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 مقدمة 2

 
تحت مسمى كلية األقتصاد و العلوم اإلدارية ثم تم  م 1991أنشئت كلية األعمال 

العالي في وافق مجلس التعليم  16/3/2017تغييرها إلى مسمى كلية إدارة األعمال وبتاريخ 
 School Of جلسته السابعه بتعديل مسمى ) كلية إدارة االعمال ( ليصبح ) كلية األعمال

Business   حيث تمنح الكلية درجة  2017/2018( وذلك اعتبارًا من العام الجامعي
األدارة العامه ، المحاسبة ، االقتصاد   البكالوريوس في سبع تخصصات وهي ) إدارة األعمال ،

 المعلومات األدارية ، العلوم المالية و المصرفية ، التسويق ( .، نظم 
) الموارد   MBA كما وتمنح درجة الماجستير في خمسة أقسام وهي إدارة االعمال

البشرية ، األعمال األلكترونية ، اإلدارة ، التسويق ، المحاسبة ، المالية ( و األدارة العامة و 
حاسبة و نظم المعلومات اإلدارية ، كما وتمنح الكلية درجة اقتصاديات المال و االعمال و الم

 الدكتوراة في برنامج الفلسفة في اإلدارة االستراتيجية . 
عضو هيئة تدريس في مختلف الرتب األكاديمية ، وهم نخبٌة من  69تضم الكلية 

، علمًا أن  األكاديميين المؤهلين الخريجيين من إفضل الجامعات العالمية و العربية و الوطنية
هنلك العديد من المبتعثين ممن هم على مقاعد الدراسة في جامعات عالمية في مختلف 

 .التخصصات
تعد من أهم الروافد المالية للجامعة حيث أنها تعتبر الكلية الثانية بعد إن كلية األعمال 

البرامج األكاديمية والمشاريع ه للجامعة من خالل ناحية اإليراد المالي الذي تجلب كلية الطب من
 المدعومة.

 الرؤية 2.1
قليميا في مجاالت التعليم العالي والبحث العلمي  نحو الريادة في بيئة االعمال محليًا وا 

 وخدمة المجتمع.
 

 الرسالة 2.2
دارية مؤهلة من خالل برامج  تلتزم كلية إدارة االعمال بتخريج كفاءات اكاديمية وا 

تدعم البحث العلمي الهادف والمشاركة الفاعلة مع المجتمع المحلي وصواًل اكاديمية ريادية، كما 
 الى تحقيق المسؤولية المجتمعية.
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 قيمنا 2.3
العمل بروح ، المبادرة،  االبداع، الشفافية والمساءلة ، االتقان، االنضباط،  االخالص 

 التحسين المستمر، مكافأة االداء المتميز، الفريق الواحد
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 االنجازات  3

والمرتكزة أساسا إلى التوجهات الملكية السامية والتضمنة في استجابة الستراتيجية جامعة مؤتة 
األوراق النقاشية لجاللة الملك عبداهلل الثاني حفظه اهلل ورعاه باإلضافة إلى استلرتاتيجية التعليم 

لعالي واالهتمام بالعنصر والمتركزة على رفع سوية التعليم ا 2020العالي واستراتيجة األردن 
الشبابي وتحفيز االبداع والريادة لديهم باإلضافة إلى تعميق األثر األكاديمي والمجتمعي 
للجامعات األردنية، فإن الكلية مانفكت تعمل بشكل دؤوب على تحسين أدائها في المجاالت 

والتي تتوزع  لمنصرمفي العام ا المذكورة  ونتيجة لهذه الجهود فقد حققت العديد من اإلنجازات
 على المحاور األساسية اآلتية:

 
 .والمؤتمرات البرامج األكاديمية والبحث العلمي .1

 األبداع وريادة األعمال  .2

 تمكين الطلبة  .3

 والدعم المالي من المجتمع المحليالمسؤولية المجتمعية  .4

 تمكين المرأة والمساواة والتنوع في سوق العمل. .5

 والدولية.الشراكات المحلية  .6

 البنية التحتية للكلية .7

 ظبط الجودة. .8

 ضبط النفقات في الكلية .9

 
 
 
 
 

 .والمؤتمرات البرامج األكاديمية والبحث العلميالمحور األول:  3.1
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الدكتوراه، الماجستير  برنامج أكاديميا موزعة على 13تطرح الكلية حاليا ما مجموعه  .1
  والبكالوريوس.

