
عراقة وجودة



من أقوال المغفور له جاللة
 الملك الحسين بن طالل طيب اهلل ثراه

وإننا ونحن على عتبة  تحوالت اجتماعية وعلمية عميقة، 
واتساع نطاق التعليم العالي، ال بد من التأكيد علــى ترسيخ 
الحرية األكاديمية في جامعاتنا، لتكون قوى فاعلة في 
والعلم  العقل  موئل  باعتبارها  والتقدم  التغيير  حركة 
خالل  من  الحقيقية  اإلجابات  يكتشف  الــذي  والمنهج 
البحث الموضوعي والمنهجي المستند إلى التفكير ال إلى 
التلقين، والمرتكز إلى حق التماس المعرفة من مصادرها، 
والمطل على قضايا الوطن، بالبحث والسؤال، والقادر على 
مواجهة تحديات العصر في ميادين العلم والتـكنولوجيا 
قواعد  إلــى  تستند  للتقدم  قاعدة  كلها  تكون  حتى 
والعدالة،  والديمقراطية  الحرية  وهي  بها،  التزامنا  والى 
والتقدم  التنمية  أجل  من  المبدع   العمل  من  مناخ  وفي 
متميزًا  والمستوى  عميقًا  التحول  فليكن  والتجديد، 
وقبول التحدي ضد التزمت والتلقين والسطحية واضحًا. 

الحسين بن طالل



المغفور له جاللة
 الملك الحسين بن طالل طّيب اهلل ثراه



إخواني و أخواتي الشباب 

للجميع  تؤكدون   ، التحدي  بروح  الحياة  على  وبإقبالكم   ، كشباب  أنتم 

اهلل  شاء  إن  ستمكننا  التي   ، األردنيين  لدى  العظيمة  واإلمكانيات  القدرات 

يحفظ  الذي   ، المشرق  المستقبل  وبناء   ، الحالية  التحديات  مواجهة  من 

كرامة اإلنسان ويصونها . 
في  اإليجابي  للتأثير   ، الفرص  من  الكثير  وأمامكم   ، مسؤولية  وعليكم 
هي  وبقدراتكم  بكم  وثقتي   ، والتنموية  اإلصالحية  الوطنية  مسيرتنا 
من  لتمكينكم  نقوده  الذي   ، السياسي  اإلصالح  لمسيرة  الرئيسي  الدافع 

المساهمة في بناء وطننا العزيز . 
أنتم اليوم تساهمون في صناعة ثقافة وطنية جديدة ، هي ثقافة الريادة 
واإلبداع ، فالعديد من األفكار والمشاريع ، وحتى األحالم ، تبدأ من قاعات 
الدراسة ، أو من خالل أحاديثكم حول المستقبل ، وهذه األفكار و المشاريع 
وتساهم   ، المستقبل  في  منتجة  مشاريع  تصبح  أَْن  يمكن  والطموحات 

في تنمية االقتصاد والمجتمع . 
ودوركم إخواني الشباب ، وأنتم قادة المستقبل ، هو تحصين أنفسكم 
وجامعاتكم من هذه الظواهر الغريبة علينا ، ومطلوب منكم  أن تكونوا 
األردنية  بقيمنا  التمسك  حيث  من   ، المجتمع  فئات  لباقي  ومثاًل  قدوة 
، وهذه جزء  ، مثل التسامح والمحبة والتكافل واالحترام  النبيلة الجامعة 

من مكونات هويتنا الوطنية . 

عبد اهلل ابن الحسين

من أقوال جاللة
 الملك  عبد اهلل الثاني ابن الحسين



حضرة صاحب الجاللة
 الملك  عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم





حضرة صاحب السمو الملكي 
األمير حسين ولي العهد المعظم
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نشيد الجامعة

��م��������ا ���س������َ�����رٌح ل��ل��ِع��ل�����������ِم َن�����������ا َو���سَ
�����ي امل��ا���سِ يف  ����ِرُب  َت���������سْ ِب�����ج�����ُذوٍر 

ي���ا َوَل�������ِدي ال���ِع���ْل���ُم َل����ُه َوَط��������������������ُن
��������ي وامل��ا���سِ �����������������َر  احل��ا���سِ َولأنَّ 

ي���ِل َل���ه���ا َع��������������������َل��ُم ���ْزِ َف����ِم����َن ال���ت���نَّ
�����َرِة اأ������س�����اٍف ����س���������������اُدوا َول�����������سِ

