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 ةــــــــــــــمقدم

 

بتأسوي  الاامةوة  2691صدرت اإلرادة الملكية السامية في شهر أيلول  سو ة           

لقد بدأت الاامةة بكلية لاحدة هي كليوة اددا  التوي لوت يتاوالد اودد ال لبوة  األرد ية،

 . مدرسين( 21) قات بتدريسهت الباً ل البة، ( 251)فيها آ ذاك 

 

قست اللغة الةربية، لقست التاريخ، لقست : أكاديمية هي أقساتسبةة   تضت الكلية حالياً            

لتم ح . الةم  االاتماايالاغرافيا، لقست الت ال ف ، لقست الفلسفة، لقست الت االاتماع، لقست 

 ،لالفلسفة لالاغرافيا ،لالتاريخ ،أقسات اللغة الةربية في الكلية دراة البكاللريل  لالمااستير

أقسات اللغة كما تقدت الكلية برامج الدكتلراه في . لالةم  االاتمااي، لالت ال ف ،  لالت االاتماع

لالت االاتماع، ليبلغ ادد أاضاء الهيئة  ،لالاغرافيا ،لالفلسفة ،لالتاريخ ،الةربية لآدابها

ادد ال لبة في مرحلة ، كما يبلغ ملظفاً (  29)اضلاً لادد الملظفين ( 97) التدريسية 

لادد مساادي ، ( 238)لمرحلة الدكتلراه ( 164)لمرحلة المااستير ( 2290) البكاللريل 

 .1129/1121للةات الاامةي  (3)د غراض اإليفاالبحث لالتدري  أل

 

 

: لهيئة التدريسية ل لبة الكلية ،ل سبة أاضاء ا %2 سبة ادد الملظفين الاداد ال لبة هي 

3% . 
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 : هي كالتالي  ل سبة  لبة ك  قست الى ماملع  لبة الكلية -

 %12: قست اللغة الةربية  .2

 %21: قست التاريخ  .1

 %1: قست الفلسفة  .3

 %21: قست الاغرافيا  .2

 %25: قست الت االاتماع  .5

 % 25: قست الت ال ف   .9

 %22: قست الةم  االاتمااي  .1

 

 

 

3% 

97% 

 نسبة اعداد اعضاء الهيئة التدريسة للطبة 

 ااضاء الهيئة التدريسية 

 ااداد  ال لبة 
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 %25:  سبة  لبة الدراسات الةليا من ماملع  لبة الكلية 

 %9:  سبة  لبة المااستير الى ماملع  لبة الكلية هل  -

 % 6:  سبة  لبة الدكتلراة الى  لبة الكلية  -

 

 : سبة  ال  البكاللريل  في ك  س ة بال سبة للماملع الكلي ل ال  البكاللريل  

 :قسم اللغة العربية وادابها 

 %32: س ة اللى 

 %29: س ة ثا ية 

 %21: س ة ثالثة 

 %32: س ة رابةة 

 

 : قسم التاريخ 

 %51: س ة اللى 

 %21: س ة ثا ية 

 %25: س ة ثالثة 

24% 

11% 

6% 

18% 

15% 

15% 

11% 

 عدد الطلبة 

 اللغة الةربية 

 التاريخ 

 الفلسفة 

 الاغرافيا 

 الت االاتماع 

 الت ال ف  

 الةم  االاتمااي 
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 %13: س ة رابةة 

 

 : قسم الفلسفة 

 %13: س ة اللى 

 % 21س ة ثا ية 

 %2س ة ثالثة 

 % 23: س ة رابةة 

 

 

 :قسم الجغرافيا 

 %35: س ة اللى 

 %21: س ة ثا ية 

 %21: س ة ثالثة 

 %23: س ة رابةة 

 

 

 :قسم علم االجتماع 

 %16: س ة اللى 

 %25س ة ثا ية 

 %12: س ة ثالثة 

 %32 : س ة رابةة 

 

 

 :االجتماعي قسم العمل 

 %39: س ة اللى 
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 %29:س ة ثا ية 

 % 25: س ة ثالثة 

 %33: س ة رابةة 

 