إجراء مراجعة شاملة للخطط الدراسية لجميع برامج الكلية وتطويرها مواكبتة الحتياجات  .2
لتتواءم مع البرامج المطروحة من قبل سوق العمل وتحويلها جميعا إلى اللغة اإلنجليزية 

 الجامعات العالمية.الجامعات العالمية استكمال الدراسات العليا على الخريجين في 
 برنامج دكتوراه الفلسفة في اإلدارة اإلستراتيجية.ث إستحدا .3
 استحداث برنامج المجستير في نظم المعلومات اإلدارية. .4
 المباشرة ببرنامج للدراسات العليا )البرنامج الدولي ( للطلبة الوافدين في عمان. .5
 )البرنامج الوطني( للطلبة الوافدين في العقبة.المباشرة بفتح برامج للدراسات العليا  .6
 ستحداث برنامج الماجستير في تكنولوجيا الحكومة اإللكترونية.إ .7
على مستوى الكليىة وبمبادرة من قسم نظم المعلومات اإلدارية  بحثية  ةعإنشاء مجمو  .8

أكاديمية والحاسوب التطبيقي تكون مهمتها إجراء أبحاث األعمال  ءتحت مسمى ذكا
 تطبيقة لتوفير حلول ذكية لمشاكل األعمال.

 تقديم مقترح لتأسيس مركز بحثي متخصص في قطاع األعمال تحت مظلة الكلية. .9
متخصصة بدراسة سلوك المستخدم في البحث عن المعلومات إنشاء منصة بحثية  .10

لتطوير محركات بحث خاصة بالشركات وتم تسمية هذه المطلوبة في المظمات كخطوة 
وقد تم تطوير المنصة من . AZRAالمنصة 

قبل الدكتور خالد الطراونة والدكتورة عبادة 
لعلم إن هذه المنصة مستخدمة الحباشنة. مع ا

من قبل بعض طلبة الماجستير في  حاليا
 جامعة مؤتة.
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حصول الزميل الدكتور خالد الطراونة  .11
على جائزة أفضل بحث في مجال 

 يناير كالمنظمات الذكية من قبل جامعة 
 األمريكية في تركيا.

 
 
 
 

مشاركة الزميل الدكتور عبادة الحباشنة كخبير في  .12
في مشروع بحثي مشترك بين سكة  تحليل البانات الكبيرة 

 يطانية.الحديد البريطانية وجامعة كوفنتري البر 
 
 
 

تنفيذ الكلية لمشروع إدارة التنوع  .13
وقد فاز  بالشراكة مع االتحاد األوروبي.

المشروع على مستوى الجامعات 
 االردنية.

 " 2017المؤتمر الدولي الرابع  .14
االبتكار والريادة من اجل استدامة 

 ":االعمال
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 األبداع وريادة األعمالالمحور الثاني:  3.2
  ريادة األعمال في الكلية:يس مركز تأس .1

إيمانا في دور كلية االعمال الريادي في تنمية المجتمع، انطلقت مبادرة مركز االبداع 
وريادة االعمال في جامعة مؤته لتوفير البيئة الخصبة لريادة األعمال بالتوأمة بين 

ان لالبداع الجوانب العلمية األكاديمية والحياتية التطبيقية، والذي  يهدف الطالق العن
وتطوير االفكار االبتكارية ومن 
ثم تطبيقها على أرض الواقع 
وذلك من خالل توفير بيئة 
مناسبة للمشاريع الناجحة التي 
تهدف إلى رفد المستهدفين 
بكافة التسهيالت المادية والبنية 
التحتية الممكنة التي من شأنها 
رفع سوية االبتكار والتطوير 

مال. واإلبداع حول ريادة األع
والتي تؤهلها لتساهم في تنمية المجتمع المحلي واالقتصاد المعرفي وتقليص الفجوة بين 

 مخرجات الجامعات واالحتياجات المتجددة لسوق العمل.  
وُيعتبر مركز االبداع وريادة االعمال في جامعة مؤته خطوة نحو تحقيق رؤية وتوجيهات 

