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2022-2021ألعوام ل اآلدابلكلية  التنفيذيةالخطة   

 

 

 مؤشر اإلنجاز  الجهة المسؤولة  اإلطار الزمني  النشاط التنفيذي المعيار

2022/2021/ دعوة باحثين عالميين ومحليين ألقسام الكلية.  العالميّة  
كافة  كلية اآلداب/ 

 األقسام 
 

االعتماد وضمان  

 الجودة

 

 : البرامج التاليةاستحداث  ❖

 كتوراه في الجغرافيا د  .1

 دكتوراه في علم االجتماع  .2

 ستير في الخدمة االجتماعية جما .3

  -( دراسات شرق أوسطية) العلوم السياسيةماجستير  .4

 قسم العلوم السياسية 

قسم   -لغة انجليزية( -بكالوريوس مزدوج )لغة تركية .5

 اللغات السامية والشرقية. 

قسم   -لغة انجليزية( -فارسيةبكالوريوس مزدوج )لغة  .6

 اللغات السامية والشرقية. 

 

 ASICعتماد الدولي التقدم للحصول على اال  ❖

 

2021 /2022 

 –كلية اآلداب 

مركز االعتماد 

 وضمان الجودة 

غرافياقسم الج  

من  ➢ الدراسية  الخطط  إقرار 

 مجلس العمداء 

المنوي  ➢ البرامج  إقرار 

 استحداثها من مجلس االمناء 

قرار  ➢ على  الحصول 

 الترخيص 
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الوصول إلى المستويات العالمية المقبولة في نسبة  

أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة في جميع برامج الكلية 

عن طريق رفد األقسام بأعضاء هيئة تدريسية من خالل 

 التعيين واالبتعاث:  

من حملة الدكتوراة في قسم الجغرافيا  2تعيين   .1

 ( 6)وافق مجلس الكلية في مجلس رقم 

الماجستير في قسم  حملة الدكتوراة ومن  عدد   نتعيي .2

 ( 5العلوم السياسية )مجلس الكلية رقم 

من حملة   2من حملة الدكتوراة و 2تعيين   .3

الماجستير قسم في اللغة العربية )وافق مجلس  

 (.  5الكلية في مجلس رقم 

للغة امن حملة الدكتوراه في قسم  3تعيين عدد  .4

 الشهر الحالي(االنجليزية )سيتم التنسيب في 

تعيين عدد من حملة الدكتوراة في قسم اللغات   .5

الحديثة لتدريس اللغة االلمانية واللغة االسبانية  

 للبرامج التي تم استحداثها 

 

 

2021 /2022  
عميد كلية اآلداب  

رؤساء األقسام  –  

هيئة   ➢ أعضاء  نسبة 

الكلية  في  الطلبة  إلى  التدريس 

(1:35 .) 

كل  ➢ في  اإلضافي  العبء 

 يمي )صفر(.قسم أكاد 
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 االستمرار في إجراءات الحصول 

 على االعتماد الخاص لعدد من برامج الكلية وهي:

 بكالوريوس لغة فرنسية  -1

 ماجستير لغة فرنسية  -2

 ألماني -بكالوريوس فرنسي -3

 انجليزي  -بكالوريوس فرنسي -4

 بكالوريوس لغة عبرية  -5

 بكالوريوس لغة تركية  -6

 بكالوريوس لغة فارسية  -7

   

2022/ 2021 خاصة بامتحان الكفاءة الجامعية. عقد ورش   

كلية اآلداب، مركز 

االعتماد وضمان  

 الجودة

 عقد الورش 

2022-2018 زيادة أعداد الطلبة المقبولين في البكالوريوس والماجستير   

كلية اآلداب، مركز 

االعتماد وضمان  

 الجودة

 أعداد الطالب المقبولين  

التدريس وتطوير  

التدريسية الهيئة   

بشكل يناسب   تطوير الخطط الدراسية لكافة برامج الكلية

تطورات العصر وتعديل الثغرات في الخطط السابقة 

 : لتناسب سوق العمل

 تعديل خطة الماجستير لبرنامج االقتصاد السياسي  .1

الموافقة على خطة برنامج ماجستير العلوم   .2

قسم العلوم   -السياسية )دراسات شرق أوسطية( 

 ية السياس

3.  

