكس بالتعاون معجامعات المانية وهو منحة أوروبية ضمن مشروع «»Tempus
الستحداث برنامج ماجستير في هندسة الميكاترونكس وكذلك أنشاء
مختبرات مركزية لتدريب وتأهيل متخصصين في مجال الميكاترونكس
وبالتعاون مع جامعات إقليمية وأوروبية وبكلفة تتجاوز مليون يورو
وعلى  3سنوات.
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 استحداث مركز فيالدلفيا لبحوث الطاقة المتجددة والتحرك مع الجهاتالمختصة ذات العالقة لدعم المركز ونشاطاته.
 تنظيم رحالت علمية لطلبة كلية الهندسة لزيارة مواقع ذات صلةبتخصصاتهم الهندسية.
 ضمن برنامج تبادل فرص تدريب طلبة الجامعات العربية ،تم تنظيمعملية تدريب عدد من الطلبة بين جامعتنا وجامعة تشرين السورية.
 تطوير برامج تدريب الطلبة ،والتعاون مع نقابة المهندسين األردنيينلتدريب المهندسين حديثي التخرج.

تحت عنوان “ االختراق و الحماية “ وهو تعليم المستخدم طرق الحماية من
اختراقات المواقع االلكترونية.
 زيارات علمية للجامعات االردنية والعالمية اقامة مؤتمر ومعرض مشاريع التخرج ضمن يوم علمي بعنوان قسمالعمارة الواقع و الطموح .
 المشاركة في مسابقات االبنية الخضراء المطروحة على المستوى المحلي استحداث مكتبة خاصة بالعمارة ضمن قسم العمارة تحتوي علىالمحاضرات النظرية و خالصة المشاريع المميزة مدعومة من قبل الطلبة
بما يتوفر لديهم من كتب وغيرها.

 المشاركة في تنظيم المؤتمر الدولي “ ”IEEE CITSبالتعاونمع الجامعة الهاشمية .
 المساهمة في تقديم االستشارات العلمية والتقنية. مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية في هيئة تحريرعدد من المجالت العلمية المتخصصة وكذلك المؤتمرات العلمية داخل
المملكة وخارجها.
 انشاء نادي “فايرفوكس فيالدلفيا” في الجامعة من قبل طلبة القسم وباشرافاعضاء هيئة التدريس باالضافة الى عمل يوم علمي بهذا الخصوص وكان
55
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UNمعظم الجامعات األردنية
 وزارة االتصاالتWOMEN
وتكنولوجيا المعلومات

لمؤتمرات العلمية الدولية
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UNمعظم الجامعات األردنية
 وزارة االتصاالتWOMEN
وتكنولوجيا المعلومات

9

IEEE ، الجامعة األردنية

108

9-10/5/2011

المهرجان التكنولوجي الوطني
الرابع

5

9-10/5/2011

تنظيم مسابقة الروبوط السنوية
األولى للجامعات

6

المؤتمر الدولي
25-28/12/2011 IEEE AECT"
"2011

األبحاث المحكمة والمنشورة
1. Mohammed.T Lazim, and Mahmoud Zeidan.” A
Power Frequency Changer Using Bi-Phase Integral
Cycle Control Technique “.Journal of Electrical
Engineering, Volume 13 , Edition 3 , pp 161 – 169,
October 2013, Poland .
2. M.T.Lazim.” Envelope Cycloconverter Based
on Integral Half Cycle Selection and Half Cycle
Omission Technique”. Journal of Electrical
Engineering, Volume 13, Edition 4 , pp 62 – 69,
December 2013, Poland .
3. Mohammed T.Lazim ,” Power Frequency

المؤتمرات العلمية والدولية
قامت الكلية بتنظيم عدد من المؤتمرات الهندسية الدولية وبالتعاون مع
جامعات عالمية وهيئات ومؤسسات دولية تم خالل السنوات الثالث
:األخيرة تنظيم المؤتمرات التالية

7

الجهات المشاركة

عدد
تاريخ االنعقاد البحوث

الندوة/عنوان المؤتمر

IEEE, Sfax UniversityTunisia, Chemnitz
University of TechnologyGermany, Universita
Polytechic de Cataluncya
spain

193

Conference on Systems,
11-14/2/2013 Signals,
& Devices (IEEE

IEEE,Emirates Tunisia,
Aluminum TechnologyGermany

40

9-11/4/2013

IEEE, Sfax UniversityTunisia, German
Joprdanian University of
American University of
Sharjah ,Jordan University

218

Conference on Systems,
18-21/3/2013 Signals,
& Devices (IEEE

3

134

The 8th Intr. MultiConference on Systems,
Signals, & Devices (IEEE
)SSD2011

4

IEEE, Sfax UniversityTunisia, Chemnitz
University of TechnologyGermany

The 8th Intr. Multi-

1

)SSD2013

The 9th Intr. symposium
on mechatronics and
its applications ( IEEE)ISMA,13

2

The 8th Intr. Multi)SSD2011

22-25/3/2011

58

58

لجوائز العلمية وشهادات التقدير

Converter Based on Integral-cycle Triggering Mode
of Thyristors with Multi-control Periods” ,Electric
–Power Components and Systems, Vol. 41:1173
1187, 2013.
4. Mohammed S. M. A. Khesbak , Ibraheem M.
– Khaleel and Mohammed T. Lazim ,”A Super
Multiple of Supply frequency Converter Based on
Discrete Amplitude Modulation” ICASTOR Journal
of Engineering Vol. 7, No. 1, pp 25 – 40 , Jan.2014 ,
India
5. Mohammed T. Lazim ,” An Optimum PWM
Strategy for Controlling the Output Voltage
of Single-Phase Grid-Connected Renewable
Converters” ICASTOR Journal of Engineering,
Vol.7,No.2,pp 65-83,May 2014, India.

 شاركت كلية الهندسة في العديد من المعارض والمسابقات الوطنيةوالدولية بمشاريع تخرج متميزة وحصلت على العديد من الجوائز
والشهادات التقديرية نذكر منها:
 السباق الدولي للسيارات الشمسية (:)Solar Car Challenge شاركت جامعة فيالدلفيا في السباق الدولي للسيارات التي تعمل بالطاقةالشمسية والذي عقد في قبرص خالل الفترة  2013/6/30-29حيث تم
اختيار تصميمها المتميز من بين  38سيارة مشاركة من جامعات منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا (. )MENA
 حصلت السيارة التي تم تصميمها وتنفيذها في مشاغل كلية الهندسةعلى:

الجائزة األولى ألفضل تصميم ميكانيكي.
الجائزة الثانية في سباق السيارات.
والسيارة تصميم كل من :عمر اياس القواسمة ،عمر صبري حماش،
مازن الحوراني ،و حازم محمد كنعان ،وأشراف الدكتورة شذى عموره
59
59

والمهندسة فاطمة الوديان.

the Asphalt-Concrete Mix and on Concrete-Mix in

 -الجائزة األولى في محور الربوطيات في المهرجان التكنولوجي الوطني

 Jordanوهو من تنفيذ الطلبة :ذيب محمد القريني ،و زهير محمد

السادس الذي استضافته جامعة مؤتة خالل الفترة  ،2013/5/8-7حيث

شاكر ،و خالد أحمد صالح ،وأشراف األستاذ الدكتور تيسير الخديوي

حصل المشروع “GPRS-Based Teleoperation of a Mobile

والدكتور زيدون ابو سالم *.أعما

 ”Robotوهو من تنفيذ الطالب أحمد محمد درباس والطالب عبداهلل
المطيري وأشراف األستاذ الدكتور قاسم العبيدي.
 الجائزة الثانية في محور االتصاالت في المهرجان التكنولوجي الوطنيالسادس الذي استضافته جامعة مؤتة خالل الفترة  ،2013/5/8-7حيث
حصل المشروع “Design and Implementation of an
 ”Unmanned Air Vehicleوهو من تنفيذ الطلبة :محمد مضر حليمة،
و محمد راضي الجمل و عمرو الشريف وأشراف المهندس إبراهيم ابو
اصبيح.
 الجائزة الثانية في محور األبنية الخضراء في المهرجان التكنولوجيالوطني السادس الذي استضافته جامعة مؤتة خالل الفترة،2013/5/7-8
حيث حصل المشروع “Effect of Glass-Material wastes on

60
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 - 11كلية تكنولوجيا المعلومات
أعمال الكلية وإنجازاتها
 إعداد الخطط الدراسية لبرنامجي البكالوريوس و الماجستير وفقا لمعايير)Association for Information Systems (AIS
)Association for Computing Machinery (ACM
 تخريج كوادر متخصصة ومجهزة بالعلم والمهارات المطلوبة لمواكبةالتطور المتصاعد في تكنولوجيا المعلومات والتي أصبحت تلعب دوراً
ً
فاعال في حياتنا اليومية.
 استحداث برنامج الماجستير في علم الحاسوب . عقد اتفاقية مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات و برنامجسابق التابع للوكالة األميركية لإلنماء ( )USAIDبهدف تطوير قدرات
و مهارات المدرسين في لغة تطوير تطبيقات الويب ( )PHPو تحديث
المنهاج المعتمد من المؤسسات العالمية.
 عقد شراكة مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتي تمبموجبها توقيع اتفاقية مع شركة اوراكل العالمية بهدف تدريس المنهاج
المعتمد من اوراكل للجانب العلمي التطبيقي المتعلق بمواد الكلية
المتخصصة لتنظيم قواعد البيانات وتطبيقاتها في مؤسسات األعمال.
 -استقطاب خبراء متخصصين في شبكات الحاسوب ( )Ciscoو في

تطوير تطبيقات الموبايل ( )Mobile Applicationsو ذلك لتدريب
الطلبة داخل الكلية ضمن مادة التدريب العملي و باشراف مباشر و
متابعة حثيثة من رؤساء االقسام ’ حيث تم تجهيز مختبرات الكلية
بالبرمجيات الالزمة للتدريب الذي انعكس إيجابياً على مستوى الطلبة.
 اقامة معرض لمشاريع تخرج طلبة الكلية تحت رعاية رئيس الجامعةمما اتاح الفرصة امام الطلبة لعرض مشاريعهم امام الطلبة مما عزز
روح المنافسة والتفكير اإلبداعي فيما بينهم.
 اقامة اليوم العلمي المفتوح لطلبة الدراسات العليا في برنامج ماجستيرعلم الحاسوب و ذلك البراز رسائل الطلبة و االبحاث المنشورة منها.
عقد دورات تدريبية لطالب الكلية في الموضوعات التاليةASP. :NET, JAVA , Windows Phone 7 and QT, SharePoint
 تنظيم زيارات ميدانية الى شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.للحصول على دورات تدريبية مجانية لطلبة الكلية من أكاديمية
Pioneers
 التأهل للمرحلة النهائية في مسابقة أعمال طلبة تكنولوجيا المعلوماتالتي نظمتها جامعة زايد في دولة االمارات العربية المتحدة.
61
61

 -إقامة يوم علمي في الكلية شارك فيه مجموعة من أعضاء هيئة التدريس

 -محاضرة علمية للسيد منذر سميح الحاج حسن في مجال طرق التعليم

و طلبة الدراسات العليا’ تم فيه عرض النشاطات البحثية ألعضاء هيئة

والتهيؤ لإلمتحانات.