�����������روا َح�����سَ م���ا  فيه�������ا  اأَع������اٌم 
َن���َف���ُح���وا ال����َف����ل����ذاِت وم����ا َب��خ��ل��وا

�������������اها َتَبنَّ اخَل������ْرِ  اأُرُدنُّ 
اه��������������������ا �����وَّ ����ُروٍح اأُخ��������ْرى ���سَ ب���������سُ

���س��م��������������ا ِب���َن���ق�����������اٍء َوَوف��������������اٍء ِوَ
��م�����ا َوُف�������������ُروٍع َت����ْط����ُل����ُب ُك�������لَّ ���سَ

��َن�����������ُن َوَخ���������اُق اجُل��������وِد َل������ُه ���سَ
���َت���ْق���َب���ُل ُم���ْرَت���َه�������ُن ِب���ِه���م���ا املُ�������سْ

��َت��ِك�����������ُم َواإَل���ْي�����������ِه َوِم��ْن�����������������ُه َتْ
اأْق�����َط�����اَر الأْر����������ضِ مب���ا َع��ِل��ُم�����وا

���ُروا �������س���َن اجل���ي���ل مب����ا َب�������سُ َتْ
ب��ج��ل��ي��ِل ال���ِع���ْل���ِم وم����ا َخ��َب�����������روا

اه�������������������ا ِم��������ْن ُك��������لِّ َم������ِع������ٍن َروَّ
َي�����ْرع�����اه�����ا َم�����ِل�����ي�����ٍك  ِظ���������لِّ  يف 

ْي���ُت���وَن���ْة ال���زَّ ج���اِم���ع���ُة  ِذي  ِه�����َي 
****

ْي���ُت���وَن���ْة َف���اْع���َم���ْد ج���اِم���َع���َة ال���زَّ
****

ْي���ُت���وَن���ْة َت����ْه����ِدي ج���اِم���َع���ُة ال���زَّ
****

ْي���ُت���وَن���ْة ���وا َج���اِم���َع���ة ال���زَّ ����س���ا����سُ
****

ْي���ُت���وَن���ْة ���ي ج���اِم���َع���ُة ال���زَّ �������سِ َتْ
****

ارزيقات �سليم   د.   
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الأ�ستاذ الدكتور تركي ابراهيم عبيدات
رئي�ض اجلامعة
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الأ�ستاذ الدكتور حممد اأحمد املجايل
نائب رئي�ض اجلامعة ل�سوؤون الكليات الأن�سانية
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معايل الأ�ستاذ  عيد الفايز
رئي�ض جمل�ض الأمناء
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�سعادة  ال�سيد علي م�سطفى القرم
رئي�ض هيئة املديرين
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جامعة الزيتونة األردنية

روؤي�ة اجلامع�ة:
تبلورت ر�ؤية اجلامعة نتيجة املكانة التي حتتلها بني اجلامعات االأردنية، �تعك�س طموحها يف حتقيق هذه الر�ؤية يف مدة خطتها اال�سرتاتيجية 

االأ�لى. �عليه فقد مت حتديث ر�ؤية اجلامعة على النحو االآتي:
" "اأنت�سالجلامعةاإلىمكانةمرموقةحمليًا�اإقليميًافيرباجمهاالتعليمية،�اأن�سطتهاالبحثية�سمنمعايرياالعتمادل�سماناجلودة. 

ر�سال�ة اجلامع�ة:
املجتمع  خدمة  يف  رائدة  تعليميًة  موؤ�س�سًة  تقدمها  التي  �اخلدمات  �الربامج  االأن�سطة  جمموعة  �حتدد  ن�ساأتها  �سبب  اجلامعة  ر�سالة  تعك�س 

�تنميته،�االإ�سهام يف تطويره. �عليه، فاإن ر�سالة جامعة الزيتونة حتددت على النحو االآتي:
�االإبداع،  التطوير  على  القادرة  املوؤهلة  �اخلربات  املتخ�س�سة  بالكوادر  �االإقليمي  املحلي  �رفداملجتمع  اجلامعي،  مب�ستوىالتعليم  االرتقاء 
اإلى  �سعيًا  املجتمع،  �املعرفية فيخدمة  �البحثية  العلمية  اإجنازات اجلامعة  يعزز  التكنولوجي، مبا  التطور  �مواكبة  الفاعلة  املدربة  �بالقيادات 

اإيجاد بيئة علمية خ�سبة �جاذبة.
 