الستثمار في الشباب وتشجيع طاقاتهم جاللة الملك عبداهلل الثاني بن الحسين في ا
االيجابية بريادة األعمال ودعم المواهب واالبتكارات واستغاللها باالتجاه االيجابي والجمع 
بين العلم والعمل والنظرية والتطبيق؛ مع مراعاة التخطيط والتحليل، وبناء الفكر لمواكبة 

 رية.التكنولوجيا وعملية تطوير التعليم، وبناء القدرات البش
 

واإلبداعية المتميزة وذلك على  ال لتكون محفزة لألفكار الرياديةحاضنات أعم إنشاء .2
 -النحو اآلتي:
 (MIPحاضنة مؤتة لألعمال ) •
 (SICحاضنة الجنوب لالبتكار) •

اعتماد مجمع تكنولوجي صناعي إداري يضمن التكامل بين الحاضنات ويعمل على  .3
 واالبتكار.تسويق مخرجات البحث والتطوير 
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مؤسسة عقد ورشة عمل بالتعاون  .4
 إنجاز بعنوان " المشروع الريادي" 
والتي تهدف لتدريب الطلبة على 

المشاريع الريادية في عملية تنفيذ 
وتدريب الطلبة  جميع مراحلها

على تقديم المفترحات لهذه 
المشاريع بهدف تحصيل 

 التمويل.
شاركت كلية األعمال في  .5

العالمي لريادة األعمال بتاريخ األسبوع  
وبالتنسيق مع جامعة   19/11/2017

األميرة سمية وحصلت على درع التميز 
في هذا االسبوع من خالل تنفيذ 

 النشاطات التالية:
 

ورشة عمل بعنوان"مقدمة في ريادة  •
 األعمال"

ندوة علمية بعنوان" توجيه وتحفيز  •
الشابات لاللتحاق قي سوق العمل " 

ق مع نادي صاحبات بالتنسي
 األعمال.

يمن القطاونة حول محاضرة للدكتور أ •
 ريادة األعمال.

عقد مسابقة لألفكار الريادية لطلبة  •
وجمعية  الكلية بتنظيم من قسم نظم المعلومات اإلدارية وبالتنسيق مع عمادة الكلية

 .ربات العمل األردنيات
 الكرك لإلبداع .عقد ورشة حول الفكر الريادي بالتعاون مع نادي  •
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شارك طلبة قسم نظم المعلومات  •
اإلدارية في برنامج منصة ريادة 
األعمال بهدف تنمية روح ريادة 
األعمال بين طلبة الجامعات وحديثي 
التخرج إضافة إلى استضافة عدد من 
ة المشاريع الريادية المقدمة من مجموع
 من الشباب وعرضها أمام الجمهور.

 
حول المشاريع عقد ورشة عمل  •

واستضافة  الريادية الناجحة في المجتمع المحلي
 .قصص نجاح من محافظة الكرك

 
تأسيس نادي ريادة األعمال  •

لطلبه وبما لتغذية روح اإلبداع لدى أبناءنا ا
يخدم  توجه  الجامعة االستراتيجي نحو ريادة 

  األعمال .
 

االعمال وحاضنات االعمال في كلية االعمال ضمن فعاليات اليوم  ريادةإفتتاح مركز  .6
 :2018العلمي 

الدكتور ظافر الصرايرة فعاليات اليوم العلمي لكلية األستاذ رعى رئيس الجامعة 
األعمال والمتعلق بريادة االعمال إذ بين في كلمته أهمية الريادة في تطوير الجامعة 

تجارب وتحديثها مستفيدًة من 
مؤسسات التعليم العالمية ذات 
المكانة المرموقة والتي تربطها 
بمؤتة عالقات أكاديمية وبحثية 

وأشار إلى أن وثقافية متميزة  .
طالب كلية االعمال مشروع رائد 
أعمال يجب تأهيله تأهياًل مناسبًا 
ليعزز من األفكار اإلبداعية التي 
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 ستخدم الجامعة في المستقبل القريب  .
االستاذ الدكتور عبد  وره ثمن عميد كلية األعمالبد

توجيهات إدارة الجامعة  السالم أبو طبنجة
المتواصلة والداعية لمنهجية واضحة المالمح في 
تطوير مخرجاتها واستخراج مكامن اإلبداع لدى 
طلبتها واصفًا مركز اإلبداع وريادة االعمال 

كلية بالتجربة التي ستحقق نتائج إيجابية لمسيرة ال
  مما سيعزز من نوعية مخرجاتها .