التدريس في الكلية .

 -المشاركة في ورش العمل لمسابقة كأس التخيّل . ))Imagine Cup

 -تأسيس نادي لطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات Philadelphia .NET

 -المشاركة في المسابقة البرمجية ( )ACMلطلبة تكنولوجيا المعلومات

 Clubبدعم من شركة مايكروسوفت و عدة شركات أخرى.

 -.استضافة مدربين من سوق العمل في مجال سيسكو وبرمجة تطبيقات

 -تحديث كتاب الطالب بكالوريوس /ماجستير لجميع اقسام الكلية

الموبايل.

.Student Handbook

 -عقد لقاءات مع شركة رم ( )RAMوشركة سيرتيبورت

 -تحديث دليل المواد الدراسية بكالوريوس /ماجستير لجميع اقسام الكلية

( )CERTIPORTلدعم الجانب العملي للمواد الدراسية و تهيئة الطلبة

(.)Course Catalogue

للشهادات المهنية.

الخاصة بأسئلة اإلمتحان لمستوى مهارات
 تحديث قاعدة البياناتّ
الحاسوب.
 تحديث الوصف الكامل للمواد الدراسية في الكلية ضمن النموذجالجديد وتحديث الكتاب المنهجي لجميع المواد.
 مراجعة وتحديث ّمخططات مناهج المواد الدراسية (.)Syllabuses
 محاضرة علمية للدكتور عبد الرحمن الطويل في مجال األنتولوجيا((.Ontology

62

62

البحث العلمي
نشرت الهيئة التدريسية في الكلية ( )14بحثاً في مجالت علمية متخصصة
و( )7بحوث أكاديمية قدمت في مؤتمرات علمية محلية ودولية.
-عدد األبحاث المنشورة في المجالت المحكمة خالل العام الجامعي

 2013-2014هي ( )15بحثا.
 -وعدد األبحاث المنشورة في المؤتمرات المحكمة خالل العام الجامعي

الشكل رقم ( )14
تطور أعداد الطلبة الخريجين

 2013-2014هي ( )5أبحاث.
 -عقد إتفاقية خاصة باستضافة مؤتمر المجموعة الماليزية.
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Research Title
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 - 12كلية الصيدلة
الشكل رقم ()15
الطلبة في ماجستير علم الحاسوب

* أعمال الكلية وإنجازاتها
•مراجعة متطلبات برنامج التخصص من خالل مراجعة المنهاج
ومواده الدراسية عدة مرات .
• زيادة عدد القاعات التدريسية والمختبرات واألجهزة العلمية نظراً

اعداد الطلبة

لتزايد أعداد الطلبة .وكانت الزيادة واضحة في السنوات الثالث
األخيرة حيث بلغ عدد الطلبة ( )873طالباً وطالبة في نهاية العام
الدراسي .2013/2014
• استقطاب أعضاء هيئة تدريس متخصصين في شتى المجاالت
المعرفية ذات العالقة بمنهاج تخصص الصيدلة ،وذلك من ذوي
الخبرة والكفاءة العالية من داخل المملكة ومن الدول العربية الشقيقة.

السنة

•النهوض بالبحث العلمي من خالل البحوث المدعومة من قبل عمادة
البحث العلمي بالجامعة والجهات الخارجية التي تقدم منحاً للمشاريع
البحثية ذات العالقة.
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 -وحتى تتمكن كلية الصيدلة من بناء الكادر األكاديمي الدائم الذي

الخاص في األردن ،

سيسهم بتطوير برامجها التدريسية والبحثية لمرحلة البكالوريوس
ً
مستقبال فقد أولت موضوع اإلبتعاث
وكذلك التأسيس لبرنامج الماجستير

 إعادة تأهيل ما تبقى من مرافق كلية الصيدلة من مختبرات وقاعاتتدريس وتأسيس مختبر بحث مركزي يخصص ألبحاث أعضاء هيئة

أهمية كبيرة .فهناك مبتعثتين للجامعة األردنية لدراسة الدكتوراه في

التدريس في كلية الصيدلة وأعضاء هيئة تدريس من كليات أخرى.

مجالي الصيدالنيات والتحاليل الصيدالنية وقد أنهيتا المواد الدراسية

 تطوير المختبرات القائمة وإنشاء مختبرات جديدة : ويوجد في كلية الصيدلة حالياً ( )11مختبراً تعليمياً جهزت لتدريبالطلبة تدريباً جيداً في شتى مجاالت المعرفة الصيدالنية كاألدوية

كوينز في بلفاست-بريطانيا .وقد التحقا بالدراسة مع بداية العام الدراسي

والسموم وحركية الدواء والصيدلة السريرية والعالجات والعقاقير

.2014/2015
 نظراً لتعدد المواد الدراسية العملية فقد طرحت الكلية في كل فصلدراسي حوالي  90شعبة مختبر يتم تدريسها في  12مختبراً متخصصة

وكيمياء
والكيمياء الطبية.

يحوي كل منها األجهزة ذات العالقة .ويقوم على اإلشراف على هذه

هذا باإلضافة إلى مختبرات العلوم الطبية التي تساعد في فهم وتعزيز

المختبرات  16مشرفة مختبر وكلهن يحملن درجة البكالوريوس في

المعرفة الصيدالنية كمختبر وظائف األعضاء ،وعلم األحياء الدقيقة

الصيدلة وبعضهن يحملن درجة الماجستير في الصيدلة.

الصيدالني والتشريح واألنسجة واألمراض.

 -إقرار خطة تدريسية جديدة من  160ساعة معتمدة نسبة الساعات

كما تم تطوير مختبرات العلوم الكيميائية الصيدالنية ومختبر الكيمياء

العملية فيها تقارب  %15من مواد تتوافق مع متطلبات هيئة االعتماد

العضوية والكيمياء التحليلية والتحليل اآللي ،وتتطلع الكلية دائما إلى

المقررة وستنهيان الدراسة في غضون سنتين دراسيتين .كما أن الكلية
ابتعثت طالبين لدرجة الدكتوراه في مجال الصيدالنيات إلى جامعة
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النواتج الطبيعية والصيدلة الصناعية والكيمياء الحيوية السريرية

الشكل رقم ()16

النهوض بالمستوى التعليمي للطلبة من خالل تزويد الكلية بالتجهيزات

تطور اعداد الطلبة الملتحقين بالكلية

المخبرية المتقدمة ألغراض البحث وإنشاء برامج للدراسات العليا لرفع
وتيرة البحث العلمي بالكلية.
 -متابعة التدريب الميداني للطلبة في المؤسسات الصيدالنية المختلفة.

1200

ويتم إخضاع طلبة الكلية الى برنامج تدريبي ميداني يمضي خالله الطالب

1000

فترة تدريبية عملية مدتها  1440ساعة في المؤسسات الصيدالنية

800

المختلفة داخل المملكة وخارجها .
 -عقد دورات ( مهارات النجاح وكيف تكون قيادياً) لطلبة جامعة

600

فيالدلفيا مع مؤسسة انجاز وصندوق الملك عبداهلل الثاني لتهيئة الفرص

400

االقتصادية للشباب األردني.
 تنظيم بازارات خيرية لدعم مرضى السكري والسرطان باإلضافة الىاإلشراف على عدة حمالت للتبرع بالدم على مستوى الكلية والجامعة.
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الصيدالنية المختلفة داخل المملكة وخارجها ،بما يتناسب وطبيعة
الشكل رقم ()17
تطور اعداد الطلبة الخريجين

دراسة الطالب بحيث تهيئه لممارسة مهام عمله بعد تخرجه بكل يسر
وسهولة .
 تنمية مهارات التواصل بين الطلبة و اآلخرين. إعداد الطلبه للحياة العملية ،بتدريبهم على مقابالت العمل وكيفية إعداد125

100

75
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25

0

سيرهم المهنية والذاتية حسب رغبتهم وتعريفهم بالشركات الدوائية
وإمكانية إيجاد فرص عمل في مجال الصيدلة. .
 عقد دورة كيف اكون قياديا  ،بتعريف المُشارك بأهمية القيادة واثرتطوير المهارات القيادية لديه في حياته المهنية واالجتماعية.
تطرقت الدورة الى الحديث عن صفات القادة ,وعرض مكونات نموذج
القيادة حيث أتاحت الدورة للمشاركين فرصة تقديم خدماتهم االجتماعية

2015/2014

2014/2013

2013/2012

2012/2011

2011/2010

2010/2009

2009/2008

التطوعية وممارسة مهاراتهم في القيادة من خالل تنفيذ مشروع قيادي
تحت اشراف متطوعين من القطاع الخاص.
 -عقد دورة في أخالقيات العمل ،بإشراف أعضاء هيئة التدريسية

 تطبيق نظام الجودة البريطانية لرفع سوية التعليم بتحسين عمليةالتدريس واالشراف األكاديمي ،ومتابعة التدريب الميداني في المؤسسات
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 - 13كليـــة الحقــــوق

في الكلية.
 -إقامة محاضرة تثقيفية لطلبة كلية الصيدلة تحت عنوان

 -تم الموافقة من قبل هيئة االعتماد على رفع الطاقة االستيعابية لكلية

( )Women tolling to pharmaciesفي شهر نيسان .2014

الصيدلة وذلك بعد الجهود المشكورة من قبل رئاسة الجامعة وعمادة ضبط

 -إقامة دورة تدريبية لطلبة كلية الصيدلة عن حقن اإلبر وإعطاء شهادات

الجودة وعمادة كلية الصيدلة حيث تم رفد الكلية بعدد من أعضاء الهيئة

من قبل النقابة للمشاركين بشهر كانون األول .2013

التدريسية حملة شهادة الدكتوراه والماجيستر في مختلف التخصصات،

 -تقديم محاضرة لطلبة الكليه عن كيفية كتابة السيرة الذاتية وذلك تمهيداً

وكذلك تحديث األجهزة و المعدات المتوفرة في المختبرات ألغراض

للمشاركة في يوم المسار الوظيفي للجامعة .

التدريس والبحث العلمي ليتناسب وأعداد الطلبة في الكلية.