 كلية اآلداب  مستمر 
ومازال مستمرا  2016تحقق عام  

  حسب التغذية الراجعة للخطة
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إعداد خطة تنمية مهنية ألعضاء هيئة التدريس في قسم  

 الجغرافيا
2021 /2024  

  كلية اآلداب/ قسم

 الجغرافيا
 خطة واحدة 

 2022/ 2021 عقد دورة متقدمة في نظم المعلومات الجغرافية 
  اآلداب/ قسمكلية 

 الجغرافيا
عضو هيئة تدريس   13  

 2022/ 2021 ابتعاث طلبة دراسات عليا  
  كلية اآلداب/ قسم

 الجغرافيا
 مبعوثين اثنين 

 

إعداد مصفوفة تقديرية الحتياجات القسم من أعضاء الهيئة 

 التدريسية والتخصصات 
 

  كلية اآلداب/ قسم

 الجغرافيا

مصفوفة لخمس سنوات )تخطيط  

إقليمي، نظم معلومات جغرافية 

 واستشعار عن بعد( 

االرتقاء بالمستوى األكاديمي )العلمي والبحثي العملي( 

 ألعضاء هيئة التدريس من خالل: 

 المشاركة في مؤتمرات عالمية متخصصة.  ➢

 نشر بحوث علمية عالية الجودة. ➢

 

 كلية اآلداب  2022/ 2021

العلمية  ➢ المؤتمرات  عدد 

حضرها   هيئة  التي  أعضاء 

 التدريس في كل قسم.

عدد البحوث المنشورة في  

 دوريات محكمة. 
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البحث العلمي 

والتطوير  

 والدراسات العليا 

السامية  • اللغات  قسم  بين  التعاون  اتفاقية  تفعيل 

والمركز الثقافي التركي في عمان بناًء على اتفاقية 

والمركز   اليرموك  بين جامعة  المبرمة  التركية  علم 

التركية   اللغة  برنامج  تزويد  طريق  عن  وذلك 

 بأعضاء هيئة تدريس أتراك على نفقة المركز. 

الجغرافيا   • قسم  بين  االتفاقية  وبرنامج  تفعيل 

 المانيا -ايرازموس

لوند  • وجامعة  الجغرافيا  قسم  بين  االتفاقية    -تفعيل 

 السويد 

 ابرام اتفاقيات جديدة مع مؤسسات وجامعات أخرى  •

2021 

كلية اآلداب/ قسم  

اللغات السامية/  

 قسم الجغرافيا

عدد الهيئة التدريسية   •

 األتراك 

 اتفاقيات مفعلة  •

 

 التقدم بمشارع بحث علمي  ➢

مانحة  زيادة   ➢ جهات  من  الممولة  المشاريع  نسبة 

 خارجية 

2021 /2022  
كلية اآلداب، عمادة 

 البحث العلمي

تم   ➢ التي  المشاريع  عدد 

 الموافقة عليها 

تطـوير اتفاقيـات للتعاون العلمي والثقـافي مع المؤسســات 

التعليمـة والبحثية المحليـة واالقليمية والعالمية، من خالل 

ومتابعة. نظام اتصال   

2021 /2022  
 –كلية اآلداب 

 دائرة الرئاسة 

)توقيع   ➢ االتفاقيات  عدد 

عالمية على   اتفاقية مع مؤسسة 

 األقل(.

تطوير برامج الدراسات العليا بما يضمن خريجاً متميزاً  

على المستويين األكاديمي والبحثي من خالل وضع وتطوير  

 الخطط الدراسية بما يتماشى مع حاجة السوق. 

2021 /2022  

كلية اآلداب/ 

األقسام/ لجنة  

 الخطة الدراسية

انجاز الخطط وطرح مساقات 

 جديدة.
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 عقد المؤتمرات التالية: 

والحضارة  ➢ التاريخ  في  الثاني  الدولي  المؤتمر 

األردنية   الدولة  مئوية  بمناسبة    -1920اإلسالمية 

العربي" في   2021 تحت مسمى "األردن والوطن 

 2021أيار 

 المؤتمر الدولي األول في علم االجتماع  ➢

 مؤتمر في الجغرافيا.  ➢

  -فعالية يوم المترجم  ➢

2021 

كلية اآلداب/ 

  –األقسام: التاريخ 

 قسم الترجمة 

 عقد المؤتمرات والندوات 

انشاء ملف تدرسي لكل عضو هيئة تدريس يوثق ما   ➢

 أنجزه بشكل تراكمي.
2021 /2022  كلية اآلداب  

التدريس الذين نسبة أعضاء هيئة 

 لديهم ملف تدريسي. 