 
 

إستضافت كلية األعمال في  .7
المعرفة في األردن فريق المعرفة اسبوع  

التابع لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 
للمعرفة. حيث تم التحدث عن اطالق 

 مؤشر المعرفة العالمي.
( ٢٠٢٥انسجامًا مع رؤية االردن ) : زم عددًا من الرياديين الفائزين بمسابقة إنجاير تك .8

( وفي إطار اعمال ٢٠٢٢_٢٠١٨وتنفيذًا لما ورد بخطة تحفيز النمو االقتصادي ) 
جامعة مؤتة لدعم وتعزيز منظومة الريادة كرم رئيس الجامعة الدكتورظافر الصرايرة عددًا 

ن انضمام من الطالب الرياديين الفائزين بمسابقة مؤسسة إنجاز للمشاريع الريادية وأعل
الطلبة الفائزين بالمسابقة لحاضنة مؤتة لألعمال التابعة لمركز ريادة األعمال؛ ليتسنى 

طالقها عبر مشاريع أعمال فعلية أو شركات صغ يرة للحاضنة احتضان مشاريعهم وا 
 .الحجم
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 تمكين الطلبةالمحور الثالث:  3.3
المعلومات اإلدارية دورة برمجة عقد قسم نظم  .1

بتنفيذ الدكتور عبادة  د البيانات "اوراكل"قواع
  .الحباشنة

( CPAقام قسم المحاسبة بإعطاء دورات ) .2
 .بالتعاون مع مركز التطوير والتدريب

حصلت الكلية  على منح للطلبة األوائل في  .3
قسم المحاسبة من مركز تدريب صرح  للتأهيل 

 .CLA  - CMA – Jcpالمهنية  تللشهادا
قام قسم نظم المعلومات اإلدارية بإقامة ورشة عمل بعنوان كيفية كتابة مشاريع التخرج  .4

لطلبة البكالوريوس نفذ الورشة الدكتور رائد العضايلة ضمن نشاطات مبادرة نحو كتابة 
 أكاديمية أفضل .

دارية والعلوم المالية تم عقد ورشة عمل بشكل مشترك بين قسمي نظم المعلومات اإل .5
والمصرفية بعنوان "السوق المالي 
العالمي االفتراضي" والتي قام بتنفيذها 
الزميالن الدكتور أحمد الصرايرة 

 والدكتور خالد الطراونة.
مات اإلدارية أطلق قسم نظم المعلو  .6

مبادرة دربني وتعنى بإيجاد فرص 
تدريب عملي لطلبة القسم بالتعاون مع 

الحاسوب في الجامعة حيث أن مركز 
المركز يقوم بتدريب أربعة طلبة ميادنيا 
كل فصل. كما تمت مخاطبة وزراة 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لشمل طلبة نظم المعلومات اإلدارية في مبادرة 
  التدريب مابعد التخرج وقد تمت الموافقة.

 ة الطلبة الجدد في القسم.لمعلومات االدارية حفل استقبال الطلبأقام قسم نظم ا .7
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الزيارات العلمية الكلية بتنظيم مجموعة من  تقام .8

  التالية:
قسم اقتصاديات المال واألعمال طلبة قام  •

 بزيارة البنك المركزي األردني.
قسم نظم المعلومات اإلدارية طلبة قام  •

 بزيارة إلى الجمارك األردنية.
 زيارة موقع الوكيل االخباري •
 عمان الماليزيارة سوق  •

تم تنفيذ سلسلة من محاضرات التأهيل المهني  .9
لطلبة كلية األعمال بالتنسيق مع مكتب الشؤون 

  راسموس بلس .ايالدولية ومشاريع 
عقد ورشة عمل عن التسويق األخضر لطلبة قسم التسويق بإشراف الدكتور سعيد تم  .10

 . طربيه
تم عقد ورشة عمل بعنوان التسويق  .11

لطلبة قسم التسويق بإشراف الدكتور سعيد العصبي 
 طربيه .
نظم قسم التسويق ورشة عمل عن كيفية  .12

 اعداد السيرة الذاتية ومقابالت العمل.
معوقات التحول نحو المشاركة في ندوة  .13

 المجتمع المعرفي
عقد لقاءات عديدة مع الطلبة لتوضيح فكرة  .14

االرشاد االكاديمي مما يسهل للطلبة عملية 
التسجيل والسير على خططهم االسترشادية كما 

لطريق الصحيح خالل يضع الطالب في ا
 سنوات الدراسة.