 -تقديم محاضرة للطلبة الخريجين عن كيفية التسجيل للدراسات العليا

البحث العلمي

خارج األردن وأهم متطلبات القبول في مختلف الجامعات األوروبية

• المؤتمرات واأليام العلمية

واألمريكية و كيفية البحث عن المنح الدراسية.

 1-تنظيم اليوم العلمي األول لكلية الصيدلة تحت عنوان (المكمالت

 -تجهيز الصيدلية االفتراضية بمختلف األدوية والبرمجيات الالزمة

الغذائية واألعشاب الطبية وتأثيرها على الصحة العامة ،وتم دعوة

لمحاكاة صيدليات المجتمع على أرض الواقع حيث سوف يتم استخدامها

مجموعة متميزة من المحاضرين في مجال صناعة و تسجيل األدوية مثل

ألغراض التدريب الصيدالني للطلبة،

الشركة األردنية لصناعة األدوية و مؤسسة الغذاء والدواء باإلضافة إلى

وفي هذا الخصوص تم التنسيق مع شركة دواكم لعمل اتفاقية شراكة

متحدثين في المجال الطبي و األبحاث الصيدالنية  ،تحدثوا خالله عن أهم

لتدريب الطالب وإتمام كامل التجهيزات المتعلقة بالصيدلية االفتراضية.

المستجدات في مجال األعشاب الطبية والمكمالت الغذائية واالستخدامات
الخاطئة الشائعة في هذا الحقل ،كما تطرق المحاضرون إلى إجراءات
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مشاركات الكلية في المؤتمرات العلمية
مكـان وتاريخ االنعقاد

عنــوان المؤتمــر

 عمان/ األردن
8- 9/4/2014

the conversion and the use of
coca economically wild plant in
the Fertile crescent

5/2014 نقابة الصيادلة

 مؤتمر الصيدالنية األردني الخامس عشر-

1/2014 جامعة الزيتونة

 المؤتمر السادس للبحث العلمي في األردن-

Grötzinger, Inken Lorenzen, The disintegrin domain
of ADAM17 antagonises fibroblast carcinoma cell
interactions, International, Journal of Oncology,
1793-1800 (2013).
23- Ahmad Trad, Hinrich P. Hansen, Mohammad
Shomali, Matthias Peipp, Katja Klausz, Nina
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جامعة العلوم والتكنولوجيا
5/2014

 اليوم العلمي السابع لكلية الصيدلة-

جامعة الزرقاء األهلية
3/2014

 اليوم العلمي األول لكلية الصيدلة-

األردن – عمان
6/9/2014/

SRTD& Horizon 2020 meeting

Stefan Rose-John, Joachim Grötzinger, ADAM17overexpressing breast cancer cells selectively
targeted by antibody–toxin conjugates,Cancer
Immunology, Immunotherapy,62, 411-421( 2013)
24-  قيد التحكيم-إنجاز ترجمة كتاب علم األدوية ليبنكوت
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كلية الحقوق

 -ندوة في المركز الوطني لحقوق االنسان ألعضاء فريق التنسيق

*اعمال الكلية وإنجازاتها

الحكومي لحقوق االنسان.

 -1تطبيق معايير النوعية والجودة المحلية والدولية بتوظيف أحدث

 -ورشة عمل بعنوان «دور المرأة في تعزيز النزاهة بالقطاع األكاديمي»

الوسائل واألساليب والمصادر التعليمية .

نظمه التحالف األردني «رشيد» للنزاهة والشفافية

-2استقطاب أفضل الخبرات التدريسية واإلدارية والعمل على توفير البيئة

 -ندوة نقابة المحامين االردنين حول :عدم االستقرار في احكام محكمة

الداعمة للتعلم ،والعناية الخاصة بتوفير كافة التسهيالت واإلمكانيات.

التمييز االردنية و اثاره المترتبة

وقد بلغ عدد خريجي الكلية ما يقارب  1000خريج معظمهم دخل

 -مؤتمر كلية الحقوق في الجامعة األردنية بعنوان الديمقراطية واالعالم

مجاالت العمل المهني .

والحقوق الدستورية االخرى في ظل ما اصطلح على تسميته بالربيع

* المشاركة قي عدة ندوات ومؤتمرات منها :

العربي.

 مؤتمر عمداء كليات القانون في أوروبا في جامعة دبلن . ندوة التعامل مع قضايا مكافحة اإلرهاب في القانون الفرنسي والقانوناألردني /وزارة العدل  -المعهد القضائي األردني.
 مؤتمر كلية الحقوق في جامعة االسراء بعنوان مبدأ المساواة بينالتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.
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البحث العلمي
تعمل الكلية على تشجيع أعضاء هيئة التدريس والتركيز على نشر

د -عقد تأجير األرحام – في مجلة جامعة الزرقاء االهلية ( .د .ناديا
قزمار ) .

البحوث الفردية والجماعية وتقدم لهم الدعم المادي والمعنوي لنشر

الشكل رقم ()18
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الكتب والمقررات الدراسية  .وقد كان لهذا االهتمام أثركبيرفي رفع
مستوى البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس األمر الذي انعكس

800

واضح على عدد الكتب والبحوث المنشورة في الكلية ومنها :

700

 -التعويض اإلداري بين القانونين المدني واإلداري (دراسة تطبيقية

600

على النظام األردني) /مجلة دراسات الجامعة األردنية

500

( د .أسامة النعيمات )
ب-

400

تقييم بحث :الرقابة القضائية على هيئة التحكيم /مجلة المنارة.

300
200

( د .أسامة النعيمات )

100

جـ -تقييم بحث :مدى فاعلية الجزاءات المترتبة على عدم مسك التاجر
للدفاتر التجارية في القوانين ذات العالقة في التشريع االردني /مجلة
المنارة ( .د .أسامة النعيمات )

78

78

0
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻻﻭﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻻﻭﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻻﻭﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻻﻭﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻻﻭﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻻﻭﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻻﻭﻝ
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

األبحاث والكتب التي تم نشرها أو قبلت للنشر
اإلسم

إسم البحث

السنة النشر

مكان النشر

د.بسام الطراونة

قوانين واخالقيات االعمال واالدارة
تأليف.:د.بسام الطراونه د .باسم ملحم

2014

دار المسيرة  -االردن

د.غازي صباريني

القواعد االصولية لصياغة االحكام والفتاوي اإلدارية

2013

مجلة جامعة االزهر

مكونات المجتمع المسلم ومكانة األخر فيه

2012

مجلة الحقوق العدد الرابع السنة السادسة والثالثين

البصمة الوراثية ما لها وما عليها ومكانتها بين وسائل االثبات

2013

مجلة معارف /الجزائر العدد  12سنة

قانون التجنس بين الشريعة والقانون

-

ارسل للتحكيم

قانون الجنسية بين الشريعة والقانون

-

ارسل للتحكيم

النظام االقتصادي بين االسالم والرأسمالية

-

ارسل للتحكيم

الحوار مع الذات سبيل التفكير االيجابي ومجاهدة النفس

-

ارسل للتحكيم

د.فؤاد السرطاوي
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بحث منشور بعنوان « الشائك و الغامض في النظام القانوني ألوصاف
االلتزام وأثره في استقرار المعامالت و عمل القضاء».

2013

د .ناديا قزمار
بحث منشور بعنوان « تطور دور القاضي في تفسير «قانون العقد»
وإشكاليات التطبيق؟ حالة :سلطة القاضي في تعديل العقد بفعل نظرية
الظروف الطارئة».

د .أسامة النعيمات

2012

المجلة األردنية في القانون و العلوم السياسية
المملكة األردنية الهاشمية
اللجنة العليا للبحث العلمي في المملكة األردنية الهاشمية
– جامعة مؤتة المجلد ( )4العدد ()2

القواعد االصولية للصفة والمصلحة في دعوى االلغاء.

2013

/مجلة القانون والسياسة /جامعةمؤتة

 التعويض االداري بين القانونين المدني واالداري دراسة تطبيقية علىالنظام االردني

2013

مجلة دراسات الجامعة االردنية

2012

مجلة جامعة الملكة اروى  /اليمن

2012

مجلة جامعة االزهر مصر

2013

European Journal of Social Sciences /
Volume 40 issue 3

 اثر النظام الحزبي في الرقابة االدارية على اعمال االدارة دراسة تطبيقيةعلى المملكة االردنية الهاشمية.
القواعد االصولية لصياغة االحكام والفتاوى االدارية .The concept of Judicial Control over
Administrative Discretion

80

80

المجلة األردنية في القانون و العلوم السياسية المملكة
األردنية الهاشمية
اللجنة العليا للبحث العلمي في المملكة األردنية الهاشمية
– جامعة مؤتة /المجلد()5
العدد()1

British Journal of Humanities and Social
Sciences
Volume 9/issue 2

2013

European Journal of Social Sciences
Volume 38 issue 1

2013

Computer and Telecommunications Law
Review/ Issue: 2013 (7) Page 189

81
81

2013

Don›t Facebook me! Some Legal Concerns on Privacy
Issues In Relation To Social Networking under the
Jordanian Law.

 إيناس قطيشات.د

An Overview of the Formation of Electronic Contracts
under the Jordanian Electronic Transactions Law
The Inapplicability of the Distance Selling Regulations to
M-Content Transactions?

 يزن منصور.د

-1
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 - 1األبحاث العلمية والكتب المنشورة

كلية العلوم
القسم

تمنح الكلية والتي تضم قسمي (الرياضيات) و(التكنولوجيا الحيوية

كتب

تحكيم
ابحاث
وكتب

8

10

1

4

23

3

-

-

5

8

11

10

1

9

31

مجالت

مؤتمرات

وهندسة الجينات ) درجة البكالوريوس في تخصص الرياضيات ودرجة
البكالوريوس في تخصص التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات .وتقدم
المواد العلمية المطلوبة كمتطلبات جامعة اجبارية أو اختيارية منها
الرياضيات والفيزياء والكيمياء واإلحصاء واإلنسان والبيئة.

العلوم األساسية
والرياضيات
التكنولوجيا
الحيوية وهندسة
الجينات
المجموع

 -2المؤتمرات والندوات العلمية التي نظمتها الكلية

* أعمال الكلية وانجازاتها
 انتاج مواد تجميلية وغذائية طبيعية وتوزيعها على موظفي الجامعة المساهمة والتعاون مع كلية الهندسة لوضع دراسة أتمتة البيت الزجاجي التعاون مع طالب التنمية االجتماعية في انتاج الغاز الطبيعي منمخلفات نباتية وانتاج غاز البركة .