 :قسم علم النفس 

 %32: س ة اللى 

 %29: س ة ثا ية 

 %26: س ة ثالثة 

 % 32: س ة رابةة 

 

 : سبة ااضاء الهيئة التدريسية في ك  قست بال سبة للماملع الكلي لةدد ال ال  في القست 

 %2:ة قست اللغة الةربي

 

 % 9: قست التاريخ 

 

 

 

 %5: قست الفلسفة 

4% 

96% 

 االعداد 

ااضاء الهيئة 
التدريسية لقست 
 اللغة الةربية  

 ااداد  ال لبة 

6% 

94% 

 االعداد 
ااضاء الهيئة 

التدريسية لقست 
 التاريخ

 ااداد  ال لبة 
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 % 3:قست الاغرافيا 

 

 %1: قست الت ال ف  

 

 %3: قست الةم  االاتمااي 

 

 

5% 

95% 

 االعداد 

ااضاء الهيئة 
 التدريسية لقست الفلسفة 

 ااداد  ال لبة 

3% 

97% 

 االعداد 

ااضاء الهيئة 
التدريسية لقست 

 الاغرافيا

 ااداد  ال لبة 

2% 

98% 

 االعداد 

ااضاء الهيئة 
التدريسية لقست الت 

 ال ف  

 ااداد  ال لبة 

3% 

97% 

 االعداد 

ااضاء الهيئة 
التدريسية لقست الةم  

 االاتمااي

 ااداد  ال لبة 
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  الرست البيا ي التالي يلضح  الت لر في ااداد ااضاء الهيئة التدريسية ل ال لبة

 : 1129ل  2691بين اامي 

 

 

 

 

، 2663مختبر الت ال ف  الذي أس   في اات : يلاد في الكلية أربةة مختبرات هي           

 G.I.Sمختبر  ظت المةللمات الاغرافية :  لتت إ شاء ثالثة مختبرات في قست الاغرافيا هي

لتت افتتاح المختبر الثالث . 1119اللذان أُسسا اات  (RS)لمختبر االستشةار ان بةد

 .1122\1123ذا الةات ه SPSSلإلحصاء 
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 رؤية كلية اآلداب

ان تحسين  م  التةليت االكاديمي ل مستلاه يت ل  القيادة االدارية الدافةة ل التي 

تتلافق مدخالتها ل مخرااتها مع االى مةايير االداء ل اكثرها ملائمة لقدرة الى 

لذا تكمن رؤيتها  ملااهة التحديات التي تتصف بالتبد  ل الت لر المتسارع ،

قصيرة المدى ل االهداف  ليلة المستقبلية ، ابر خ  ها الم  لية الى األهداف 

القدر  لإكسا المدى ، الى تحسين االدلات االدارية ، ل التةليمية ، ل البحثية ، 

األكبر م ها ل لاقمها من الاهادين االداري ل االكاديمي ، من خال  رفع سلية 

بمةاييرها الةامية ، لتمتلكها اميع الهيئات المة ية ، لب ف   التدري  ل االستشارة

اال ار ديادة اهتمامها بالتغذية الرااةة من سلق الةم  ل الماتمع محليا ل دلليا 

لابر لسائ  االتصا  ل ق لاته المةدة لذلك االاراء ، لدفع االة الت لير قدما بغية 

 .م اخ الت افسية  لإدخالهديادة كفاءة الةم  

ان التدرج االدائي يت ل  بداية الت سيق مع اللحدات االدارية المختلفة بالاامةة ، ل 

في الخبرات ، ل االستفادة  لع من التداخ  ل اال تةاش  إلياادالكليات الم بثقثة ا ها 

م ها لتكلن مخراات الكلية من الخرياين ل الدراسات البحثية ل الدللية م  لية 

للاامةة االرد ية لرؤيتها الشمللية في ملااهة التحديات  ضمن المسار االستراتياي

لتلفير البيئة المالئمة للت مية المستدامة ، ب اء الى تلايهات القيادة الهاشمية الةليا 

 .لإدارة الاامةة 

 