 
 :ورشة عمل  كيف تكون محاسبًا مهنياً عقد  .15
الشباب  ات تحت عنوانندو عقد سلسلة  .16
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 .الجامعي وتحديات سوق العمل
 QUICKبرنامج عقد ورشة عمل للعمل على  .17

BOOKS من قبل الهيئة التدريسية. 
 

 .ندوة حول مكافحة الجرائم االلكترونيةعقد  .18
 ندوة  مؤشر تنمية الموارد البشريةعقد  .19
عقد ندوة مؤشر المعرفة العربي لمنطقة الوطن  .20

 .العربي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد
 .طموح وأهداف" –عقد ورشة عمل تحت عنوان "تقابة المحاسبين  .21

مباريات “ الرياضة تجمعنا” -نشاطتنظيم  .22
 ودية مع مختلف الجامعات االردنية

عقد ورشة عمل "مهارات" بالتعاون مع  .23
 .السفارة البريطانية

 .عقد ورشة عمل "واقع سوق العمل األردني" .24
 "التسويق السياحي"مبادرة طلبة قسم التسويق  .25

 . 2017مبادرة "مكتبتي" والتي انجزت من عام .
 .2017مبادرة تبادل الكتب   .26
 والتي تهتم بتحفيز الطلبة مبادرة حافز .27

2017. 
مبادرة مفاتيح عملت الكلية على القيام ب .28

 .النجاح
 

والتي قامتعلى تجهيز حديقة  مبادرة حديقتي .29
 .للطلبة

 .2017وعيني )ازالة األلغام( مبادرة  .30
 .2017مبادرة كليتي أجمل  .31
 .مبادرة اقتصاديون .32
 ." والتي تعنى بااليتام بلواء المزار الجنوبيكن معي"مبادرة  .33
 .لقطاع غزة حملة التبرع بالدم .34
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المسؤولية المحور الرابع:  3.4
والدعم المالي من  المجتمعية

 المجتمع المحلي
تم تنفيذ ورشة عمل في كلية األعمال حول  .1

مؤهالت كامبردج للغة االنجليزية موجه 
لطلبة الدراسات العليا والبكالوريوس بالتعاون 

  مع جامعة كامبردج .
أنهت الكلية إجراءات االستعداد لعقد ورشة  .2

عمل حول خطة إدارة المخاطر بالتعاون 
العامة للضمان االجتماعي  مع المؤسسة

 وشركة الشرق العربي للتأمين.
تنفيذ عدد من ورش العمل في  .3

المدارس الحكومية والخاصة حول إدارة 
  التنوع والتسامح.

تنفيذ وشة عمل في جامعة  .4

 كلية الكرك حول إدارة التنوع. –البالقاء 
تنظيم بطولة لكرة القدم في ذكرى معركة  .5

بأهمية المعركة وتخليدا لذكرى الكرامة تذكيرا 
 الشهداء األبرار.

)بمبادرة من قسم نظم أطلقت الكلية مبادرة  .6
"حديقة الشهداء" والتي المعلومات اإلدارية( 

من خاللها تم تسمية كل شجرة في الحديقة 
الحرجية المالصقة لمجمع القاعات القديم 

أحد شهداء الوطن تخليدا لذكراهم  مباس
  وتمعيقا لقيم الوفاء والتضحية.
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أطلقت الكلية مبادرة  )بمبادرة قسم نظم  .7
والتي تعنى  "تالل األمل" المعلومات اإلدارية( 

ذوي االحيتياجات الخاصة ومرضى باالهتمام ب
  رطان.الس
 

تم اطالق مبادرة "حبيبي يا رسول اهلل" في  .8
 في قسم التسويق.ذكرى االسراء والمعراج 

تم اطالق مبادرة بطاقات معايدة بمناسبة عيد   .9
 الفصح المجيد في قسم التسويق.