* البحث العلمي

المجموع

تاريخ االنعقاد

الجهات المشاركة

عنوان المؤتمر/الندوة
1

اليوم الطبي لرصد مرضى
الضغط والسكري

2013/7/8

وكالة الغوث الدولية

2

اليوم الرياضي

2013/5/27

طلبة كلية العلوم والهيئة
التدريسية

 - 3األبحاث المنشورة :
1- Performance Computing (HPC), Organized by
the Cyprus Institute (www.cyi.ac.cy) at Jordan
83
83

6- The 11th SESAME user’s meeting, Amman
-Jordan. November 20-22, 2013
7- The sixth conference on Scientific Research in
Jordan, organized by Jordan Society for Scientific
Research, Zaytoonah University, Amman – Jordan,
23 November, 2013.
8- AWorkshop and seminar by LAUDA company.
Amman Grand Hayat Hotel. Amman – Jordan, 27
November, 2013. www.lauda.com
9- A Conference on Scientific Computing (CSC
2013) organized PRACE and LINKSCEEM projects

University, Amman-Jordan, 28 February, 2013.

in collaboration with the Cyprus Institute,

honor of Professor. Şakir Erkoç sixty-fifth birthday,

Paphos-Cyprus, 3-6 December, 2013.http://
cyprusconferences.org/csc2013
10- 1st ICT thematic Partner Days (H2020)

2- The National Public Awareness Seminar on
Nuclear Energy in Jordan organized by Jordan Atomic
Energy Commission (JAEC), Amman-Jordan, 12 June,
2013.
3- The Third SESAME LinkSCEEM Summer School
organized by LinkSCEEM-2 FP7 project on High
Performance Computing (HPC) and its application on
the Synchrotron Radiation fields, SESAME-Jordan,
08-10 September, 2013.
4- “Atoms, Molecules and Life”: Workshop held in
organized by Middle East Technical UniversityDepartment of Physics, Ankara-Turkey, 7 October,
2013.
5- Prospects for the Management of State seminar

Program. Organized by HCST (EU-JordanNet-II) in

organized by the Center for Future Studies –

collaboration with Princess Sumaya University

Philadelphia University, Amman-Jordan, October 26,

2013.
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Synchrotron Radiation (SR) and High Performance
Computing (HPC) applications, Amman - Jordan,
15-17 June, 2014.

:  مشاريع االبحاث العلمية والموسومSESAME كتابة وتقديم مشروع بحث للمركز األقليمي
Chemical Imaging of Living Microalgal Cells “ بــ
”using FTIR Microspectroscopy
 بمشاركة.وقد فاز المشروع بالقبول علما بأنه محكم من خبير دولي
الدكتورمروان أبو حالوه من قسم التكنولوجيا الحيوية وهندسة
. الجينات

for Technology (PSUT), Amman-Jordan, 3-4
February,2014. http://www.eu-jordannet.jo/default.
asp
11- The First IMAN1 HPC user’s meeting, Amman,
King Hussein Business Park (KHBP) Building #25 Jordan. Wednesday March 13-03, 2014.
12- Support to Research, Technological
Development and Innovation in Jordan (SRTD-II),
and The EU Framework Programme for Research
and Innovation (Horizon 2020). Kick-Off Meeting
organized by
he Higher Council of Science and Technology (
HCST), Amman-Jordan, 9 June, 2014.http://hcst.
gov.jo/?category_name=srtd-projects -

The

Fourth SESAME LinkSCEEM Summer School on
85
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عمادة البحث العلمي
تسعى عمادة البحث العلمي والدراسات العليا للمساهمة في تحقيق
رؤية الجامعة ورسالتها من خالل تنشيط البحث العلمي المتكامل
مع الكليات والمراكز العلمية في الجامعة ،ولذلك تعمل العمادة على
المساهمة في تنمية وتطوير إمكانيات الجامعة لتكون مؤسسة تعليمية
وبحثية رائدة ومركز فكري وعلمي وثقافي ومن هذا المنطلق تم
استحداث رؤية ورسالة العمادة لتصبح:
الرؤية :أن تصبح جامعة فيالدلفيا رائدة في البحث العلمي على
مستوى المنطقة.
الرسالة :دعم وتنشيط واالرتقاء بالبحث العلمي من خالل تفعيل فرق
بحثية متكاملة تعمـــل على إنجــاز بحوث عملية متميزة ذات أهداف
واضحة تفيد المجتمع.
وعلى هذه األسس تتطلع العمادة لتحقيق ما يلي:

.1تشجيع البحث العلمي في شتى حقول المعرفة وربطه بحاجات
المجتمع.

88
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.2تعزيز مكانة الجامعة محلياً وإقليمياً ودولياً وربطها بمؤسسات
التعليم العالي ومراكز البحث العلمي داخل المملكة األردنية الهاشمية.
ً
تاهيال عالياً في شتى مجاالت اإلختصاص
.3إعداد كوادر مؤهلة
والمعرفة من خالل برامج الدراسات العليا في الجامعة .
.4المساهمة في التطوير المستمر لبرامج الدراسات العليا تخطيطاً
وتنفيذاً.
بدأت نشاطات عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة
فيالدلفيا عام  1995من خالل وضع التعليمات واألنظمة الخاصة
بتنظيم شؤون البحث العلمي ودعمه وتشجيعه كخطوة أولى للتأسيس،
كما أقرت الجامعة ميزانية خاصة من ميزانيتها السنوية لدعم البحث
العلمي وتطويره وت ّم تشكيل مجلس خاص للبحث العلمي والدراسات
العليا على مستوى الجامعة من أعضاء الهيئة التدريسية يمثلون كليات
الجامعة المختلفة في عام  ،1997ويتلخص عمل هذا المجلس في
اإلشراف على البحث العلمي في الجامعة ومتابعته ودعمه وتشجيعه.
وقد تطور البحث العلمي بشكل فعال في عام  1998من خالل تأسيس

عمادة مستقلة بذاتها تحمل أسم «عمادة البحث العلمي والدراسات

 وجود آلية تطبيقية فعالة لتقييم ومتابعة األبحاث المدعومة .*أهداف العمادة فيما يخص البحث العلمي

العليا» في الجامعة كما وتم زيادة مخصصات البحث العلمي حيث تم
تخصيص نسبة ( )5%من ميزانية الجامعة سنوياً لمشاريع البحث

 .1نشر ثقافة البحث العلمي بين أعضاء هيئة التدريس

العلمي واإليفاد منذ عام  .2001/2002و في عام . 2013/2014

 .2إنشاء مجموعات بحثية

تم العمل على نشر ثقافة البحث العلمي في الجامعة كما وتم رفع

 .3التركيز على األبحاث المستدامة

سقف الدعم للمشاريع البحثية والمشاركة في المؤتمرات العلمية

 .4توقيع وتفعيل اتفاقيات بحثية مع جامعات الدولية

حيث يبين الرسم البياني التالي نسبة زيادة الدعم للبحث العلمي لعام
ً
مقارنة مع السنوات السابقة:
2013/2014

 .5نشر أبحاث في المجالت ذات الفئة األولى

يتميز البحث العلمي في جامعة فيالدلفيا بما يلي :
 رؤية جامعية واضحة في دعم البحث العلمي . -وجود الدعم المالي الداخلي والخارجي .

 .6المشاركة في المؤتمرات الدولية ذات المستوى العالي
.7

تحسين ترتيب الجامعة محليا ودوليا

.8

تحديد الباحثين المميزين ومكافأتهم
*إنجازات العمادة لعام  2013/2014فيما يخص البحث العلمي

 -وجود قوانين واضحة .

قامت عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بوضع إستراتيجية خاصة

 -وجود برامج ماجستير.

تهدف إلى االرتقاء بالبحث العلمي وتنشيطه في جامعة فيالدلفيا ومن

 -وجود قاعدة بيانات لألبحاث على موقع الجامعة االلكتروني .

اإلنجازات المهمة لعمادة البحث العلمي والدراسات العليا ما يلي:

 -وجود آليات لقياس النشاط البحثي في جامعة فيالدلفيا .

•توضيح أسس وأهداف البحث العلمي من خالل :
89
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المشاركة في المؤتمرات من خالل :

الرسومات البيانية التالية \مجموع أعداد طلبة الدراسات العليا

 -رفع سقف الدعم لحضور المؤتمرات

المسجلين حسب البرامج المقترحة في الجامعة منذ الفصل األول

 -الموافقة على دعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس من حاملي

لعام  2012/2013وحتى الفصل األول لعام  2014/2015وكما

الماجستير في المؤتمرات.

قسمي علم الحاسوب واللغة اإلنجليزية وآدابها منذ عام 2007

• النشر في المجالت
أكدت العمادة على أهمية االرتقاء بالبحث العلمي المنشور ودعم النشر
في المجالت المحكمة فقط وبذلك تم وضع أسس واضحة لدعم النشر
في المجالت .
نشر الكتب العلمية من خالل وضع أسس تفصيلية إلجراءات نشر
الكتب التي تدعمها العمادة وكيفية الصرف والدعم
الدراسات العليا
•باشرت جامعة فيالدلفيا بتقديم برامج الماجستير في تخصصي علم
الحاسوب واللغة االنجليزية وآدابها منذ عام  2005/2006كما
وتم استحداث برنامج ماجستير هندسة الميكاترونكس وبرنامج
ماجستير اللغة العربية وآدابها في عام  2013/2014حيث تبين

90
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وتبين رسومات بيانية أخرى مجموع أعداد الطلبة الخريجين في
وحتى عام 2013
أهداف العمادة فيما يخص الدراسات العليا:
تتطلع العمادة إلى استحداث برامج عليا تلبي حاجة السوق والمجتمع
محلياً و إقليماً وتنمية البحث العلمي من خالل:
.1وضع آلية عمل الستقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين في
المجاالت المعرفية الناشئة ومتابعتها .
.2وضع آلية الستقطاب الطلبة
.3تطوير المختبرات الضرورية لبرامج الدراسات العليا
.4عمل دراسات جدوى الستحداث برامج دراسات عليا جديدة
* إنجازات العمادة فيما يخص الدراسات العليا
 -تخريج ( )35طالب في برنامج ماجستير علم الحاسوب منذ عام

 2007وحتى عام . 2014
 تخريج ( )66طالب في برنامج ماجستير اللغة اإلنجليزية وآدابها منذعام  2007وحتى عام . 2014
 تجهيز مختبرات الميكاترونيكس حيث تم تمويلها بالكامل من خاللالبرنامج األوروبي Tempus
 استحداث برنامج ماجستير هندسة الميكاترونيكس بالتعاون معجامعات أوربية عن طريق برنامج .Tempus
 توقيع اتفاقيات مع جامعات المانية وذلك لتمكين الطالب من الحصولعلى شهادات مزدوجة من جامعة فيالدلفيا وجامعة بوخوم األلمانية.
 -دعم طلبة الدراسات العُليا المتفوقين من خالل الجرايات والمنح.

