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عمادة برنامج الذراسات المسائيــة
المقذمــــة:
اسزمجل ثزوبمج الذراسبد المسبئٕخ الفوُ اوَ موه بهثوً بوٓ ثذأوخ الفوول اوَ ل ؼوب
الجبمؼٓ  َ 94/93رأسسذ ػمبدح ثزوبمج الذراسبد المسبئٕخ بٓ ثذأخ الفول اوَ ل ؼب
 99/98لمزبثؼخ لضبٔب الط جخ الذارسٕه بٓ ٌذا الجزوبمج مه الىبدٕزٕه اوكبدٔمٕخ َاإلدارٔخ ،
مه خه الزىسٕك ثٕه ك ٕبد الجبمؼخ َدَائزٌب اإلدارٔخ َالخذمٕخ َالفىٕخ المخز فوخ ثٍوذ
خذمخ ببلت الجزوبمج المسبئٓ َرُبٕز أبضل الظوزَ الذراسوٕخ لوً َ ،إربدوخ مىوبر موبمؼٓ
ٔزفٍّم أَضوبع الط جوخ َظزَبٍم  ،خبصخ أن ب جخ ٌذا الجزوبمج ٌم مه المُظفٕه َالؼوبم ٕه
بٓ المطبػٕه الؼب َالخبص  ،مموب ٔفوزع ػ وٍٕم ظزَبوصب خبصوخ موه دٕور اوذووبر الُلوذ
المزبح لٍم ثؼذ السبػخ الزاثؼخ مسبء بٓ أغ ت اودُا .
ٔج وغ ػوذد الط جخ المسج ٕه بووٓ الجزوبموووج المسبئٓ دزوّ الفوول اوَ ( 2008/2007
) (  551ببلجصب َببلجخ ) ٔزُسػُن ػ ّ أرثغ ك ٕبد كمب ٌُ مجٕه أدوبي :
الحخصــــــص

الكليـــــــــة
العـــــــذد
اآلداب والفنون

ال غخ اإلوج ٕشٔخ

العلوم اإلدارية والمالية
.2
.3
.4
.5
.6
الحقوق
جكنولوجيا المعلومات

 .1المذبسجخ
الؼ ُ المبلٕخ َالموزبٕخ
إدارح اوػمب
إدارح وظم َشجكبد اوػمب
اإلدارح الفىذلٕخ َالسٕبدٕخ
الزسُٔك

17
144
31
42
41
18
18

الذمُق
ٌ .1ىذسخ الجزمجٕبد
 .2ػ م الذبسُة
 .3اوظمخ مؼ ُمبد دبسُثٕخ
 .4وظم مؼ ُمبد إدارٔخ

92
44
23

64
35

وخالل العام الماضي قامث عمادة برنامج الذراسات المسائية بما يلي :
 .1مزبثؼووخ لضبٔوووب الط جوووخ اوكبدٔمٕوخ المزؼّموخ ثزسوجٕل المسوبلبد الذراسوٕخ ،
َالزىسٕك مغ الك ٕبد المؼىٕوخ موه أمول بوزح مسوبلبد أَ بوزخ شوؼت مذٔوذح
رىبست ظزَ الط جخ الخبصّخ َأَلبرٍم .
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.2

اوشزا ػ ّ مُدح الؼمل بٓ الجزوبمج المسبئٓ مه دٕر مزبثؼخ مُاظجخ
الط جخ َأػضبء ٌٕئخ الزذرٔس َثذء المذبضزاد َاوزٍبئٍب بوٓ الُلذ المذذّد ،
َالزؼبَن مغ الشمهء مسبػذْ الؼمذاء مه أمل ٌذي الغبٔخ .

.3

اإلشووزا ػ ووّ الووذَائز اإلدارٔووخ َالفىٕووخ َالخذمٕووخ بووٓ الفزووزح المسووبئٕخ م وول
المكزجوخ َدائزح المجُ َالزسجٕل َ ،الذائزح المبلٕخ َ ،لسوم الخوذمبد الووذٕخ ،
َلسم الذزكخ َالكببزٕزٔب َ ،خذمبد الىظببخ  ،مه أمل مزبثؼخ اوظجبط الؼمل بٍٕوب
َاوزظبمً َمُدرً .

.4

مزبثؼخ شؤَن المُاصهد مب ثٕه السبػخ ال بل خ مسبء َدزّ رد خ المغبدرح
اوخٕزح مه الجبمؼخ َر مّ شكبَِ الط جخ َالؼبم ٕه المسزفٕذٔه مه خذمخ
الىملَ ،الزؼبمل مؼٍب مجبشزح أَ مه خه لجىخ المُاصهد .

.5

مزبثؼخ الؼمل اإلضببٓ بوٓ الك ٕبد المؼىٕخ المذكُرح سبثمبص َالزأكذ مه اوزظبمً
َ ،دلزً َ ،رذلٕك الكشُ ثىبءص ػ ّ كزت الزك ٕف الوبدرح مه رئبسخ الجبمؼخ ،
َالزُلٕغ ػ ّ ٌذي الكشُ دست اوصُ َربؼٍب إلّ رئبسخ الجبمؼخ ثؼذ
االدزفبظ ثىسخخ ػىٍب ل م فبد .

.6

الزؼبمل مغ لضبٔب الط جخ الطبرئخ َمشكهرٍم َدٍّب ثبلطزق المىبسوجخ أَ إدبلزٍوب
إلّ الك ٕبد َالذَائز المخزوخ .

.7

اإلشزا ثبلزؼبَن َالزىسٕك مغ الؼمبداد َاولسب اوكبدٔمٕخ المخز فخ المؼىٕوخ
ػ ّ االمزذبوبد الىٍبئٕخ .

ربغ لضبٔب ب جخ الجزوبمج المسبئٓ إلّ رئٕس الجبمؼخ َمج سٓ الؼمذاء َالجبمؼخ
لمزبثؼزٍب ََضغ الذ ُ المىبسجخ لٍب .