 تم تنفيذ حملة نظافة من قبل قسم التسويق لكلية االعمال. .10
النشاطات الخيرية من تنفيذجملة "رمضان كل الخير" والتي كانت تضم عدد من  .11

مأدبات إفطار للفقراء واأليتام على ايام مختلفة 
في ايام الشهر الفضيل و توزيع طرود الخير 
وزيارة عدد من المراكز لذوي االحتياجات 

 .الخاصة وتوزيع الطرود والهدايا
 

تم تنفيذ مبادرة الحقيبة المدرسية  .12
وذلك من خالل توزيع عدد كبير من الحقائب 
المدرسية والقرطاسية على عدد من مدارس 

 .المحافظة في المناطق النائية والفقيرة وبعض مدارس ذوي االحتياجات الخاصة
 
 

 
 تحصيل الدعم االمالي من جهات ومؤسسات متعددة : .13

سعت الكلية على الحصول على الدعم المالي من مؤسسات المجتمع المحلي المختلفة 
االتجاهات االقتصادية في سوق العمل االردني تفرض تنسيق الجهود وذلك إيمانا بأن 

مع مؤسسات المجتمع المدني وفق اسس تتنافس بموجبها هذه المؤسسات للحصول على 
 م خدمة متميزة للمجتمع المحلي.لتقدي الدعم المالي والفني والتدريبي
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لكلية األعمال   كشف التبرعات  

 القيمة اسم المتبرع رقم القبض

 500 المجموعة العربية للتعليم 20068

 100 عبد الرحمن احمد الكفاوين 20122

 500 خالد احمد الطراونة 20136

 250 محمد عيسى الطراونة 20140

 250 الطراونةهمام عيسى  20141

 10000 شركة تطوير العقبة 20210

 500 بنك القاهرة عمان 20401

 11250 صندوق البحث العلمي / وزارة التعليم العالي قيد

 3000 جامعة مؤتة /عمادة البحث العلمي   قيد

 26350 المجمـــــــــــوع
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تمكين المرأة : خامسالمحور ال 3.5
 سوق العمل.والمساواة والتنوع في 

تنوع على مستوى شرعت الكلية بتدريس مساق إدارة ال -1
  اه.الماجستير والدكتور 

إدرة التنوع مجموعة  عنفذت الكلية ومن خالل مشرو  -2
من الورش والندوات التي تهدفى إلى التوعية بمفهوم التميز ضد المرأة وطرق عالجة بهدف 

 .تحقيق المساوة في سوق العمل
في تونس وتقديم ورقة عمل من قبل الزميلة األستاذ المشاركة في استراتتيجيات الموارد البشرية  -3

إدارة التنوع: الدكتور فيروز الضمور بعنوان : " 
 جامعة مؤتة كحالة دراسية ".

المشاركة في الملتقى األول لسيدات الكرك من  -4
قبل الزميلة األستاذ الدكتور فيروز الضمور 
بعنوان : " توعية المرأة األردنية بأهمية المشاريع 

 الريايدة لرفد االقتصد الوطني"
عقد دورة تدريبية في أسايات البحث العلمي  -5

باستخدام منهجية تعلم اآللة بالتعاون مع جمعية 
األكاديميات األردنيات والتي تم تنفيذها من قبل 

 تورة عال الليمون.كالزميلة الد
يجري العمل حاليا على استحداث برنامج البكالوريوس في ريادة أعمال المرأة بالتعاون مع  -6

 جامعة أريزونا األمريكية.
دة أعمال ياامج ماجستير إدارة األعمال متخصص في ر يجري العمل حاليا على طرح برن -7

 المرأة. 
بعنوان "تمكين المرأة اقتصاديا يوم المرأة العالمي  شاركت الكلية في ورشة عمل بمناسبة -8

داريا"  والتي قدمت من قبل الزميلة األستاذ الدكتور فيروز الضمور. وا 
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المشاركة في ورشة عمل بعنوان " الريادة وريادة األعمال" والتي نفذتها مدرسة خولة بنت  -9
والتي قدمت من قبل الزميلة األستاذ الدكتور  األزور بالتعاون نادي إبداع الكرك وقد قدمت

 فيروز الضمور.
ها قسم التسويق في يوم األم العالمي حيث تمت نظمية األم" والتي تم تنفيذ مبادرة "هد -10