•

 - 16عمادة التعلم عن بعد

• اإلنجازات واألعمال
حرصت هذه العمادة على نشر ثقافة التعلم عن بُعد بتدريب أعضاء
الهيئة التدريسية على إنشاء وتطوير المواد اإللكترونية باستخدام أحدث

التقنيات الحديثة لدعم ومساندة التعليم في الجامعة.
عقد الدورة التدريبية المتخصصة في مركز ابن سينا للمشاركين منأعضاء الهيئة التدريسية في إنتاج المواد اإللكترونية باستخدام أحدث
البرمجيات والمعدات التقنية بعنوانE-Learning Course« :
. ”Production
االتفاق مع منظمة اليونسكو باعتبار مركز ابن سينا للتعليم اإللكترونيمركزاً دولياً يخدم دول حوض المتوسط المشاركة بمشروع ابن سينا
من خالل احتضانه للخوادم ( )serversلتحميل جميع البيانات والمواد
اإللكترونية للدول المشاركة .
تحميل بعض المواد االلكترونية المنتجة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية
في دولة العراق.
عقـد ورشـة العمـل السادسة ألعضـاء الهيئـة التـدريسيـة مـن مختلـفالجامعـات العـراقيـة الرسمية والمتخصصة في إنتاج وتطوير المواد
اإللكترونية بالتنسيق مع منظمة اليونسكو ومشاركة خبراء متخصصين
في التعليم اإللكتروني من فرنسا وتركيا والجزائر ،في مركز ابن سينا
بجامعة فيالدلـــفيا.
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 -عقد الدورة التدريبية المتخصصة في مركز ابن سينا للمشاركين من

 - 17عمادة شؤون الطلبة

أعضاء الهيئة التدريسية في إنتاج المواد اإللكترونية باستخدام أحدث

اهداف العمادة :

البرمجيات والمعدات التقنية بعنوانAvicenna Pedagogical« :
. »Model

تسعى عمادة شؤون الطلبة من خالل برامجها إلى تحقيق األهداف

 -عقد الدورة التدريبية المتخصصة في مركز ابن سينا للمشاركين من

التالية:

أعضاء الهيئة التدريسية في إنتاج المواد اإللكترونية باستخدام أحدث

 -انخراط أكبر عدد من الطلبة في البرامج الثقافية والرياضية والفنية

البرمجيات والمعدات التقنية بعنوانUsing Interactive White« :

واالجتماعية .

. »Board in Video Material

 -مساعدة الطلبة الذين يواجهون صعوبات في التكيف مع متطلبات

 -شاركت عمادة التعلم عن بعُد في تدريب الكادر الفني لمراكز التعلم

الحياة الجامعية .

االلكتروني في بعض الجامعات المتواجدة في أقليم أربيل /العراق وذلك

 -إتاحة الفرصة أمام الطلبة لصقل وعيهم الفكري والوطني والديمقراطي

من خالل إرسال الكادر الفني في مركز ابن سينا /جامعة فيالدلفيا

عبر الهيئات واألندية واللجان الطالبية.ويقوم مكتب خاص في العمادة

 -إنتاج  12مادة الكترونية من مختلف كليات الجامعة باستخدام أحدث

بمتابعة شؤون الخريجين والعمل على تعزيز عالقتهم بالجامعة

الوسائل والتقنيات الخاصة في إنتاج المواد االلكترونية وتوفيرها

ومساعدتهم على توفير فرص عمل مناسبة لهم .

إلستخدام طلبة الجامعة.

 إتاحة الفرصة أمام الطلبة لالنخراط في المجتمع المحلي والتعرفعلىالمؤسسات والهيئات الوطنية في القطاعين العام والخاص .
 -االهتمام بالطلبة المتفوقين علمياً وثقافياً وفنياً ورياضياً وريادياً .
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انجازات عمادة شؤون الطلبة:

الجامعة وخراجها مثل احياء ذكرى الملك الباني الحسين بن طالل وعيد

تنظيم واجراء سلسلة متكاملة من االلعاب والمباريات والمسابقات

االستقالل وعيد الجلوس الملكي وعيد ال جيش وذكرى الثورة العربية

الرياضية داخل الجامعة وخارجها في كرة القدم والسلة والريشة الطائرة

الكبرى واالحتفاالت الخاصة بالكليات والجامعة.

وكرة الطاولة والكراتيه والشطرنج وااليروبكس والتاكوندو واللياقة

ومن المكاتب التابعة للعمادة والتي سبق ذكرها والحديث عنها

البدنية.

مكتب التأهيل الوظيفي و صندوق الملك عبد اهلل الثاني للتنمية :

اقامة وتنظيم عدة معارض فنية ومهرجانات ورحالت ومسابقات فنية
وثقافية في الغناء وعرض المسرحيات والموسيقى والرسم والشعر
مثل مسابقة مواهب للغناء والعزف ومسابقة شاعر الجامعة ومهرجان
المسرح الجامعي ومعرض الطالب السنوي في الرسم والتصوير
الفوتوغرافي.
تنظيم واقامة عدة حمالت توعوية ومحاضرات ودورات وورشات
عمل خاصة بتمكين الشباب وإرشادهم سلوكيا ومهنيا واكاديميا مثل
حمالت مكافحة التدخين والتبرع بالدم والندوات الخاصة بالمناسبات
الوطنية.
احياء المناسبات الوطنية واالجتماعية والمشاركة في احتفاالتها داخل

قسم الطلبة الخريجين والوافدين
يحرص مكتب متابعة الخريجين في عمادة شؤون الطلبة على إدامة
وتوثيق التواصل بين الجامعة وخريجيها في مختلف جوانب الحياة.
وقد تم تنظيم بيانات الطلبة الخريجين إلكترونياً  ،و يمكن للخريجين
االطالع على العديد من األمور الخاصة بهم ( كالكتاب السنوي  ،أعداد
الخريجين  ،مواقع التوظيف ،وغيرها من األمور ) من خالل الموقع
الخاص بمكتب الخريجين ضمن موقع الجامعة اإللكتروني .ويسعى
المكتب من خالل التعاون مع الشركات والمؤسسات الرسمية والخاصة
ً
فضال عن تعاونه مع لجان ضبط النوعية
لتوفير فرص عمل للخريجين ،
والجودة للكليات األكاديمية في الجامعة.
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كما يحرص مكتب متابعة الطلبة الوافدين على رعاية الطلبة الوافدين

 -19مركز الحاسوب

وإرشادهم وتسهيل أمور التحاقهم بالجامعة ومتابعتهم وتوفير الخدمات
والرعاية الالزمة لهم وخاصة حصولهم على اإلقامة السنوية وتجديدها

أنشئ مركز الحاسوب في الجامعة بغرض توظيف تكنولوجيا المعلومات

للحاصلين عليها  ،وتأشيرة الدخول إلى المملكة األردنية الهاشمية

لدعم األنشطة في الجامعة والمساهمة في تحقيق مكانة عالية لها بين

بالتنسيق مع الجهات المعنية  ،وتأمين حصولهم على االستثناءات من

المؤسسات التعليمية .ويعتبر المركز المحور األساسي والرئيسي في

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،وتأمين السكن والمواصالت بسعر

مجال استخدام تقنية المعلومات الحديثة في جامعة فيالدلفيا حيث يعمل

مناسب18.

على مواكبة الجامعة للتطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات
تمشياً مع توجهاتها في هذا المجال.

 -18مركز ابن سينا للتعلم االلكتروني
تم إنشاء مركز ابن سينا للتعلم االلكتروني  ،بهدف تعزيز العالقة بين
الجامعة والمؤسسات األكاديمية عربياً ودولياً ،وذلك في إطار مشروع
جامعة ابن سينا االفتراضية .ويقوم المركز بإعداد الكوادر األكاديمية
المؤهلة إلنتاج المواد االلكترونية.

إنجازات المركز:

 زيادة سرعة االنترنت في الجامعة. تطوير وصيانة الكثير من الوظائف ألنظمة المعلومات العاملة فيالجامعة.
 تزويد مركز الحاسوب بأجهزة وبرمجيات حديثة من أجل تحسيناألداء والسرية واألمان للمعلومات.
 -إستحداث نسخة جديدة لموقع الجامعة االلكتروني .
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 -استحداث خدمات الكترونية متعددة كالبوابات االلكترونية للطلبة

والموظفين والبحث العلمي وغيرها.

 ،كما يقوم المركز بتصميم وتنفيذ مساقات في اللغات األجنبية مثل

 -إستحداث أنظمة معلومات عديدة لتحصين العمل االكاديمي واالداري

الفرنسية واإليطالية والعبرية والصينية.

في الجامعة في المجاالت التالية :

ويعمل المركز على تصميم وعقد دورات اللغة اإلنجليزية لطلبة الجامعة

نظام االمتحان المحوسب ،نظام تقييم الطلبة ألعضاء الهيئة التدريسية و

والعاملين فيها وأبناء المجتمع المحلي بالتعاون مع مركز االستشارات

المواد ،نظام إدارة مصاريف الباصات ،نظام الوافدين ،نظام

وخدمة المجتمع.

الطلبــة فـــي المركـــز

إنجازات الطلبة االلكتروني ،نظام أرشفة الملفات ،نظام متابعة شؤون
الطلبة الخريجين ،أنظمة متعلقة بإدارة الموارد البشرية وغيرها.

 -20مركز اللغات

بلغ عدد الطلبة الذين قدم لهم المركز المواد المختلفة على النحواآلتي:
•	
(+)1

اللغة اإلنجليزية ( :إنجليزي استدراكي  +مهارات اللغة اإلنجليزية
مهارات اللغة اإلنجليزية (3257 ))2

يرتبط مركز اللغات برئاسة الجامعة ويتولّى مسؤولية تدريس اللغة

•	

مهارات اللغة الفرنسية (380 )1

اإلنجليزية اإلجبارية على طلبة الجامعة بهدف رفع كفاية الطلبة اللغوية

•	

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

•	

اللغة األجنبية/عبري (208 )1

•	

مهارات اللغة الصينية ()1

في اللغة اإلنجليزية  .وهذه المواد اإلجبارية هي (انجليزي استدراكي
ومهارات اللغة اإلنجليزية ( )1ومهارات اللغة االنجليزية ( .)2وهنالك
أيضاً مادة اختياري هو مهارات اللغة اإلنجليزية (.)3
ويتولى المركز أيضاً إجراء فحص تحديد المستوى في اللغة اإلنجليزية
لجميع الطلبة الجدد الذين يلتحقون بالجامعة في بداية السنة الدراسيه

وهكذا يكون مجموع الشعب التي قدمها المركز ( )143شعبة ومجموع
عدد طلبتها (. )4266

امتحانات المـواد
يقوم مدرسو المركز في بداية الفصل الدراسي بإعداد نماذج مختلفة
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لالمتحانات بإشراف مدير المركز ،وال تتكرر نماذج االمتحانات ،بل
تُضاف نماذج أخرى كل فصل دراسي .