قي�م اجلامع�ة:
اإلى  �ت�سعى اجلامعة  للجامعة.  اأ�سرة اجلامعة عاملني �طلبة، �هي منطلقات حتقيق اخلطة اال�سرتاتيجية  �سلوك  التي حتكم  القيم  جمموعة 

تدعيم هذه القيم �تفعيلها؛لتحويلها من �سعارات جمردة اإلى �اقع فعلي يعي�سه اأبناء اجلامعة �ميار�سونه.
• االإنتماء الوطني	
• القابلية للتعلم امل�ستمر	
• الرتكيز يف املخرجات	
• النزاهة �االإخال�س	
• العدالة يف التقييم	
• العمل كفريق	

غاي�ات اجلامع�ة واأهدافه�ا:
حتقيقًا لر�ؤية اجلامعة �ر�سالتها، تعتمد اخلطة اال�سرتاتيجية جمموعة غايات �اأهداف لتحقيقها، �هذه الغايات �االأهداف هي:

توفري بيئة تعّلمية متطورة ، �اعتماد اخلطط الدرا�سية املواكبة الحتياجات املجتمع �التقدم العلمي. الغاية الأولى  
الغاية الثانية  بناء اخلربات القادرة �املوؤهلة، �اإعدادها يف جماالت التخ�س�س املعتمدة  يف اجلامعة.

حتفيز الطلبة �دعمهم على التعلم �التفوق �البحث �االإنتاج �العمل كفريق، االإ�سهام يف التفاعل مع املجتمع. الغاية الثالثة  
الغاية الرابعة  ت�سجيع البحث العلمي �دعم الدرا�سات العلمية �العملية يف املجاالت املختلفة، لتلبية احتياجات املجتمع املحلي.
الغاية اخلام�سة  تعزيز التعليم االلكرت�ين، �تطوير االأ�ساليب �الو�سائل التعليمية، �االهتمام مب�سادر تكنولوجيا التعليم �التعلم.

الربط بني الكادر االإداري �الكادر االأكادميي، مبا يخدم العملية التعليمية �العلمية للجامعة. الغاية ال�ساد�سة  
الغاية ال�سابعة  تقبل التعددية الثقافية.
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بطاقة اجلامعة

�سارع مطار امللكة علياء الد�يل-عمان-االردنموقع اجلامعة
ال�سركة اال�ستثمارية جلامعة الزيتونة االأردنيةاجلهة املالكة للجامعة
معايل ال�سيد عيد الفايزرئي�س جمل�س االأمناء

االأ�ستاذ الدكتور تركي ابراهيم عبيداترئي�س اجلامعة
د. فرا�س حممد العزة )qa@zuj.edu.jo (مدير مكتب االعتماد ��سمان اجلودة

�س.ب 130 عمان )11733( االأردنالعنوان الربيدي
4294511-6-962رقم الهاتف
4291432رقم الفاك�س  962-6-

www.zuj.edu.joاملوقع االلكرت�ين

القرارات بخ�سو�ض اجلامعة

الرقم                                      التاريخالقرار

  848                                   6/9/1993قرار ترخي�س اجلامعة �تاريخه

  848                                   6/9/1993قرار االعتماد العام الأ�ل مرة �تاريخه

  848                                   6/9/1993اعتماد اجلامعة اعتمادًا عامًا �ترخي�سها بطاقة ا�ستيعابية 600 طالب

12/2/1996 اعتماد جامعة الزيتونة االهلية اعتماد عام بطاقة ا�ستيعابية 1300 طالب                      1177

3/2/2000اعتماد اجلامعة اعتمادًا عامًا بطاقة ا�ستيعابية 3082 طالب                          107

18/04/2007 قرار رفع الطاقة اال�ستيعابية العامة اإلى 8000 طالب                    2088

19/1/2009زيادة الطاقة اال�ستيعابية 200 طالب فوق الطاقة اال�ستيعابية العامة            76/3/2009

21/10/2012اال�ستمرار يف االعتماد العام للجامعة بطاقة ا�ستيعابية 8000 طالب     641/33/2012

20/12/2012موافقة جمل�س التعليم العايل على رفع الطاقة اال�ستيعابية الى 10000                     533

30/6/2013      موافقة هيئة االعتماد على رفع �تثبيت الطاقة اال�ستيعابية لت�سبح 10000       304/23/2013

10000الطاقة اال�ستيعابية العامة للعام2016
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اإح�سائيات حول اجلامعة

الربامج التي تقدمها اجلامعة
• البكالوريو�س: 	
• املاج�ستري:	