 الموارد البشرية 

مشاركة الهيئة التدريسية في الورش التدريبية والتدريسية 

والتي ينظمها مركز االعتماد والجودة فيما يتعلق بتطوير  

 التعليم االلكتروني 

2021 /2022    
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تدعيم التعاون بين األقسام المماثلة في مؤسسات تعليمية  

وإقليمية وعالمية، من خالل المشاركة في دورات محلية 

 تطوير أداء أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية. 

2021 /2022  
كلية اآلداب/ قسم  

 اللغات الحديثة

في  ➢ المشاركين  عدد 

 الدورات. 

المشاركة في الدورة التي ستعقدها  

الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في 

األردنية. إحدى الجامعات   

 

مواكبة التطور التكنولوجي في العالم في مجال التدريس  

 الجامعي، وتوفير التقنيات الحديثة للتدريس، من خالل: 

تحديث بعض القاعات التدريسية في الكلية وتزويدها   -

 بالتقنيات الحديثة والوسائل التكنولوجية. 

)قسم   Arc GIS 10.8رخصة لبرمجية   60توفير   -

 الجغرافيا(

 )قسم الجغرافيا(  Enve 5.3رخصة لبرمجية   60توفير   -

 

2020 /2024  كلية اآلداب  
مختبر مجهز ومزود ببرمجيات 

 حديثة ذات عالقة 

2022/ 2021 السعي نحو الحصول على موازنة مستقلة لألقسام  - األمور المالية   

قسم  -كلية اآلداب 

الجغرافيا، قسم علم  

 االجتماع 

 لألقسام موازنة مستقله   ➢
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 البنية التحتية 

2022/ 2021 إنشاء مختبر وسائط متعددة. -  
كلية اآلداب/ قسم  

 اللغات الحديثة

مجهز  ➢ لغوي  مختبر 

التعليمية   الوسائل  بأحدث 

اللغات  لتدريس  الالزمة 

 األجنبية. 

 قاعة ذكية مجهزة. 

 2021 انشاء مختبر حاسوب لقسم علم االجتماع 
  اآلداب/ قسمكلية 

 علم االجتماع 
 مختبر مجهز  ➢

استكمال تجهيز مختبر الترجمة باستخدام الحاسوب وترجمة 

 الشاشة.
2020 /2021  

 كلية اآلداب/ قسم

 الترجمة 

مناسبة   ➢ حديثة  مختبرات 

 للتدريس اللغوي والترجمة. 

تزويد قاعة االجتماعات في قسم اللغة االنجليزية بمكيف  

( طن نظراً الرتفاع درجة الحرارة صيفا 2ساخن )-بارد 

 وانخفاضها شتاًء. 

2021 
كلية اآلداب/ قسم  

 اللغة االنجليزية 
 صيانة المبنى 

تحديث الموقع االلكتروني للكلية من خالل جمع المعلومات 

)بكالوريوس ودراسات عليا( باللغتين والبيانات من خطط 

 العربية واالنجليزية. ونبذة القسم. 

 كلية اآلداب  2021
باللغتين  محدّث  الكتروني  موقع 

 العربية واالنجليزية.

تنمية وغرس حب الـوطن فـي نفوس الطلبة والوالء  

واالنتماء إليه، واالبتعاد عن التطرف والعنف الجامعي  

اآلخر، من خالل: وقبول الرأي   

 إقامة نشاطات تطوعية وأنشطة خدمة المجتمع.  -

 وأنشـطة ال منهجية على مستوى القسم والكلية. 

 كلية اآلداب  2021
 عدد النشاطات المنفذة. ➢

 مستوى المشاركة. 
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 تنمية المجتمع 

التعاون والشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع  -

 وندوات مشتركة. المدني، من خالل إقامة ورش عمل 
 كلية اآلداب  2021

العمل  ➢ ورش  عقد 

الخاص  القطاع  مع  والندوات 

 والمجتمع المحلي. 