امتحان تحديد المستوى في اللغة االنجليزية
تم إعداد امتحان محوسب لتحديد مستوى الطلبة الجدد في اللغة اإلنجليزية
مكون من ثمانية نماذج مختلفة يشمل كل نموذج أسئلة تغطي قواعد اللغة
اإلنجليزية ومفرداتها إضافة إلى تقييم مهارتي القراءة والفهم والكتابة
وحسب نتائج الطلبة في هذا اإلمتحان يتم توزيعهم على المستويات
المناسبة.
وكان عدد الطلبة الذين تقدموا لالمتحان كما هو مبين في الجدول التالي:
الجدول رقم () 13

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي
األول
الفصل الدراسي
الثاني
الفصل الصيفي
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1326

ويوجد في مركز اللغات مختبران بسعة ( )55وحدة /كابينة يستخدمها طلبة
قسم اللغة اإلنجليزية وطلبة مهارات لغة انجليزية ()103،102،101
وطلبة مهارات اللغات الفرنسية واإليطالية والعبرية والصينية .

إنجازات المركز
 تنظيم بازار خيري بتاريخ  2013/4/16 :م. عقد محاضرة عن الفيلسوف الصيني كنفوشيوس . افتتاح الندوة الشعرية التي أقيمت بتاريخ 2013/11/14 :م. افتتاح القرية الصينية برعايةالسفير الصيني واألستاذ الدكتوررئيس الجامعة.

أعداد الطلبة إلمتحان المستوى
عدد الطلبة
المتقدمين
لالمتحان

المجموع

196

240

890

 القاء محاضرة لمدير المركز بعنوان “ترجمة المصطلح النقدي”في رابطة الكتاب األردنيين .

عدد الناجحين
عدد الراسبين

101

102

883

114

202

567

422

78

35

309

21

4

3
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 -تحديث موقع المركز اإللكتروني.

البحث العلمي

 - 21مركز دراسات المياه والبيئة والبحر الميت

أنجز مدير المركز أ.د  .محمد عصفوربحثاً بعنوان “محمود درويش ناثراً”
سينشر في كتاب تكريمي مهدى إلى األستاذ الدكتورإبراهيم السعافين ،وبحثاً

يساهم المركز في حل مشاكل المياه والبيئة في األردن انطالقاً من

عن رواية اسم الوردة للكاتب أمبرتو إيكو سينشر في العدد القادم من المجلة
الثقافية التي تصدرها الجامعة األردنية .وصدرت مؤخراً ترجمته لكتاب
علِّم بثقة لمؤلفه ُد ْغلَس ليموف عن أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلّمين.
 المشاركة في ورشة عن الترجمة في ابو ظبي ما بين الفترة1-6/5/2014
 شارك في مؤتمر عن اللغة العربية في مجمع اللغة العربية ببحثعنوانه « الكفاية في اللغة العربية « بتاريخ 2014 /25/10
 ترجمة كتاب  :العالم والنص والناقد ،بقلم إدورد سعيد . -وضع بالمشاركة مع فريق عمل امتحاناً يقيس الكفاية في اللغة العربية

رسالة الجامعة التي تهدف إلى المساهمة في تنمية المجتمع األردني
والمشاركة في تحقيق النهضة العلمية والتكنولوجية في البالد من خالل
االستفادة من إمكانات الجامعة في حل المشكالت التنموية .

الدراسات المتعلقة بالمركز
دراسات حوض الزرقاء وسد الملك طالل

تسببت ملوحة مياه الري من سد الملك طالل بزيادة تملح األراضي
المروية في الغور مما أدى إلى التصحر وإنحسار مساحة األرض
المزروعة ويبذل المركز جهده الدائم بالدراسات واألبحاث العلمية
والتطبيقية لوقف هذا التدهور وحل المشكله .
دراسات التصحر وانجراف التربة

بتكليف من اللجنة الوطنية للنهوض باللغة العربية.
 -وأنجز الدكتور محمد غزو بحثاً باللغة الفرنسية بعنوان ( كنزلوكليزيو

بسبب الطبيعة الجبلية لألراضي المحيطة بالجامعة  ،فان هناك
فقداناً سنوياً كبيراً للتربة مما يشكل خطراً رسوبياً عالياً على كفاءة

وثروته الحقيقية) .

سد الملك طالل  ،باإلضافة إلى تعرية األراضي الجبلية وتحولها
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ألراض قاحلة .ويتابع المركز دراساته وأعماله لوقف التصحر
ٍ
ومعالجة إنجراف التربة بزراعة األشجار الحرجية واتباع أساليب

وتسهيالت تفوق توقعات متلقي الخدمة باالستعانة بشبكة متكاملة من
الخبرات والمعارف والكفاءات المميزة من أعضاء الهيئة التدريسية
والخبراء في الجامعة وخارجها وتعزيز التنافسية االيجابية للقطاعات

الزراعة والحراثة األفقية الكنتورية وإقامة الجدران االستنادية
لتنمية المنطقة زراعياً وسياحياً واقتصادياً للمحافظة على التربة

اإلنتاجية والخدمية المختلفة في األردن وسائر البالد العربية.

والمياه الجوفية فيها .

كما يعمل المركزعلى تحقيق أهداف جامعة فيالدلفيا في خدمة المجتمع

-22مركز االستشارات العلمية
سام و متميز
مركز االستشارات العلمية للتدريب والتطوير منبر ٍ
في تقديم خدمات التدريب واالستشارات والدراسات وخدمة المجتمع
األردني و العربي و العالمي ،يعتمد على المصداقية العلمية والمعرفية
والقانونية لجميع التخصصات العلمية في مختلف المجاالت بلغتيها
العربية واإلنجليزية  ،من أجل تحقيق مشاريع تنموية تعود بالفائدة
على أمتنا العربية واإلسالمية ،والعمل على إعداد مجتمع قوي ومتمكن
يسعى إلى تحقيق أرقى الطموحات.
ويهدف المركز إلى تقديم خدمات منافسة عالية الجودة وتطوير حلول
خالقة وإبداعية لمجابهة التحديات في مجال االستشارات والخدمات
الفنية والدراسات والتدريب باتباع المنهجية العلمية ،وتوفير خدمات
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األردني بصورة خاصة والمجتمع العربي و العالمي بصورة عامة.

برامج المركز
•برامج تدريب مركزية
تصمم هذه البرامج بنا ًء على نتائج عملية التقييم المستمرة التي تقوم بها
إدارة المركز من أجل تحديد الحاجات التدريبية للمجتمع األردنيولتعزيز
المعرفة وتطوير المهارات في المجاالت اإلدارية والفنية والهندسية.

برامج تدريب تعاقدية
تصمم هذه البرامج خصيصاً لتلبية احتياجات تدريبية لمؤسسة
بعينها في ضوء األهداف التي تسعى إليها والتحديات المستقبلية التي

تواجهها ،كمجاالت الصناعة والتجارة ،والبيئة ،واإلدارة ،وخدمات
المجتمع المختلفة.

 -23مركز الدراسات المستقبلية
تابع المركز أعماله ونفذ العديد من الفعاليات واألنشطة من خالل
المشاركة في لقاءات وندوات ونشرات تتناول الدراسات المستقبلية
مثل مستقبل العالقات العربية العربية و مستقبل االحزاب في االردن
وافاق التصنيع في األردن ومستقبل الطبقة الوسطى والطاقة والتغير
المناخي والزراعة ،شارك فيها العديد من قادة الفكر والفعاليات
الوطنية الهامة ،وقد وضع المركز خطة مدروسة لعقد العديد من
الندوات والمؤتمرات في المرحلة القادمة .

 - 24مركز اإلبداع األردني  /حاضنة األعمال التكنولوجية
تأسس هذا المركز بمبادرة مشتركة بين جامعة فيالدلفيا ومؤسسة
 EJADAوبرنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية .JUMP
لتوفير بيئة مناسبة للمبدعين وأصحاب األفكار الريادية لتطوير أفكارهم

والخروج بمشاريع ناجحة ودائمة في السوق.

مفهوم الحاضنة
التسهيالت اإلدارية والتكنولوجية والفنية في الجامعة التي تساعد
المبتكرين أو المبدعين على تطوير أفكارهم ومشاريعهم الريادية
وتحويلها من أفكار إلى مشاريع تجارية قابلة للتطبيق واإلنتاج والتسويق.
باإلضافة إلى تقديم الخدمات والدعم واالستشارات العلمية والمادية
واإلدارية والتمويل الالزم لتطويرالمنتج وتسويقه.

رسـالـة الحاضنة
تطوير األفكار الريادية وتحويلها إلى مؤسسات أعمال ناجحة ودائمة
في السوق تحقق ألصحابها ً
دخال مناسباً عن طريق دعم الرياديين للبدء
بإنشاء مؤسساتهم لتسويق أعمالهم الجديدة ،ودعم المؤسسات القائمة
وتطوير منتجات/خدمات ذات قيمة مضافة عالية تمكنها من الوصول
إلى أسواق جديدة وخلق فرص عمل جديدة ومن ثم مساعدتها لالرتقاء
إلى مرحلة االستقالل واالستدامة.
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أهداف الحاضنة وخدماتها
 تطوير مشاريع التخرج ذات الطابع العملي الجيدة من نموذجهاالمخبري إلى مرحلة اإلنتاج ومن ثم تسويقها عن طريق تفعيل الشراكات
مع القطاع الصناعي بهدف تطوير أفكار هذا النموذج المخبري وتحويله
إلى سلعه يمكن تسويقها محلياً وعربياً .
 إيجاد فرص عمل حقيقية للطلبة ،وخاصة خريجي الجامعات بعدالتدرب في الحاضنة.
 تطوير أفكار خالقة وإيجاد مشروعات إبداعية جديدة أو المساعدة فيتوسعة مشروعات قائمة حالية.
 توفير الدعم والتمويل والخدمات اإلرشادية والتسهيالت المتاحةللمبدعين والمبتكرين في الحاضنات .
 -تقديم الخدمات المكتبية وخدمات األعمال إضافة إلى الخدمات الفنية

والتدريب والدعم االستشاري للمتدربين والملتحقين بالمركز-2.
 - 25مكتب اإلعتماد وضبط الجودة
تهتم الجامعة بضمان الجودة من خالل عمليات التقييم المستمرة من عدة
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جهات مثل مكتب االعتماد وضمان الجودة ،ولجنة الخطة والنوعية

األكاديمي.