36

28

8

عدد اأع�ساء هيئة التدري�س 
• منهم ذكور: 	
• منهم اإناث:	
• حملة الدكتوراه:	
• منهم برتبة اأ�ستاذ: 	
• منهم برتبة ا�ستاذ م�سارك: 	
• منهم برتبة ا�ستاذ م�ساعد:	
• حملة املاج�ستري:	

328
220
108
251

25
56

170
77

عدد الكليات يف اجلامعة )   7 ( 

كلية )01( :العلوم �تكنولوجيا املعلومات ،
كلية )02( : ال�سيدلة            

كلية )03( : التمري�س، 
كلية )04( : االآداب،

كلية )05( : االقت�ساد �العلوم االإدارية، 
كلية )06( : احلقوق،

كلية )09( : الهند�سة �التكنولوجيا

عدد الطلبة الفعلي يف اجلامعة يف الف�سل )الثاين( للعام اجلامعي2015/2016
• منهم طلبة بكالوريو�س	
• منهم طلبة ماج�ستري	
• منهم طلبة ذكور	
• منهم طلبة اإنات	
• منهم غري اردنيني	

7701
7491

210
4715
2986
1477

نبذة تاريخية عن اجلامعة

تاأ�س�ست اجلامعة بتاريخ 6/9/ 1993 م بعد ان ح�سلت علىالرتخي�س �االعتماد العام  للمبا�سرة بالتدري�س مبوجب قرار جمل�س التعليم 
العايل رقم )848( يف جل�سته رقم )175(، �قد ا�ستقبلت الفوج اال�ل من طلبتها مع بداية العام اجلامعي )1993/1994( �مت تخريج 

الفوج اال�ل بتاريخ 10/7/1997 م .
• اجلامعة معتمدة اعتمادًا عامًا، �طاقتها اال�ستيعابية العامة  )10000( طالب �طالبة.	
• اجلامعة حا�سلة على االعتماد اخلا�س لتخ�س�ساتها االأكادميية جميعها . 	



جامعة الزيتونة االردنية16

• اجلامعة ع�سو فعال يف العديد من االحتادات �املوؤ�س�سات االأكادميية العربية �االإقليمية �الد�لية �اأهمها: 	
احتاد اجلامعات العربية. 1
رابطة املوؤ�س�سات العربية اخلا�سة للتعليم العايل. 2
احتاد اجلامعات االإ�سالمية. 3
االحتاد الد�يل للجامعات. 4
احتاد اجلامعات االأ�ر�بية العربية. 5
جمموعة اجلامعات العربية الرتكية. 6
• اجلامعة ع�سو كامل الع�سوية يف املنظمة العربية ل�سمان جودة التعليم	
• ترتبط كليات اجلامعة بع�سوية جمعيات الكليات العربية املناظرة املنبثقة عن احتاد اجلامعات العربية.	
• ت�ست�سيف اجلامعة مقر جمعية كليات التمري�س العربية منذ تاأ�سي�س اجلمعية عام 1998.	
• اجلامعة ع�سو يف جمعية املكتبات االأردنية �العربية	

�منذ تاأ�سي�سها ت�سهد اجلامعة تقدمًا ملحوظًا على جميع االأ�سعدة ، �سواء ما يتعلق منها بالنواحي االكادميية �االدارية اأم بالبنية التحتية �املباين 
�املرافق، فهي ت�ستمل االآن على )7( كليات، ت�سم )36( تخ�س�سًا اكادمييًا، منها )28( يف برنامج البكالوريو�س، � )8( تخ�س�سات يف 

برنامج املاج�ستري.

� قد خرجت اجلامعة )20( فوجًا، �بلغ عدد خريجيها حتى نهاية العام 2015 )26041(  خريجًا يف التخ�س�سات جميعها، منهم )94( 
خريجًا من حملة �سهادات املاج�ستري. �يبلغ عدد الطلبة الدار�سني فيها حاليا اأكرث من )7695( طالب �طالبة، منهم )210( يدر�سون يف 
برامج املاج�ستري، اأي مان�سبته )2.7 % ( من جمموع الطلبة، �منهم )1473( طالب من غري االأردنيني اأي ما ن�سبته )%19( من جمموع 
الطلبة ، منهم )27( يدر�سون يف برامج املاج�ستري،. �يعمل فيها )328( ع�سو هيئة تدري�س من رتب اأكادميية متعددة، �)589( موظف يف 