 رسالة كلية اآلداب

تلتدت كلية اددا  برسالتها السامية  ل الم بثقة من لايها لأهدافها االستراتياية 

يخها الةريق في ت لير الثقافة ال لاية ،  حل تحسين  لاية المدخالت التةليمية لتار

القائمة الى األس  الةلمية ل الم اهج البحثية الحديثة ، لب اء م ظلمتها التةليمية 

المتكاملة الة اصر ، بالتدامن مع ملاكبة الت لر ل الحداثة االلكترل ية ، للسائ  



11 

 

الشبكة التك لللاية التي تتلفر لديها في ادد من قااات  التةليت التفاالي ، من خال 

 .التةليت داخ  الكلية 

) لتحرص الكلية ا  القا من مبدأ التشاركية الذي تتب اه  ، اشراك الماتمع المحلي 

بشقيه الق اع الرسمي ل االهلي ، لتكلن مخرااتها من ال لبة ( األفراد ل المؤسسات 

التي تقدمها الهيئة االكاديمية ، سلية الثقافة المةرفية  الخرياين ل الدراسات البحثية

لمت لبات سلق الةم  محليا لدلليا ، لرفده بال اقات التي تمتلك رصيدا ثريا من 

المهارات األساسية المتقدمة ل الكفيلة بدفع االة ال ماء ل اال تاج في ظ  مت لبات 

 .المةاصرة 

 

 

 والمبادئلقيم ا

 

 :التالية ىءالقيت لالمبادلأ ش تها إلى ت مية لت لير ا الكلية في براماه تهدف

ت بيق مةوايير االيوة للتميود األكواديمي لل لبوة فوي دراسوتهت، لالتودات : األكاديمي التميد -2

تدريسوووهت  سوووالي  لتق يوووات مت لاوووة لمت ووولرة فووويأاضووواء هيئوووة التووودري  بت بيوووق أ

 .أكاديميلللصل  إلى تميد 

هيئووة  لأاضوواء، موون اهووة ت وولير االقووات مشووتركة لم اسووبة بووين ال لبووة :المشوواركة -1

لبوين الخودمات التوي تقودمها الكليوة للماتموع  ، التدري  لالمولظفين الةواملين فوي الكليوة

 . المحلي

فيهوا ال لبووة الوى اخووتالف تلاهواتهت فووي   اوفا، يتالئمووةت ولير بيئووة اامةيوة م: لع والت -3

 .لالتةددالى الت لع لتسااد  ،لئات لتفاهت

يت األكاديميووة لاألخالقيووة المثلووى، لالتمسووك بووالق ل داهووة،ئووة تلتوودت بات وولير بي: التكاموو  -2

 .تةم  الى التكام  بين الالا   المختلفةل

مةاملووة اميووع الم تسووبين للكليووة المةاملووة  فسووها دلن التحيوود ألي موو هت الووى : المسووالاة -5

 .أس  إقليمية أل  ائفية أل ارقية
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 . بالةدالة في ح  القضايا الخالفية ، لتقاست ملارد الكلية بةدالةالتمسك : اإل صاف -9

استخدات ملارد الكلية ب ريقة م اسبة تضمن تحقيق القدر األمث  مون : االستخدات األمث  -1

 .مع استدامة هذه الملاردالفائدة 

 

 (SWOT ANALYSIS)التحليل  االستراتيجي 

 

 جوانب القوة . أ

، لال شوا  السياسووي، لالثقووافي، مركوود الثقو  السووكا ي تشووك ملقوع الكليووة فوي امووان التوي . 2

 .في األردن لاالقتصادي

 اامةوات االميوةمميد فوي خلفيوات تخصصوية مت لاوة تخراولا فوي   أكاديميتلفر كادر . 1

 .مرملقة

 .السمةة ال يبة ل المتميدة للكلية لادائها المه ي لخريايها . 3

ل  ا موع مت لبوات السولق المحلويها لا سواامتقدمها الكلية ل تلبيته في الخ   التيالت لع . 2

 الةربي ل االقليمي 

 .ى االكتما  في كافة برامج الكليةالتدايد المستمر ال. 5

 

  جوانب الضعف  . ب

 الذين ما داللا يتبةلن أسالي  تدري  تقليديةأاضاء هيئة التدري  من  سبة  لالد. 