واألقسام والكليات األكاديمية ،واللجان المتعددة ،خاصة لجان المناهج

ويقوم مكتب االعتماد وضمان الجودة بإجراء التحليل الرباعيSWOT

ولجان االمتحانات واللجان العلمية وغيرها من اللجان في األقسام والكليات.

لجميع عمليات الجامعة وذلك من خالل استبانات يعدها لهذا الغرض

وقد حددت الجامعة سلسلة من االجراءات الموحدة إلدارة الجودة

الستطالع آراء أعضاء هيئة التدريس والطلبة والخريجين وأرباب

فيهاووضعت البنية األساسية التي تضمن إنجاز هذه اإلجراءات.

العمل والمجتمع المحلي ،ويقوم بعملية تحليل اإلستبانات واستخراج

وتنفذها على مستوى الجامعة من قبل مكتب االعتماد وضمان

النتائج ورفع التوصيات.

الجودة ،وعلى مستوى الكليات واألقسام األكاديمية من قبل لجانها

أهم االنجازات

لضمان الجودة ،وذلك من خالل المهام المحددة في األجندة األسبوعية

 -تقدمت الجامعة لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي األردنية في

لألنشطة األكاديمية في الوحدة.

حزيران  2011بدراسة للتقييم الذاتي كمتطلب للتقدم لشهادة ضمان

ومن اللجان والمجالس العاملة على مستوى الجامعة لضمان جودتها

الجودة من الهيئة .وقامت الهيئة بتقييم هذه الدراسة من خالل لجنة

لجنة الخطة والنوعية برئاسة نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية،

خبراء عملت على فحص الدراسة وزيارة الجامعة للتحقق مما جاء في

ولجنة التعيين والترقية ،ولجنة البعثات ،ولجنة تعيين الموظفين

الدراسة .وقد أشار تقرير الهيئة إلى أن الدرجة الكلية المركبة لجامعة

والمستخدمين واللجنة العليا لالعتماد وضبط الجودة .ومن المجالس

فيالدلفيا على معايير ضمان الجودة ( )70.121/200وهي تعادل
درجة جودة جيدة جداً حسب (دليل إجراءات ومعايير ضمان الجودة في

البحث العلمي ومجلس الدراسات العليا ومجلس مركز التدريب والتطوير

مؤسسات التعليم العالي لعام  -)2009تزامنت دراسة التقييم الذاتي مع

التي تشرف على ضبط جودة عمليات الجامعة مجلس العمداء ومجلس

تطوير خطة استراتيجية للجامعة لألعوام ( )2017-2012حيث يعمل
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المكتب اآلن مع الكليات والدوائر المختلفة على تنفيذ المهمات التنفيذية
التي وضعت في هذه الخطة ،وهي غالباً ما أشير له في نتائج دراسة
التقييم الذاتي.
 قام المكتب بمساعدة الكليات واألقسام على إعداد الوثائق الالزمةالستحداث العديد من التخصصات مثل برنامج الماجستير في هندسة
الميكاترونكس وبرنامج اللغة العربية وآدابها باالضافة إلى استحداث
برنامجي البكالوريوس في االرشاد النفسي والصحافة.
 استمرار التعاون مع الكليات لرفع الطاقة االستيعابية ألقسامها .حيثتم رفع الطاقة االستيعابية لبرامج هندسة العمارة والهندسة المدنية
والرياضيات.
 نظم المكتب بالتعاون مع مركز التطوير والتدريب األكاديمي ورشعمل عن إعداد خطة تدريس المادة  Course Syllabusوكتابة أهداف
المواد الدراسية ومخرجاتها ،وكذلك عن االعتماد والتقييم الذاتي وإعداد
ومتابعة األجندة األكاديمية.
 -شارك مدير االعتماد وضبط الجودة في ورشتي عمل نظمتهما هيئة
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اعتماد مؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني
لتطوير معايير الجودة التي اعتمدتها الهيئة سابقاً لشهادة ضمان الجودة.

ومن ناحة تنظيمية تقوم األقسام اإلدارية الوظيفية األربعة التي تضمّها
المكتبة بأعمالها المختلفة تحقيقاً ألهدافها ورسالتها على النحو التالي:

 -شاركت منسقة االعتماد وضبط الجودة في ثالث ورش عمل في

أ .قسم التزويد :ومهمته تنمية مقتنيات المكتبة من مصادر المعلومات

أساسيات بطاقات األداء المتوازن وتطبيقاتها ،والتقويم الذاتي للبرامج

الورقية منها واإللكترونية ،وذلك من خالل الشراء المباشر من الناشرين

األكاديمية وإعداد المقومين الخارجيين والزيارة الميدانية العتماد

والمعارض والمؤلفين ،إضافة إلى التزويد من خالل اإلهداء والتبادل

البرنامج األكاديمي التي عقدها اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع

مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية المتنوعة.

الجامعات المحلية.

ب .قسم تنظيم المعرفة :ويتولى القسم مهام تنظيم مصادر المعلومات

-26المكتبة ومصادر المعلومات

تشكل المكتبة ومصادر المعلومات ركناً أساسياً من أركان الجامعة،
حيث تهدف المكتبة ومنذ تأسيسها إلى العمل على تحقيق أهداف التعليم
والبحث العلمي وخدمة المجتمع ،وذلك من خالل سعيها الدائم ليس فقط
لتطوير مقتنياتها المطبوعة واإللكترونية ،وتحديث أجهزتها ونظمها
اآللية ،وتأهيل هيئة العاملين فيها ،وتوسيع خدماتها وتحديثها وأتمتتها،
بل للمحافظة على ما يتعلق بها من عناصر االعتماد العام للجامعة
واالعتماد الخاص لمختلف التخصصات فيها وضمان جودة خدماتها
ومقتنياتها.

من حيث فهرستها وتصنيفها وفق معايير ونظم الفهرسة والتصنيف
العالمية ،واستكمال بياناتها الببليوغرافية على النظام اإللكتروني
المستخدم في حوسبة خدمات المكتبة ومقتنياتها (،)MINISIS M2L
بحيث تكون متاحة وقابلة للبحث عبر الفهرس اإللكتروني الخاص
بالمكتبة امام فئات المستفيدين المتنوعة.
ت .قسم الخدمات الفنية :وترتبط مهمته بتجهيز مصادر المعلومات
فنياً ،والحرص على إتاحتها في األماكن المخصصة لها على الرفوف،
إضافة إلى تقديم خدمات توجيه وإرشاد المستفيدين على اساليب البحث
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من خالل الفهرس االلكتروني ومن ثم الوصول إلى مصادر المعلومات
اعتمادا على رقم االستدعاء ونظام التصنيف المستخدم .ويحرص موظفو
القسم على ادامة الجو المناسب للدارسين من حيث الهدوء واألمن داخل
قاعات المطالعة المتنوعة.
ث .قسم قواعد البيانات والدوريات :يُعنى القسم بإعداد االشتراكات
بقواعد البيانات اإللكترونية المتنوعة بهدف توفير محتوى إلكتروني
متميز ومناسب من حيث ارتباطه بالمجاالت المعرفية المختلفة
للتخصصات األكاديمية والجودة لتتالقى واحتياجات فئات المستفيدين
كافة (المدرسين ،الطلبة ،والباحثين) ومن ثم التأكيد على االستخدام
الفعال لها من خالل عقد دورات متخصصة في اساليب وطرق البحث
واسترجاع المعلومات .ويحرص القسم ايضا ً على ضمان عمل نظام
المكتبة اإللكتروني بالشكل المطلوب وتطويره بما يتالءم واحتياجات
المكتبة المتعددة ،إضافة إلى تقديم مجموعة من الخدمات اإلعالمية
ومنها قائمة االضافات الشهرية الجديدة وإحصائيات االعارة واستخدام
قواعد البيانات اإللكترونية وغيرها واالستجابة لالستفسارات المختلفة
من قبل المستفيدين.
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وتتنوع مهام موظفي وحدة الدوريات بين إعداد االشتراكات بالدوريات
والمجالت األكاديمية الورقية للتخصصات المتنوعة وضمان وصولها
بالموعد المحدد وتكشيفها وتوافرها على الرفوف ،وإرشاد المستفيدين
الستخدام أعدادها الحالية والسابقة.
وقد بلغت موازنة المكتبة لهذا العام ( )207800مئتين و سبعة االف
وثمانمائة دينار خصصت لشراء الكتب واالشتراك بقواعد البيانات
اإللكترونية والدوريات إضافة إلى شراء االجهزة المتعلقة بتطوير
خدمات وحماية المقتنيات وتطوير العاملين فيها .ويبين الشكل التالي
تطور موازنة دائرة المكتبة ومصادر المعلومات خالل السنوات الخمس
األخيرة.
التطورات التي طرأت على المكتبة خالل العام الدراسي 2013/2014

 .1المقتنيات:
نمت مقتنيات المكتبة خالل هذا العام لتبلغ ( )128635مئة وثمانية
وعشرين ألفاً وستمائة وخمسة وثالثين كتاباً أي بزيادة ()3471
ثالثة آالف وأربعمائة وواحد وسبعين كتاباً عن العام الماضي .وبلغت

الدوريات ( )182مئتين وستين دورية جارية تغطي مختلف التخصصات

واالتجاهات الراهنة ،إضافة إلى خطط األعمال التجارية ،ونماذج،

األكاديمية إضافة إلى الدوريات العامة والثقافية .وتم تجليد ما مجموعه

ومقاطع فيديو ،وكتب مرجعية وبعض األمثلة والمراجعات األدبية

( )1100ألف ومائة مجلد من الدوريات.

والعلمية .حيث تشترك المكتبة بست عشرة ( )16قاعدة فرعية تشمل

أما في مجال المقتنيات اإللكترونية ،فقد حرصت المكتبة ومصادر

جميع التخصصات األكاديمية في الجامعة.

المعلومات على المحافظة على مقتنياتها اإللكترونية من خالل تجديد

إضافة إلى ذلك ،تم تجـديد اشـترك المكـتبة في قـاعدة بيـانـات للكــتب

االشتراك بقاعدة البيانات العالمية « »Science Directمن الناشر

اإللكترونية  EBSCOhost eBook Academic Collectionالتي
تحــتوي على ( )132,110مئة واثنين وثالثين ألفاً ومئة وعشر ًة كتب

وتكنولوجيا المعلومات ،والتي تقدم ( )340ثالثمائة واربعين دوريـة

إلكترونية في جميع التخصصات المعرفية .منها ما يمكن تحميل نصه

محكمـة في تلك التخصصات والمجاالت المعرفية المتعلقة بهذه

بالكامل ،ومنها ما يمكن تحميل جزء من النص.