الد�ائر االإدارية �التقنية �اخلدمية يف جماالت �تخ�س�سات متعددة، حيث بلغت ن�سبة العاملني الى اأع�ساء الهيئة التدري�سية ) 1.79 :  1(
بتفاعلها  �تهتم  املوؤهلني،  باآالف اخلريجني  العمل  �سوق  �رفدها  اأدائها �عطائها  املتميزة يف  االأردنية  االأردنية من اجلامعات  الزيتونة  جامعة 
مع املجتمع املحلي �خدمته، �ت�سهم يف االجنازات العلمية االأردنية منذ ن�ساأتها يف العام 1993. �قد جتا�بت، مع متطلبات اجلودة �التطوير 
اجلامعة  اتخذت  �دقيقة  معمقة  درا�سة  �بعد  املا�سية،  الثالثة  ال�سنوات  خالل  العايل،  التعليم  موؤ�س�سات  اعتماد  هيئة  ��سعته  الذي  امل�ستمر 
منهجًا حمددًا �متميزًا  يف بناء نظام اإدارة جودة ملكوناتها، �قامت بحملة مو�سعة لن�سر ثقافة اجلودة بني العاملني فيها، �قد حققت العديد من 

االجنازات يف ملف �سمان اجلودة 

للجامعة امل�ستقبلية  3.5  التوجهات 
مت حتديد التوجهات امل�ستقبلية للجامعة يف مطلع العام 2012، عندما اأعلنت اجلامعة عن خطتها اال�سرتاتيجية خلم�سة اأعوام قادمة يف الفرتة 
�تقوم  املجاالت،  هذه  حتت  تندرج  فرعيًا  بندًا   )123(  � جمااًل،    )13( ت�سمنت  للجامعة  اال�سرتاتيجية  �اخلطة   ،2016�  2012 بني 
اجلامعة باال�ستناد الى موؤ�سرات االأداء املعتمدة لديها يف تقييم االإجنازات لهذه اخلطة يف نهاية كل عام. �قامت اجلامعة بت�سليم هذه اخلطة 

لهيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم العايل عند تقدمها للح�سول على �سهادة �سمان اجلودة.

نظام الدرا�سة يف اجلامعة
تعتمد اجلامعة نظام ال�ساعات املعتمدة حيث يق�سم العام اجلامعي اإلى ف�سلني درا�سيني: االأ�ل �الثاين �مدة كلمنهما )16( اأ�سبوعا �ف�سل 
�سيفي اختياري مدته )8(اأ�سابيع. �توفر اجلامعة برناجما درا�سيا يبداأ من ال�ساعة الثامنة �سباحا، �ي�ستمر حتى ال�ساعة الثامنة �الن�سف 

م�ساء
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الكلي�ات والتخ�س�س�ات يف اجلامع�ة:

ت�سم جامعة الزيتونة االأردنية�سبع كليات، �ت�ستمل على)28( تخ�س�ساً يف برنامج البكالوريو�س،�)8( برامج ماج�ستري:

الدرجة العلميةالتخ�س�ضرقم الربنامجالكليةالرقم

01
كلية العلوم �تكنولوجيا 

املعـلومـات

البكالوريو�سالريا�سيات0101
البكالوريو�سعلم احلا�سوب0102

املاج�ستريعلم احلا�سوب01027
البكالوريو�سنظم املعلومات احلا�سوبية0103
البكالوريو�سهند�سة الربجميات0104
البكالوريو�سنظم الو�سائط املتعددة0105
البكالوريو�س�سبكات احلا�سوب0106
البكالوريو�ستكنولوجيا اأمن املعلومات0107

البكالوريو�سال�سيدلة0201كلية ال�سيدلة02
املاج�ستريالعلوم ال�سيدالنية02017

البكالوريو�سالتمري�س0301كلية التمري�س03
املاج�ستريالتمري�س ال�سريري03017

كلية االآداب04

البكالوريو�ساللغة العربية �اآدابها0401
البكالوريو�ساللغة االإجنليزية /اأدب0402

املاج�سترياللغة االإجنليزية /اأدب04027
البكالوريو�سمعلم �سف0403
البكالوريو�ساللغة االجنليزية / ترجمة0404
البكالوريو�سالت�سميم اجلرافيكي0405
البكالوريو�ساللغة الفرن�سية �اللغة االجنليزية �اآدابهما0406

05
كلية االقت�ساد �العلوم 

االإدارية

البكالوريو�ساإدارة االأعمال0501
املاج�سترياإدارة االأعمال05017

البكالوريو�ساملحا�سبة )م�سار التدري�س باللغة العربية(0502
البكالوريو�ساملحا�سبة )م�سار التدري�س باللغة االجنليزية(0502

املاج�سترياملحا�سبة05027
البكالوريو�سالعلوم املالية �امل�سرفية0503
البكالوريو�سالت�سويق0504