 ء هيئوة المه ي ل األكواديمي الم رلحوة لت ولير مهوارات ل قودرات أاضوا قلة فرص الت لر

 . أل من تخرالا من الاامةات الةربية األخرى  التدري  من خرياي الكلية

  لق باال تاج الةلمي  لااً لكماً فيما يتة  التدري هيئة  أاضاءادت التمييد في الحلافد بين. 

 تياووة لةوودت تاهيوود قااووات أسووالي  التوودري  التووي تةتموود التق يووة الحديثووةاسووتخدات  ضووةف  ،

  .التةليت كأسا  لةملية التةلت بأدلات تك لللايا المةللمات ل التدري 

 فمةظت األبحاث في الكلية فرديةا  الغرف البحثية الامااية غي  . 

  األبحاث لإاراءمؤتمرات الفي دات الاامةة لمشاركة أاضاء هيئة التدري  ضةف. 
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  يةيق املية االبداع لالتاديدالذي اضاء الهيئة التريسية أل يالة ء التدريسكبر حات. 

  لسلق المحليا حتااهاال لبة للتخصصات التي ي لتلايهاإلرشاد غيا  الخ   لبرامج. 

  المااستير ل الدكتلراه  ل قلة فرص الةم  المتاحة لخرياي الكلية من حملة البكاللريل. 

  لاوودت ت وولير  التقليديووة مةظووت البوورامج التدريسووية فووي الكليووة الووى البوورامج ال ظريووةاقتصووار

 .(RS)لاالستشةار ان بةد ( GlS)برامج مه ية في بةض المااالت مث  

  اتمع تلاص  بين الكلية لالملآلية م اسبة لفةالة لادت لالد. 

 كموا  مهيأة بالشوك  الم اسو غير في الكلية  قااات التدري  إن الب ية التحتية للكلية إذ ضةف

  .لالتةلت التةليت األاهدة التي تت لبها املياتل تفتقر إلى األدلات

 لاسووتدامتها فمووا هوول مقوودت موون خوودمات  ت الدراسوويةآليووات صوويا ة القااوواغيووا  خ وو  ل

  .الصيا ة يلصف بأ ه ب يء لغير م ظت

  ال تلاد في الكلية قااات ذكية (Smart Classroom). 

  هيئة التدري   اضاءألمكات  ال من كاف   اددرفتلادت. 

  تياووة للتسوواه  فووي ت بيووق خاصووة الووذكلربلضووةف االتااهووات الحميوودة لوودى ال لبووة  ،

  .األ ظمة لالتةليمات لالقلا ين ال اظمة للحياه الاامةية

 يؤدي إلى ضةف التلايه لالتةيين ممايات لإلداريين في الكلية، تداخ  المسؤلل. 

  سولباً  للخ ولات اإلداريوة فوي الاامةوة بشوك  اوات، مموا يوؤثر البيرلقرا يوةاإلاراءات 

 .من اللحدات اإلدارية للاامةة الى  لبات الكلية

 للملظفين اإلداريينلملدمة كافية لم اسبة  تدريبية ادت لالد دلرات. 

 اودد كبيور مون أاضواء  التةليت لالتةلت الحديثوة ا ودأسالي  لاستراتيايات  ادت لضلح

  .في الكلية التدري  هيئة

 لال تةتمد مبدأ الخ   التكامليةخ   تقليدية مةظمها ف ضةف الخ   الدراسية. 

 

 الفرص -ج

تلاه  حل ت لير مسارات اديدة يت لبها سلق الةم  في التخصصات الحالية  لالد .2

 .التي ت رحها الكلية
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 .لتقليت الالدة للبرامج التي ت رحها الكليةآلية م اسبة  ايااد .1

المشكالت ل في قضايا اللغة الةربية لالتاريخ األرد يلالد اهتمات متدايد في الماتمع  .3

 .التي تت لضع خ   لملااهتها  األسريةاالاتمااية ل

اإلسالمية مما لالد اهتمامات االمية باللغة الةربية ل الثلرات ل الحضارة الةربية  .2

  أكاديمية ألبحثية  لرشالدخل  ب أل ية ي فرص لةقد مؤتمرات

هيئة التدري  ل الباحثين في  ألاضاءال ل  المستمر في ق اع التةليت الخاص  .5

 تخصصات الكلية 

 

 المهددات -د

  فيذ المخ  ات المستقبلية للكليةادت تلفر الملارد الكافية لت. 