 رفانا بجهودهن.لجامعة وتقديم هدايا رمزية لهن عزيارة عدد من الموظفات با
 
 تم تنفيذ مبادرة "تكريم العمال" والتي نظمها قسم التسويق بمناسبة عيد العمال.  -11
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التعاونات و : سادسالمحور ال 3.6

 الشراكات المحلية والدولية.
مذكرتي تفاهم ) تحت وقعت الكلية مذكرة تفاهم  -1

غرفتي صناعة األردن وعمان مظلة الجامعة( مع 
لتوقيع مذكرتي تفاهم مع الغرفتين وتتناول هذه 
المذكرات دعم مشاريع تخرج الطلبة واستحداث 

  األردن .وحدة لالبتكار بالتعاون مع غرفة صناعة 
يجري العمل حاليا على توقيع مذكرة تفاهم مع  -2

شركة تطوير العقبة للتعاون في مجاالت التعليم 
 والتدريب وريادة األعمال.

 الشراكة مع االتحاد األوروبي في مشروع إدارة التنوع. -3
 الوطني.بادرت الكلية باستحداث محطة معرفية بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات  -4
وقعت الكلية مذكرة تفاهم مذكرتي تفاهم ) تحت  -5

مظلة الجامعة( مع معهد اإلدارة العامة والتوجه 
لمباشرة برنامج الماجستير في تكنولوجيا الحكومة 

 اإللكترونية بشكل مشترك.
المشاركة في التحضير لتوقيع اتفاقية التعاون بين  -6

الجامعة وشركة أورانج بما يخص حاضنات 
 ل.األعما

توقيع اتفاقية تعاون مع شركة مايكروسوفت لتزويد  -7
الكلية بنظام تخطيط موارد المنظمة وذلك 

 لالستخدام التعليمي.
اتفاقية بين قسم التسويق ونادي ابداع الكرك  -8
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بالموافقة على تقديم منح عدد من طلبة قسم التسويق بجميع الدورات المتعلقة بمجال التسويق 
 دون استثناء.

 
 
 
 
 

 .تعاون مع شركة انتل إتفاقيةتوقيع  -9
المعهد البريطاني للغة االنجليزية   عقد دورات -10

 .في كلية االعمال
الفرصة في إبتعاثات  لبحثإستقبال الوفد الهنجاري لإلستفادة من منح الحكومة الهنجارية  -11

 .الكلية
التعاون مع كلية لقاء غرفة تجارة إربد المنعقد من نقابة المحاسبين و البحث عن سبل  -12

 .االعمال
 .لقاء الوفد األندونيسي وبحث عن فرص التعاون المستقبلية -13
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البنية التحتية : بعالمحور السا 3.7

 للكلية والجامعة
تجهيز حاضنة األعمال الخاصة بمركز  .1

  الريادة في مبنى الكلية.
تجهيز مختبر "األعمال االلكترونية" بدعم  .2

 من صندوق الملك عبداهلل الثاني بن الحسين 
مبادرة تأهيل وصيانة دورات المياه في كلية  .3

 األعمال .
لماجستير المحاسبة بالتعاون مع مؤسسة نهر األردن وتم  113تم تجهيز قاعة  .4

 تزويدها بالسمارت بورت والداتاشو .
جميع اإلعالنات للطلبة من كلية بشاشات الكترونية يتم عرض تم تزويد كافة أقسام ال .5

 خاللها.
في كل قسم من أقسام الكلية تم  .6

تجهيز على األقل قاعة لكل 
قسم مزودة بالوسائل الحديثة 

 .)سمارت بورت وداتاشو(
استحداث مختبر لصيانة أجهزة  .7

الحاسوب واإللكترونيات تابع 
  اإلدارية.لقسم نظم المعلومات 

 إنشاء مصلى جديد للطلبة. .8
ق الرواد وفريق سفراء قام فري .9

ادة ـتأهيل بوابة األعمال بإع
 الكلية الرئيسية.