املاج�ستريالت�سويق05047
البكالوريو�ساالإدارة ال�سياحية0505
البكالوريو�سنظم املعلومات االإدارية0506

البكالوريو�ساحلقوق0601كلية احلقوق06
املاج�سترياحلقوق06017

كلية الهند�سة �التكنولوجيا07

البكالوريو�سالهند�سة الكهربائية/ات�ساالت �احلا�سوب0901
البكالوريو�سالهند�سة املدنية �البنية التحتية0902
البكالوريو�سهند�سة العمارة0903
البكالوريو�سالهند�سة امليكانيكية0904
البكالوريو�سالهند�سة الكهربائية/ قوى �التحكم0905
البكالوريو�ستكنولوجيا الطاقة البديلة0906
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مجلس األمناء

الأ�ستاذ الدكتور 
تركي اإبراهيم عبيدات 

رئي�ض اجلامعة 

الأ�ستاذ الدكتور 
ابراهيم عي�سى عثمان

الأ�ستاذ الدكتور 
ر�ساد م�سطفى الناطور

معايل الأ�ستاذ عيد الفايز
رئي�ض املجل�ض

الأ�ستاذ الدكتور
�سام درادكة

الأ�ستاذ الدكتور 
عباطة التوايهة

الأ�ستاذ الدكتور 
غازي ابو عرابي
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�سعادة الدكتورة
فلك اجلمعاين

مجلس األمناء

�سعادة املهند�ض
�سالح حممود �سالح

�سعادة املهند�ض
عبداللطيف اأمن مرعي

الأ�ستاذ الدكتور 
عاهد الوهادنة

�سعادة املهند�ض
اياد علي القرم

�سعادة ال�سيد
عبد العزيز احمد حمدان

�سعادة املهند�ض
حممد ح�سن برهو�ض

�سعادة املهند�ض
�سليمان احلجاوي
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هيئة المديرين

�سعادة املهند�ض عبداللطيف اأمن مرعي
نائب رئي�ض هيئة املديرين

�سعادة ال�سيد عبد احلميد العطاري �سعادة املهند�ض حممد ح�سن برهو�ض

�سعادة املهند�ض �سالح حممود �سالح

�سعادة ال�سيد علي م�سطفى القرم
رئي�ض هيئة املديرين
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مجلس الجامعة

اأ. د. �سبحي "حممد هايل" البزمليط"
عميد كلية الهند�سة والتكنولوجيا

اأ. د. �سعد غالب يا�سن 
عميد كلية القت�ساد والعلوم الإدارية

اأ. د. حممد اأحمد املجايل 
نائب الرئي�ض ل�سوؤون الكليات الإن�سانية / عميد كلية

اأ. د. تركي اإبراهيم عبيدات 
رئي�ض اجلامعة

اأ. د. علي اأ�سعد الداود
عميد كلية العلوم وتكنولوجيا املعلومات

اأ. د. غ�سان حممد اأبو �سيخة 
عميد كلية ال�سيدلة

اأ. د. طارق م�سباح لقرم
ق. اأ. عميد البحث العلمي والدرا�سات العليا
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اأ. د. عبر حممود الغنانيم 
ممثل كلية ال�سيدلة

د. زياد حممد النمراوي
ممثل كلية الآداب

د. جناح �سياح �سياح
ممثل كلية التمري�ض

د. رائد م�سباح القرم
ممثل كلية القت�ساد والعلوم الإدارية

د. مو�سى اإبراهيم بني بكر
ممثل كلية الهند�سة والتكنولوجيا

مجلس الجامعة

د. اأحمد داود ال�سحروري
ممثل كلية احلقوق

د. لوؤي حممد اأبو �سحرور
ق. اأ. عميد كلية التمري�ض

د. خالد حممد خليل جابر
ممثل كلية العلوم وتكنولوجيا املعلومات

د. منر حممد العفي�سات
ق. اأ. عميد �سوؤون الطلبة
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اأ. د. حممود زكي ال�سكندراين
مدير مركز احلا�سوب

ال�سيد عماد اأني�ض حمدان
املدير املايل

معايل الدكتور حازم �سريف ق�سوع
ممثل املجتمع املحلي

الطالب اأحمد حممود تيم
كلية العلوم وتكنولوجيا املعلومات / ممثل الطلبة

د. فرا�ض حممد العزة
مدير مكتب العتماد و�سمان اجلودة

ال�سيد مهند طالل الرطروط
ممثل الطلبة اخلريجن

مجلس الجامعة
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اأ. د. حممد اأحمد املجايل
نائب الرئي�ض ل�سوؤون الكليات الإن�سانية / 