  أل الدراسات  البكاللريل مستلى  منقلة فرص التةيين المتاحة لخرياي الكلية سلاء

 .الةليا

  مةامالت الكلية ماتمر به اللذانالبيرلقرا ية لالرلتين. 

 فوي  سو  القبول  الحاليوةضةف قدرات ال لبة الذين يقبللن في بورامج الكليوة ك تياوة أل

 .الكلية

  الب الة بين خرياي تخصصات الكلية لتشبع سلق الةم  م ها. 

  خرى م افسة للكليةألالد كليات.  

   أل  موون قبوو  الق وواع الخوواص فووي الكليووة المتميووديناضوواء هيئووة التوودري  أاسووتق ا

 . األسلاق الخاراية

 لخرياي بةض البرامج التي تقدمها الكلية ة من الماتمعالسلبي ةال ظر. 
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 اإلستراتيجيةاألهـــــــــــــداف 

 

 عملية التعلم والتعليم : أوالا 

 

بخاصووة فووي الةلوولت اإل سووا ية تدليوود ال لبووة بالمةووارف الحديثووة لالةصوورية فووي تخصصوواتهت  .2

 .لاالاتمااية بةامة

 Critical)كوووالتفكير ال اقووود ( General Skills)تةديووود المهوووارات الةاموووة لل لبوووة  .1

Thinking ) لالتفكيوووووور اإلبوووووودااي(Creative Thinking ) لاالتصووووووا  الفةووووووا 

(Communication Effective )،ياابيوةلت مية االتااهوات اإل لغيرها (Attitudes) 

 .ان اللالء للة ف الماتمةياالبتةاد لديهت كالتسامح لتقب  الرأي ادخر لالةم  المشترك ل

تةديد مهارات ال لبة التخصصية، لتدليدهت بالمةارف التوي يحتاال هوا فوي ماواالت اللغوة  .3

لالةللت اإل سا ية لاالاتماايوة، موا يوؤهلهت للم افسوة ب اواح موع خرياوي الاامةوات األخورى 

 .  لفي الدراسات الةليافي ماا  الةم

أسوالي  التودري  التقليودي القوائت  الوى التخلوي اونلتشوايةهت   أاضواء هيئوة التودري  تأهي .2

 Effective)ت بيوق اسوتراتايات التودري  الفةوا  ل .الى حشول ذهون ال الو  بالمةللموات

Teaching )الوذاتي لت مية مهارات التةلت (Self-Learning ) لالوتةلت اإللكترل وي(e- 

Learning.) 

إاداد كادر من أاضاء هيئة التدري  الادد من خرياوي الكليوة المتميودين ليحلولا باسوتمرار  .5

 .أل المستقيلينمح  أاضاء هيئة التدري  الذين يبلغلن سن السبةي 

ت ولير  ظوات متكامو  لفةووا  لتقوليت مخراوات الةمليوة التةليميووة فوي مختلوف المراحو  بشووك   .9

 .لتةليمية لت ليرهايسااد الى تصلي  الةملية ا
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 :البحث العلمي : ثانياا 

 .الةللت اإل سا ية لاالاتمااية تمااال في األصي  تةديد البحث الةلمي -2

  .بالبيئة األرد ية لالةربية المتةلقةقضايا التشايع البحلث المشتركة لالت بيقية التي تةالج  -1

 .ألاضاء هيئة التدري  في ماالت االمية مص فة تشايع  شر األبحاث الةلمية -3

ت مية مهارات البحث الةلموي لل لبوة ب ورح مسواقات متخصصوة فوي م هايوة البحوث الةلموي  -2

 .لتضمين مهارات البحث الةلمي في المساقات التي ت رحها األقسات الةلمية

ت اإل سوا ية الماواالت لير الةالقات موع الاهوات الخارايوة التوي تودات البحولث الةلميوة فوي  -5