 ندوة في الجغرافيا  ➢

   -ندوة حول الجرائم االلكترونية في األردن ➢

 ندوة حول الطالق: أسبابه وعالجه  ➢

 ندوة حول المشاركة السياسية في االردن  ➢

والتوازن في مؤشرات االستقرار ندوة حول  ➢

 ألردني ا المجتمع

2021-2022  

لية اآلداب/ ك

األقسام: الجغرافيا  

علم االجتماع  –  

 عقد الندوات 

 البيئة الجامعية 

تقديم محاضرات إثرائية متميزة للطلبة من مختصين في الترجمة 

 ، في علم االجتماع والخدمة االجتماعية  في سوق العمل.
2021أيار   

كلية اآلداب/ قسم  

 الترجمة 

األنشطة   ➢ عدد 

 والدورات.

 2021 مستمر  -فاعل لطلبة البكالوريوستقديم ارشاد أكاديمي 
كافة   كلية اآلداب/

 األقسام 

لجان  ➢ عدد 

 اإلرشاد 
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وإصدار جريدة تعني بقضايا علم االجتماع والخدمة  

االجتماعية، والعمل على إنشاء عيادة عالجية في الخدمة 

 االجتماعية. 

 

 كلية اآلداب  2021
عدد المشاركين   ➢

 في كل منها.

لجامعية استحداث حاضنة لمشاريع التخرج والرسائل ا ➢

 في الكلية

استحداث حاضنة بصمات جغرافية في قسم الجغرافيا   ➢

 تهدف الى: 

 بيانات جغرافية واعد ناء قب ➢

 عقد دورات تدريبية متخصصة  ➢

 محاضرات عانة  إعطاء ➢

 تقديم ندوا وأيام علمية  ➢

 تقديم فقرات توعوية للمدارس ➢

 متخصصة في التحليل السياسي  دورات  إعطاء ➢

 

 

 

0212  

 كلية اآلداب 

 قسم الجغرافيا

ة العلوم السياسي  

النشاطات عدد   ➢

المعنية   والدورات 

البحث   بأخالقيات 

 العلمي.
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إقامة سلسلة من النشاطات والدورات المعنية بأخالقيات  ➢

 البحث العلمي.

 نفيذ المبادرات التطوعية العلمية والميدانية التالية: ت ➢

 فعالية يوم المترجم.  ➢

 االحتفال بعيد االستقالل.  ➢

 االحتفال بتعريب الجيش العربي.  ➢

العمل على اشراك الطلبة ببعض مهـام األمـن الجـامعي،  ➢

المركبـات للحـرم الجـامعي والتعـرف مثل: تنظيم دخول  

 على مخارج الطوارئ واجهزة االنذار،

وتكليــف الطلبــة بزراعــة االشــتال واالشــجار، وتنظــيم   ➢

 حمالت نظافة وصيانة داخل الحرم الجامعي،

ــي   ➢ ــة ف ــادي للعمــل التطــوعي، واشــراك الطلب وانشــاء ن

مساعدة المرضى إلنجاز معامالتهم داخـل المستشـفيات، 

ــارا ــيم زي ــوعي وتنظ ــل التط ــات العم ــة لمؤسس ت ميداني

 وتقديم الدعم لها،

ــاول   ➢ ــة تتن ــة وتثقيفي ــورات توعوي ــذ منش وتصــميم وتنفي

قضايا مجتمعية مثل: اضرار التـدخين، واشـراك الطلبـة 

بورش تدريبية عن كيفية التعامـل مـع حـاالت الطـوارئ 

 والحرائق ومبادئ االسعاف االولي، 

شاء بنك للمالبـس، وجمع المالبس وتوزيعها من خالل ان ➢

وتشجيع الطلبة على التبرع بكتبهم الجامعيـة التـي انهـوا 

 دراستها  لغيرهم من الطلبة،

والتعـاون مــع مكتبـة الجامعــة إليجـاد اليــة لتوزيـع هــذه   ➢

 الكتب واالعالن عن توفرها وتكليف الطلبة بهذه المهمة. 

 

 تنفيذ المبادرات  ➢ كلية اآلداب/ األقسام  
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متابعة شؤون  

 الخريجين

 انشاء صفحة خاصة بخريجي قسم الجغرافيا.  •

 عقد ملتقى دوري لخريجي قسم الجغرافيا  •
 كلية اآلداب/ األقسام  2021

 انشاء الصفحة  •

كل   • ملتقى 

 عامين 