التخصصات .وتتطلع المكتبة هذا العام لتوسيع االشتراك ليشمل جميع

وفي ما يتعلق بالمقتنيات اإللكترونية باللغة العربية ،فقد تم تجديد

الموضوعات المتوافرة في قاعدة بيانات ScienceDirectمن خالل

االشتراك بقاعدة بيانات معرفة  e-Marefaالتي تضم أكثر من ()480
ً
ً
عربية و ( )430أربعمائة وثالثين
دورية إلكترونية
أربعمائة وثمانين

العالمي « »Elsevierفي تخصصات كليات الهندسة والصيدلة

االشتراك بمجموعة .Freedom Collection
كما تم أيضاً تجديد االشتراك بقاعدة البيانات اإللكترونية ،EBSCOhost

تقريرا إحصائياً في جميع المجاالت.
ً

والتي تحتوي على ماليين المقاالت العلمية و المواد الدراسية ،والتقارير،

 .2تأهــيل وتطوير العــاملين:

ووقائع المؤتمرات و المنشورات الدورية واالخبار والدراسات واألفكار

تولي المكتبة تدريب موظفيها وتطوير قدراتهم ومهاراتهم أهمية كبيرة
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ما ينعكس إيجابياً على أدائها بشكل عام ،وقد أخذ هذا التطوير المسارات

قامت المكتبة ومصادر المعلومات بعدة أنشطة خالل السنة 2013/2014

التالية:

كاآلتي:

•لجان المكتبة :تم استحداث عدد من لجان المكتبة في شهر سبتمبر

• خدمة المجتمع :قامت المكتبة بعمل دورة تدريبية لمشرفي مكتبات

 ،2014وهي (اللجنة االجتماعية ،واللجنة الثقافية واإلعالمية ،ولجنة

المدارس في محافظة جرش.

ضبط الجودة ،ولجنة الموقع اإللكتروني ،ولجنة خدمة المجتمع ،ولجنة

• المعرض السنوي للكتاب :قامت المكتبة بتنظيم المعرض السنوي

المبنى) ،حيث تم إشراك جميع موظفي المكتبة بعمل اللجان مما يتيح

الثالث للكتاب الذي ضم  22أثنين وعشرين دار نشر محلية وعربية.

الفرصة للموظف للمشاركة في اتخاذ القرارات والتوصيات ممّا ينعكس
إيجابياً على انتماء الموظفين إلى دائرة المكتبة .

• المعرض الثقافي األول :قامت اللجنة الثقافية واإلعالمية بالمكتبة
بتنظيم معرض ثقافي لمدة أربعة أيام بالتعاون مع أثنتين من دور النشر

• عقـد دورات مكــثفة في تشـغيل وصيــانة النظــام الخــاص بأتمتة

المحلية إضافة إلى جمعية الحرف اليدوية في جرش خالل شهر نوفمبر

وظــائف المــكتبة  MINISIS M2Lوعلى مختلف المستويات

من العام . 2014

الوظيفية.

ألف ومئ ٍة وخمسة عشر كتاباً
• اإلهداء :قامت المكتبة بإهداء (ٍ )1115

• عقد دورات متخصصة لجميع العاملين في المكتبة في استخدام

إلى مؤسسات تعليمية وثقافية محلية.

قواعد البيانات اإللكترونية التي تشترك بها المكتبة وكيفية استخدامها

.4قاعدة بيانات المكتبة:

واالستفادة منها.

االستمرار بتدقيق ومراجعة قاعدة بيانات المكتبة الرئيسية والتي تمثل

 .3انشطة المكتبة:
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جميع مقتنيات المكتبة بحيث يتم التأكد من مطابقة بيانات المكتبة من

كتب ومراجع ودوريات وغيرها مع قاعدة المكتبة ،وتصحيح األخطاء

« )(PISRكشاف فيالدلفيا لألبحاث العلمية».
االستمرار في إعداد وإصدار إحصائيات اإلعارة واستخدام

السابقة ،وتوحيد عناصر المعالجة الفنية نظرا لتبدل األنظمة التي تم

•	

تطبيقها سابقا .

قواعد البيانات اإللكترونية ،حسب التخصصات والكليات ،وتوزيعها

 .5خدمات المكتبة:

على عمداء الكليات واللجان المختصة.

• تقدم المكتبة خدمة اإلحاطة الجارية  Current Awarenessللدوريات

خدمات جديدة:

الورقية واإللكترونية التي تشترك بها المكتبة ومصادر المعلومات

• تم إصدار إحصائية اإلعارة حسب الفئات الموضوعية حيث تم

لجميع التخصصات األكاديمية وذلك من خالل بوابة إلكترونية تقدم هذه

إصدارها ألول مرة في شهر أكتوبر ونوفمبر من عام .2014

الخدمة.

• تدريب أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة على استخدام قواعد البيانات
بشكل دوري طوال العام الدراسي.

• االستمرار في إعداد وإصدار نشرة اإلضافات الشهرية ،للمقتنيات
الحديثة التي ادخلت إلى سجالت المكتبة وتوزيعها حسب التخصصات.

 - 27دائرة العالقات الدولية والشؤون العلمية

•االستمرار بتكشيف الدوريات الورقية التي تشترك بها المكتبة لجميع

لعبت هذه الدائرة دوراً بارزاً في تنفيذ خطة الجامعة االستراتيجية

التخصصات األكاديمية ،حيث بلغ عدد المقاالت المكشفة ()27015
سبعة وعشريين ألفاً وخمسة عشر ً
مقاال ،وتقدم هذه الخدمة عن طريق

الرامية إلى توثيق عالقتها مع المجتمع المحلي والمجتمعات األخرى،
ونفذت خطة للتعاون مع العديد من المؤسسات المحلية واإلقليمية فأبرمت

بوابة إلكترونية Philadelphia Index to Scientific Research

عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع كثير من المؤسسات والجامعات،
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ووطدت عالقات متميزة مع قادة الرأي من سياسيين ومفكرين وعلماء

.2013/2012

ومثقفين يمثلون مختلف القطاعات من خالل إقامة العديد من الندوات

 -المشاركة في معارض ومؤتمرات أكاديمية خارج األردن في الكويت

والمؤتمرات والفعاليات بالتعاون مع عمادات ودوائر الجامعة المختلفة.

وسوريا والسعودية وفلسطين وفرنسا اسبانيا.
 -إعداد دليل الجامعة .2

أ -اإلنجازات واألنشطة

 -إعداد المفكرة السنوية للجامعة.

 -تعزيزاً لترابط الطلبة مع المجتمع المحلي وخاصة مجتمع األعمال

 -إعداد الهدايا التذكارية والدروع.

والوظائف والمؤسسات ذات العالقة بتوظيف القوى البشرية ،قامت

 -إعداد التقرير السنوي.

الدائرة بالعديد من األنشطة المتميزة والحمالت الفاعلة نذكر منها على

 -استقبال وفود من طلبة المدارس الذين قاموا بزيارة الجامعة

سبيل المثال ال الحصر:

واصطحابهم في زيارات إلى مختلف كليات ودوائر الجامعة.
 -استقبال الوفود وإعداد محافظ المعلومات.

 إقامة يوم المسار الوظيفي في الجامعة وشاركت فيه أكثر من ()40مؤسسة كبرى حيث التقت خريجي الكليات للتعاقد معهم.

قامت المكتبة ومصادر المعلومات بعدة أنشطة خالل السنة 2013/2014

 -تنظيم معرض األعمال ومشاريع الطلبة الخريجين بالتوازي مع يوم

كاآلتي:

المسار الوظيفي.

• خدمة المجتمع :قامت المكتبة بعمل دورة تدريبية لمشرفي مكتبات

 -تحديث بروشورات الجامعة وإعداد التقويم الجامعي للعام الجامعي

المدارس في محافظة جرش.
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• المعرض السنوي للكتاب :قامت المكتبة بتنظيم المعرض السنوي

صالح أبو اصبع عن كتاب وسائل اإلعالم والمجتمع وفخري صالح من

الثالث للكتاب الذي ضم  22أثنين وعشرين دار نشر محلية وعربية.

كتاب اإلستشراق  ,سورة الشرق في اآلداب والمعارف الغربية

• المعرض الثقافي األول :قامت اللجنة الثقافية واإلعالمية بالمكتبة

 -جائزة أحسن برمجية حاسوب -السنة الرابعة ( حجبت السنة )

بتنظيم معرض ثقافي لمدة أربعة أيام بالتعاون مع أثنتين من دور النشر

 -جائزة أحسن اختراع -السنة الرابعة فاز به المهندس رؤوف طيلوني

المحلية إضافة إلى جمعية الحرف اليدوية في جرش خالل شهر نوفمبر

عن اختراعه جهاز استشعار التوازن المائيعي

من العام . 2014

 -جائزة أحسن عمل فني -السنة الثالثة وفاز بها الفنان التشكيلي محمد

ألف ومئ ٍة وخمسة عشر كتاباً
• اإلهداء :قامت المكتبة بإهداء (ٍ )1115

العامري عن ( لوحة بال عنوان )

إلى مؤسسات تعليمية وثقافية محلية.

 -جائزة خليل السالم ألحسن بحث بالطاقة وفاز بها الدكتور محمد النمر

ب  -جوائز جامعة فيالدلفيا

واألستاذ أمير الرفاعي عن بحثهما بعنوان استخدام السوائل الثانويةفي

اضطلعت دائرة العالقات العامة بكافة األعمال واإلجراءات الخاصة

تحسين أداء بركة شمسية ثنائية الطبقات .

و المتصلة باإلعالن عن الجوائز واستقبال وتنظيم األعمال المشاركة

 -أحسن اختراع في الطاقة المتجددة ( حجبت )

للحصول على الجوائز وهي:

ونظمت الدائرة برنامج االحتفال بتسليم الجوائز للفائزين في موعده

 -جائزة أحسن كتاب -السنة السابعة وفاز بها كتاب العرب ومستقبل

وبحضور عدد كبير من الرسميين واألكاديميين والتربويين واإلعالميين،

الصين لألستاذ سامر خير

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

 -جائزة أحسن كتاب مترجم  -السنة الخامسة وفاز بها مناصفة الدكتور
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جـ -االتفاقيات
أعدت الدائرة االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الجامعة مع
العديد من المؤسسات والشركات العلمية والتعليمية وذلك على المستوى
المحلي واإلقليمي والدولي.
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