ظيف نفي تقديم أنشطة مبادرة بصمة شباب والتي تعنى بحماللت الت االستمرار .10
 والصيانة المختلفة للمرافق الكلية.
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تجهيز وصيانة  محموعة من  .11
الكلية لتسع اكثر من المختبرات في 

 .طالبا ومحهزة باحدث المعدات 120
تجهيز قاعة ومدرج الندوات بدعم من  .12

 .المجتمع المحلي
و مدرج  1عملت الكلية على صيانة مدرج  .13

 .في كلية االعمال 2
تجهيز وصيانة عدد من قاعات التدريس  .14

بأحدث المعدات والتجهيزات العداد البيئة 
 .المثالية للطلبة
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 ضبط الجودة : ثامنالمحور ال 3.8

ر كلية األعمال كأفضل كلية على تم اختيا -1
عام  وى الكليات اإلنسانية في الجامعةمست

2016/2017. 
أطلقت كلية األعمال مبادرة الموظف المثالي  -2

تكريم عدد من الموظفين حيث تم  2017لعام 
 المتميزين وتحفيزهم للتميز في األداء.

بادرت الكلية باعتماد نموذج موحد ألسئلة  -3
مرحلتي البكالوريوس والماجستير بما يتفق 
ومعايير ضبط الجودة داخل الجامعة على أن يتم 
تضمينه رؤية ورسالة الكلية من اجل نشر ثقافة 

 الجودة لدى الطلبة.
بادرت الكلية إلى عرض الرؤية والرسالة  -4

 على شاشات الكلية وبشكل مستمر.
الكلية امتحان تجريبي المتحان تنفذ  -5

لك لتجهيز الكفاءة الجامعية بشكل فصلي وذ
 الطلبة للمتحان الفعلي.

عقد محاضرات ولقاءات توعوية فصلية مع  -6
الطلبة الخريجين حول امتحان الكفاءة وأهميته 

 وطبيعته.
 

عادة تصميمها بما  -7 تم تحديث بيانات الكلية وا 
 يتوافق مع متطلبات الجودة.

 تغير اسم الكلية لتصبح كلية األعمال وتم تم -8
االعتماد العالمي  تشكيل لجنة العتماد الكلية من
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 .AACSB األعمال  ياتلكل
تم تشكيل لجنة لتجهيز تقرير التقييم الذاتي تحضيرا لنيل شهادة الجودة من هيئة اعتماد  -9

  مؤسسات التعليم العالي.
 
 
 وفير دليل إرشاد أكاديمي للكلبة على ت -10

جابتها لحل مشا بة األكادمية بما لالط كلصفحة الكلية على موقع الجامعة تمثل أسئلة متكررة وا 
في ذلك مشاكل عمليىة التسجيل واألخطاء الشائعة التي يرتكبها الطلبة بهذا الخصوص. كما تم 

 كاديمي للطلبة.إطالق صفحة فيسبوك تحت اسم مؤتاوية لدعم عملية األ
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 المحور التاسع : ضبط النفقات: 3.9
عملت الكلية على تكثيف المساعي لضبط االنفاق وترشيده مع الحفاظ على تحسين كفاءة التعليم 
وتقديم الخدمات المميزة وتوفير بيئة مناسبة للهيئات االدارية والتدريسية والطالبية مما يحقق الفاعلية 

بالنفع مواكبة واالستغالل االمثل للموارد حيث يعود على الكلية بشكل خاص والجامعة بشكل عام 
للظروف االقتصادية التي تعيشها الجامعات 

 عن طريق بعض االمور التالية:االردنية ككل. 
تخفيض نفقات العمل االضافي للهيئة  •

التدريسية مقارنة بالسنوات السابقة دون 
المساس بجودة العملية االكاديمية و 

 مصلحة الطالب العامة.
 ميزانية الجامعة أي تفقات عدم تحميل •

فيما يتعلق بالبنية التحتية كما هو 
موضح بالتفصيل في محور تحسين 

 البنية التحتية.
تخفيض نفقات القرطاسية بأنواعها من خالل تطبيق نظام االرشفة االلكترونية واالستعاضة  •

 عن معظم التعاميم الورقية ايضا بالبريد االلكتروني الرسمي للجامعة.
ي كل قسم من اقسام الكلية مما جعل الكلية تستغني عن إستخدام لوحات إعالن إلكترونية ف •

 لوحات االعالنات الورقية تماما.
ملت الكلية على تسويق برامجها االكاديمية من خالل وسائل متعددة دون تحميل الكلية ع •

 والجامعة أية أعباء مالية.
 

 


