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أوالً :المقذمــــة:

كلية اآلداة والفنون

ذأطظد كهٛح اٜداب ٔانفٌُٕ ف ٙيغهغ انؼاو انجايؼٔ ،1992/1991 ٙذخرض
انكهٛح ترذرٚض تزايج ف ٙيجاالخ :انهغاخ ٔاٜداب ٔانفٌُٕ .كًا ذمذو نغهثح
انجايؼح ػذداً يٍ انًٕاد ف ٙيجاالخ انؼهٕو اإلَظاَٛح ٔاإلجرًاػٛح ٔاإلػاليٛح.
ذضى انكهٛح خًظةح قلظةاو ْة :ٙلظةى انهغةح انؼزتٛةح ٔبداتٓةا ،لظةى انهغةح
اإلَجهٛشٚةةح ٔبداتٓةةا ،لظةةى انرظةةًٛى انجزافٛكةةٔ ،ٙلظةةى انرظةةًٛى انةةذاخه،ٙ
ٔلظى انؼهٕو اإلَظاَٛح ٔاإلجرًاػٛحٔ ،األلظاو األرتؼح األٔنٗ قلظاو قكادًٛٚح
ذًةةُخ درجةةح انثكةةانٕرٕٚص تؼةةذ قٌ ُٓٚةة ٙانغانةةة  132طةةاػح يؼرًةةذج فةةٙ
انرخظةةض .قيةةا لظةةى انؼهةةٕو اإلَظةةاَٛح ٔاالجرًاػٛةةح فٛةةُٓي تؼةةة ذةةذرٚض
يرغهثاخ انجايؼح ٔتؼي يرغهثاخ انكهٛحٚٔ ،مةٕو تةذٔر ْةاو فة ٙديةج انغهثةح
انجةةذد تانث ٛةةح انجايؼٛةةحٚٔ ،ظةةٓى فةة ٙذؼًٛةةك انًظةةرٕٖ ان مةةافٔ ٙانفكةةز٘
نهغانة يٍ خالل عثٛؼح انًٕاد انرٚ ٙغزدٓا .كًا ٚرٕنٗ لظةى انهغةح انؼزتٛةح
عزح يادج يٓةاراخ انهغةح انؼزتٛةح ( )1انرةٚ ٙذرطةٓا عهثةح انجايؼةح كًرغهةة
إجثار٘.
ٔذًُخ انكهٛح درجح انًاجظرٛز ف ٙانهغح اإلَجهٛشٚةح ٔبداتٓةا نةًٍ يظةار– ٍٚ
يظةةار انزطةةانح ٔٚرضةةًٍ ( )24طةةاػح ذذرٚظةةٛح تاإلنةةافح إنةةٗ ( )9ط ةاػاخ
رطانحٔ .يظار االيرذاٌ انشايم ٔٚرضًٍ ( )33طةاػح ذذرٚظةٛح يةغ ايرذةاٌ
شايم فَٓ ٙاٚح انثزَايج.
ٔيُذ ذأطٛظٓا ،طؼد انكهٛح إنٗ انرًٛش ف ٙانخغظ انذراطٛح ٔفٔ ٙطائم
انرذرٚض ٔف ٙعثٛؼح انرؼايم يغ انغهثح ٔاالْرًاو تثُا شخظٛح انغانة،
إنافح إنٗ ذٕفٛز انًزافك انضزٔرٚح نؼًهٛح انرذرٚض يٍ يخرثزاخ ٔيزاطى
ٔلاػاخ نهُماع.