عميد كلية الآداب

اأ. د. تركي اإبراهيم عبيدات
رئي�ض اجلامعة

اأ.د. غ�سان حممد اأبو �سيخة
عميد كلية ال�سيدلة

اأ. د. علي اأ�سعد الداود
عميد كلية العلوم وتكنولوجيا املعلومات

مجلس العمداء

ا. د. طارق م�سباح لقرم
عميد البحث العلمي والدرا�سات العليا

اأ. د. �سبحي "حممد هايل" البزمليط"
عميد كلية الهند�سة والتكنوجليا

اأ. د. �سعد غالب يا�سن 
عميد كلية القت�ساد والعلوم الإدارية
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مجلس العمداء

د. منر حممد العفي�سات
ق. اأ. عميد �سوؤون الطلبة

د. لوؤي حممد اأبو �سحرور
ق. اأ. عميد كلية التمري�ض

د. حممد خليل اأبو بكر
ق. اأ. عميد كلية احلقوق

د. فرا�ض حممد العزة
مدير مكتب العتماد و�سمان اجلودة
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مكتب االعتماد وضمان الجودة

تعريف:مكتب االعتماد و�سمان اجلودة، يتولى مهمة متابعة ملفات االعتماد و�سمان اجلودة وتطوير اأع�ساء الهيئة التدري�سية، 
يف اجلامعة ومكوناتها جميعها، وهو املقر الدائم وامل�سرف على عمل جلان �سمان اجلودة يف الكليات واالأق�سام االأكادميية والدوائر 
االإدارية  واملراكز يف اجلامعة، وهو مكان حفظ الوثائق املتعلقه بهذه امللفات جميعها، ح�سب معايري �سمان اجلودة ال�سادرة عن 

هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم العايل 2015
تكون مهمة املكتب تقييم االأداء وتطويره، وو�سع �سيا�سات واأن�سطة لن�سر ثقافة اجلودة، وو�سع االآليات واالأدوات الالزمة لبناء 
واالأن�سطة  العمليات  لكل  واملعاجلة  والوقاية  والتوثيق  الداخلي،  التدقيق  واإج��راء عمليات  بفاعلية،  اإدارة اجلودة  نظام  وتطبيق 
واالإجراءات يف اجلامعة، واجناز الدرا�سات الدورية، وامل�ساهمة يف و�سع اخلطط اال�سرتاتيجية وامل�ساريع التطويرية، ور�سد املوارد 

الب�سرية واملادية الالزمة لهذه املهمة.
اأداء  لتطوير  الداخلي  والتدقيق  اال�سرتاتيجي  التخطيط  يف  فعااًل  وم�سهماً  به،  موثوقاً  مرجعاً  املكتب  يكون  املكتب:اأن  روؤية 

العاملني والطلبة يف اجلامعة.
ر�سالة املكتب: بناء نظام اإدارة جودة متكامل وتطبيقه ومتابعته وتطويره، وفق معايري االعتماد واجلودة الدولية واملحلية يف 

الكليات واالأق�سام االأكادميية، والدوائر االإدارية واملراكز ومرافق اجلامعة جميعها ، والعاملني فيها والدار�سني.
اأهداف املكتب:

• اال�سهام يف التخطيط اال�سرتاتيجي مل�ستقبل اجلامعة، وحتويل روؤيتها اإلى واقع.	
• بناء نظام اإدارة اجلودة يف اجلامعة، وتطبيقه وتطويره امل�ستمر.	
• التطوير امل�ستمر ملوؤ�سرات االأداء، وتوظيفها واال�سراف على ا�ستخدامها.	
• اال�ستخدام املو�سوعي للحقائق واملعلومات املتوفرة يف اتخاذ القرارات. 	
• ا�ستحداث الو�سائل يف ك�سف نقاط القوة وال�سعف يف الأداء وا�ستخدامها.	
• الرقي مب�ستوى اخلربات واملهارات لدى العاملني يف جمال اجلودة جميعهم.	
• التح�سني امل�ستمر الآليات العمل واالإجراءات املتبعة يف اجلامعة، وتطويرها.	
• متابعة االلتزام مببادئ اجلودة ومعايري �سمان اجلودة املحلية والعاملية.	
• تطوير ملفات االعتماد العام واالعتمادات اخلا�سة يف اجلامعة، واأجنازها.	
• و�سع اخلطط لتطوير اأع�ساء الهيئة التدري�سية والعاملني يف اجلامعة ومتابعتها.	