 .لاالاتمااية

 .دات االبحاث الةلمية مالياً، لتكلين فرق بحثية متفرغة -9

 

 :خدمة المجتمع : ثالثاا 

إلوى  اكليوة مون خاللهوتصو  البحيوث  (Outreach)ب وي الكليوة بورامج لخدموة الماتموع ت. 2

 .مباشرة ةالمحلي اتالماتمة

 إلووىللتةوورف ( Employees Survey)كاسووتبا ة اهووات الةموو   ت وولير آليووة م اسووبة. 1

 .الا   القلة لالضةف في المخراات التةليمية لخرياي الكليةلحااات الماتمع المحلي 

فوي الاهوات  ع تخراهت بحيث يةمو  هوؤالء ت لير بر امج للتدري  الةملي لل لبة المتلق. 3

 .ها بةد التخرجالمتلقع التحاقهت ب

الت مليووة لالت ظيميووة موون خووال  ت وولع مسوواادة الماتمووع المحلووي فووي الةديوود موون القضووايا . 2

 .أاضاء هيئة التدري  لال لبة لالمشاركة في  شا ات ماتمةية

 

 : البيئة الجامعية: رابعاا 

ات التدريسوية تلفير بيئة اامةية داامة لمةددة لةملية التةليت لالتةلت خاصة من حيوث القااو -2

 .لالمختبرات الةلمية لاالحتيااات المكتبية

 .المةللماتية التي تسااد الى استخدات التك لللايا في الةلمية التةليمية ت لير البيئة -1

 .تالى اال تر  التحديث الدائت لملقع الكلية لملاقع أاضاء هيئة التدري  -3
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 : الهيكل التنظيمي واإلداري: خامساا 

لقااوات الميوة لمختبورات أكواديمي  ت لير اللحدات المسا دة للةملية التةليمية من إرشاد - 2

 .للةملية التةليمية رافداً  كلنلغيرها لت

 .لالف ية لت مية مهاراتهت تأهي  الكلادر اإلدارية -1

 . Alumni Surveyت لير آلية م اسبة لمتابةة الخرياين كاستبيان الخرياين  -3

مووع الاهووات الخارايووة التووي يمكوون أن تسوواهت فووي ت وولير الهيكوو   ت وولير االقووات قليووة -2

 .اإلداري لالف ي في الكلية

 (Smart Classrooms)كية خم  قااات دراسية لتصبح قااات ذ اهيدت. 5

 

 : ضمان الجودة والتعلم المستمر: سادساا 

الووى  التووي تقوولت( Traditional Curriculum)التخلووي اوون الخ وو  التدريسووية التقليديووة  -2

قائمووة ( Integrated Curriculum)، لت وولير خ وو  دراسووية تكامليووة حشول المةللمووات

، للهوووا مخراوووات تةليميوووة متلقةوووة (General Goals) الوووى أهوووداف تةليميوووة محوووددة 

(Expected Learning Outcomes ) ًمباشراً  ترتب  بتلك األهداف ارتبا ا . 

( Learning Courses)ت للوتةلت ت لير المسواقات الدراسوية التخصصوية لتصوبح مسواقا -1

لها أهداف لمخراات تةليمية مرتب ة بأهداف القست لمخرااته المتلقةة، لله  ظوات م اسو  

 (.Assessment)للتقليت 

التي ت رحهوا الكليوة ضومن مت لبوات الاامةوة بحيوث تشوك  تلوك المسواقات  ت لير المساقات -3

 .الالهر الرئيسي ل ظات مت لر للتةليت الاامةي الةات

ةمليووات التقووليت الم اسووبة فووي ب بمووا يمكوو هت موون القيوواتأاضوواء هيئووة التوودري   ت ميووة مهووارات -2

 .مساقاتهت لادت االكتفاء باالمتحا ات التقليدية التي تركد الى الحفظ لاالستذكار
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ت لير  ظات للحلافد لتشايع أاضاء الهيئة التدريسية الوى ت بيوق  ظوات الاولدة فوي الةمليوة  -5

 .التةليمية