ٔإنٗ جاَة االْرًاو تانًظرٕٖ انرؼهٔ ًٙٛاألكادٔ ًٙٚانذزص ػهٗ ذًٛشِ
ٔذمذيّ ،ذً م كهٛح اٜداب ٔانفٌُٕ انٕاجٓح ان مافٛح ٔانفكزٚح نهجايؼح ،يٍ
خالل انُشاعاخ انؼهًٛح ٔان مافٛح ٔاناليُٓجٛح انر ٙذذزص ػهٗ انمٛاو تٓا
تشكم دائىٚٔ .شارن ف ٙاألَشغح قػضا ْ ٛح انرذرٚض ٔعهثح انكهٛح ،إنافح
إنٗ يرخظظٔ ٍٛخثزا يٍ خارج انجايؼح ،يًا ٚظٓى ف ٙذذظ ٍٛانًظرٕٖ
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انؼهًٔ ،ٙفرخ اٜفاق انزدثح قياو انغهثح فًٛا ٚرظم تًجاالخ ذخظظاذٓى
ٔاْرًاياذٓى ٔيٕٛنٓى.
ٔذُظى انكهٛح يؤذًز فٛالدنفٛا انذٔن ٙطُٕٚاً ،كًا ذؼمذ قطثٕػاً ػهًٛاً طًُٕٚا
ٚشًمُ قتذاثاً ٔدراطاخ قكادًٛٚح أللظاو انكهٛح َٔشاعاخ عالتٛح ٔيظاتماخ
إتذاػٛح ٔثمافٛح ذٓذف إنٗ اإلرذما تًظرٕٖ انغهثحٔ ،ذًُٛح ٔػٓٛىٔ ،طمم
شخظٛاذٓى تأطهٕب ٚركايم ف ّٛدٔر انًادج انؼهًٛح يغ انُشاط اناليُٓجٙ
انًفرٕح.
ثبنيبً :أعذاد الطلبة:
تهغ ػذد انغهثح انًهرذم ٍٛتانكهٛح ْذا انؼاو ( )866عانثاً يٕسػ ٍٛػهٗ
انرخظظاخ انرانٛح :انهغح انؼزتٛح ٔبداتٓا ( )71عانثاً ٔعانثح ،انهغح اإلَجهٛشٚح
ٔبداتٓا ( )332عانثاً ٔعانثح ،انرظًٛى انجزافٛك )346( ٙعانثاً ٔعانثح ،انرظًٛى
انذاخه )117( ٙعانثاً ٔعانثحٔ ،تهغ ػذدُ انخزٚج ٍٛف ٙانفٕج ( )134عانثاً
ٔعانثح.
ثبلثبً :أعضبء هيئة التذريس-:
تهغ ػذد قػضا ْ ٛح انرذرٚض انًرفزغ ٍٛف ٙانكهٛح ( )52ػضٕاً ،تاإلنافح إنٗ
ػةةذد يةةٍ انًذانةةز ٍٚغٛةةز انًرفةةزغ ٍٛنرغغٛةةح كافةةح يجةةاالخ انًؼزفةةح فةةٙ
انرخظظةةاخ انرةة ٙذغزدٓةةا انكهٛةةحٔ .تهةةغ ػةةذدْى ( )17ػضةةٕ ْ ٛةةح ذةةذرٚض.
ٔٚظرؼًم قػضا ْ ٛح انرةذرٚض انٕطةائم انرؼهًٛٛةح انذذ ٚةح فة ٙذذرٚظةٓى
نهًٕاد انًخرهفح ،كًا ٚمٕيٌٕ تئػذاد انثذٕز انؼهًٛح ٔذأنٛف انكرة ٔانًشاركح
ف ٙانًؤذًزاخ انؼهًٛح ٔخذيح انًجرًغ.