د. فرا�ض العزة
مدير مكتب العتماد و�سمان اجلودة
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د. حممد ح�سن الطراونة
نائب مدير مكتب العتماد و�سمان اجلودة

م. اأ�سماء "حممد في�سل" زيتون د. عبدال�ستار ح�سن يو�سف

الآن�سة �سحى حممد مرعي

م. ر�سا نايل الطراونة

الآن�سة مرام �سابر طه
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مهمات املكتب:
• امل�ساهمة يف ر�سم �سيا�سات اجلامعة ومتابعة تطبيقها.	
• حتديد موؤ�سرات االآداء الرئي�سة لعمل اجلامعة ومكوناتها	
• امل�ساهمة يف التطوير امل�ستمر لروؤية اجلامعة ور�سالتها وكلياتها وربطها مع مهام املكتب.	
• االإ�سراف على عمل اللجان التنفيذية ل�سمان اجلودة يف اجلامعة، وتن�سيق جهودها.	
• امل�ساهمة يف اإعداد اخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة، ومتابعة تنفيذها.	
• التقييم امل�ستمر الأداء اجلامعة الكلي،  والك�سف عن مدى حتقق ر�سالتها.	
• التطوير امل�ستمر لنظام اإدارة اجلودة يف اجلامعة، وعنا�سره جميعها.	
• اإعداد التقارير الدورية عن اأداء اجلامعة، واقرتاح القرارات اأو االإجراءات الالزمة للتح�سني.	
• اإعداد التقرير ال�سنوي للجامعة.	
• اقرتاح اخلطط وامل�سروعات التطويرية .	
• ن�سر ثقافة اجلودة داخل اجلامعة .	
• تفعيل امل�ساركة املجتمعية للم�ساركة يف الرقابة،  ودعم نتائج اجلودة .	
•  بناء قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س والعاملني يف جمال اجلودة،  واملجاالت االأخرى.	
• دعم عمليات التح�سني والتطوير امل�ستمر ل�سمان اجلودة.	
• تن�سيق عملية اإعداد اجلامعة اأو اأي من مكوناتها للتقدم لنيل �سهادة  �سمان اجلودة، وا�ستمراريتها.	
• متابعة ملفات االإعتماد العام واالعتمادات اخلا�سة للتخ�س�سات والربامج االأكادميية يف اجلامعة.	
• و�سع اخلطط والربامج الهادفة الى تطوير اأع�ساء الهيئة التدري�سية والعاملني يف اجلامعة، ومتابعة اأجنازها.	
• و�سع اخلطط واالآليات للم�ساركة الطالبية يف ملف �سمان اجلودة، وتطبيق اإجراءاتها ون�ساطاتها.	
• اال�سراف على اإعداد دليل الطالب ال�سنوي، وامل�ساهمة يف اإعداده.	
• امل�ساركة يف اإعداد الكتاب ال�سنوي للجامعة.	
• امل�ساهمة يف تطوير املوقع االلكرتوين للجامعة، ومتابعة حتديثه	
• متابعة املطبوعات واملن�سورات ال�سادرة با�سم اجلامعة ومكوناتها، والعمل على تطويرها.	
• متابعة ملف التوا�سل مع اخلريجني، وامل�ساهمة يف تفعيله وتطويره.	

ويتكون مكتب العتماد و�سمان اجلودة من ثاث �سعب، هي:
• �سعبة �سمان اجلودة	
• �سعبة االعتماد االأكادميي	
• �سعبة التطوير االأكادميي	

اأن�سطة مكتب العتماد و�سمان اجلودة
• االإ�سراف على اإعادة هيكلة الدوائر االإدارية يف اجلامعة	
• امل�ساركةفيور�سةالعمل “ اآليةكتابةتقارير�سماناجلودةوتوثيقمعايريها”	
• امل�ساركةفياملوؤمترالعربيالدوليال�ساد�سل�سماجنودةالتعليمالعايل	
• امل�ساركةفيندوة “ اجلامعاتاالأردنيةوطريقهانحوالعاملية “	
• االإ�سراف على امتحان الكفاءة اجلامعية 2016/2015	
• عقد الربنامج التدريبي “ بناء االختبارات التح�سيلية وحتليلها وتف�سري نتائجها”	
• عقد ور�سة عمل “ القيا�س والفاعلية”	
• االإ�سراف على اإعادة ترتيب وثائق مكونات اجلامعة ح�سب معايري هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم العايل الثمانية	
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