رابعبً :المؤتمرات والنذوات والنشبطبت الثقبفية-:
 المؤتمر العلمي السنوي:
ػمذخ انكهٛح يؤذًز فٛالدنفٛا انذٔن ٙان اَ ٙػشز ،ذذد ػُٕاٌ (ثمافح انظٕرج)
ف ٙدٔرذ ،ٍٛاألٔل ف ٙانفرزج يٍ  ،2007/4/26-24تًشةاركح اثُةٔ ٍٛخًظةٍٛ
تاد اً يٍ :األردٌ ،فهظغ ،ٍٛيظز ،طٕرٚا ،انظؼٕدٚح ،انكٕٚد ،اإلياراخ انؼزتٛح
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انًرذذج ،ػًُاٌ ،انؼةزاق ،إٚةزاٌ ،اطةثاَٛا ،انظةٕداٌ ،نثُةاٌ ،انجشائةز ،انًغةزب،
ذَٕض ،نٛثٛأ ،ذزكٛا.
ٔخظظد ْذِ انذٔرج ن مافح انظٕرج ف ٙاإلعار انًفأْ ًٙٛانفكةز٘ ٔاألدتة.ٙ
قيا انذٔرج ان اَٛح فمذ خظظد نًجان ٙاالذظال ٔانفُةٌٕ َٔظًةد خةالل انفرةزج
يةةٍ  10/30إنةةٗ  ،2007- 11/1تًشةةاركح لزاتةةح خًظةة ٍٛتاد ةةاً يةةٍ األردٌ
ٔانؼانى انؼزت.ٙ
ٔذاتؼد انكهٛح خغرٓا نغثاػح قػًال ْذا انًؤذًز ،تذٔرذ ،ّٛفُشزخ ف ٙاألرتؼح
يجهذاخ انر ٙذً م يزجؼاً قطاطٛاً ف ٙانًكرثح انؼزتٛح (طةذر ػةٍ يُشةٕراخ
فٛالدنفٛا انكرةة انرانٛةح :ذذهٛةم انخغةاب انؼزتة ،ٙانذذاثةح ٔيةا تؼةذ انذذاثةح،
انؼٕنًح ٔانٕٓٚح ،انذزٚح ٔاإلتذاع ،انؼزب ٔانغزب ،انذٕار يةغ انةذاخ ،اطرشةزاف
انًظرمثم ،ثمافح انخٕف ،ثمافح انظٕرج)ٔ ،ذى االذفاق يغ دار يجذالٔ٘ نهُشةز
ٔانرٕسٚغ نرٕن ٙذٕسٚؼٓا يذهٛاً ٔػزتّٛاً.
 األسبوع العلمي الخبمس:
ػمذ األطثٕع انؼهً ٙانظةادص فة ٙقٚةار ٔ .2008ذضةًٍ األطةثٕع ػةذداً يةٍ
انفؼانٛاخ ٔشارن فٓٛا قػضا ْ ٛح انرذرٚض ٔانغهثح ف ٙانكهٛح.
خبمسبً :التطلعبت المستقبلية-:
ذرغهغ كهٛح اٜداب ٔانفٌُٕ إنٗ إَشةا يثُةٗ خةاص تٓةا نرًكُٓٛةا يةٍ انمٛةاو
تانًٓاو انًٕكهح إنٓٛا ػهٗ قكًم ٔجّ.
كًةةا ذظةةرؼذ انكهٛةةح فةة ٙانًظةةرمثم انمزٚةةة نغةةزح ذخظظةةاخ ذًةةُخ درجةةح
انثكانٕرٕٚص ف ٙانرخظظاخ انرانٛح:
 تزَايج دراطاخ انرًُٛح ػهٗ يظرٕٖ انثكانٕرٕٚص
 تزَايج االذظال انجًاْٛز٘ ػهٗ يظرٕٖ انثكانٕرٕٚص
ٔف ٙيجال انذراطاخ انؼهٛا ذخغظ انكهٛح نفرخ ذخظظاخ نًُخ درجح
انًاجظرٛز ف ٙانثزايج انرانٛح:
ياجظرٛز انرزجًح.
 لظى انهغح اإلَجهٛشٚح- :
ياجظرٛز انهغح ٔانُذٕ.
 لظى انهغح انؼزتٛح- :
 -ياجظرٛز األدب ٔانُمذ.

