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مالحظات

 متابعة استحداث قسم اللغة الصينية وآدابها بدعممن جمهورية الصين الشعبية ،والعمل على
ترويجه وإنجاحه ،بالتعاون مع معهد
كونفوشيوس.
رؤساء األقسام:
 المحافظة على تزايد أعداد الطلبة في برنامجقسم اللغة العربية وآدابها
ماجستير اللغة العربية وآدابها ،والعمل على
قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها
استعادة زخم برنامج ماجستير اللغة اإلنجليزية.
العامة
شؤون الموظفين والعالقات
 الزميلة حنان الكركي للدكتوراه في التصميمالداخلي /قبرص.
 الزميلة سهاد حميدان للدكتوراه في التصميمالجرافيكي /ماليزيا.
 الزميلة سولين المومني للدكتوراه في التصميمالجرافيكي /بريطانيا.
 الزميل أنس النجار للدكتوراه في التصميمالجرافيكي.
 الزميل محمود جراروة للماجستير في التصميمالجرفيكي /جامعة الشرق األوسط -األردن.
شؤون أعضاء هيئة التدريس
 ما زال العمل جاريًا الستقطاب أستاذ أو أستاذمشارك لقسم التصميم الجرافيكي.
اتحاد كليات اآلداب في الوطن
 سيتم استضافة أحد اجتماعات لكليات اآلداب فيالعربي
األردن.
 ستشارك الكلية بالمؤتمرات المحلية واإلقليمية.لجنة ضبط الجودة بالتنسيق مع عمادة
 مراجعة األداء دوريًا وفق األجندة األكاديمية.التطوير والجودة
 تشكيل لجان ضبط الجودة على مستوى الكليةولجان فرعية على مستوى األقسام.
توجيه المدرسين إلى ضرورة تحسين أدائهم وحيازة رضى
العميد ورؤساء األقسام بالتنسيق مع
طالبهم ،ألن ذلك هو أفضل وسيلة لإلعالن عن الكلية
العالقات العامة والقبول والتسجيل
واستقطاب المزيد من الطلبة.
وعمادة شؤون الطلبة
اللجنة االجتماعية بالتعاون مع نادي
العاملين في الجامعة
المواسم اإلبداعية األدبية والمعارض
الفنية بالتعاون مع وزارة التربية
والتعليم والهيئات الثفافية والفنية
ووكالة الغوث

 .11التبادل الثقافي مع الجامعات اتفاقية التعاون الدولية مع الجامعة
األلمانية.
من خالل إرسال بعثات
اآلفاق التي يتيحها استحداث قسم
طالبية إلى البلدان العربية
اللغةالصينية وآدابها.
واألجنبية
لجنة البحث العلمي في الكلية ،ممثل
 .11االستمرار في تحفيز روح

عقد لقاءات دورية لكل من المدرسين والعاملين بحضور
رئيس الجامعة ونوابه ومستشاريه
-

موسم اإلبداع األدبي التاسع بالتعاون مع مديرية
تربية عين الباشا.
مهرجان فيالدلفيا الثامن للشعراء الشباب.
ملتقى فيالدلفيا السابع للقصاصين الشباب.
زيارات األقسام للمدارس والمؤسسات المدنية.
زيارة وفد من قسم دراسات التنمية إلى الجامعة
كولون في ألمانيا.

-

إنشاء فرق بحثية منبثقة من ورشات علمية.

-

البحث العلمي في أقسام
الكلية ،فرديًا وجماعيًا
 .12تفعيل متابعة خريجي الكلية
والتواصل مع المبرزين
منهم في سوق العمل
 .13االستمرار في توثيق
أواصر التعاون مع الشركاء
النوعيين في القطاعين العام
والخاص
 .14تفعيل األنشطة الترفيهية
ذات المضامين التعليمية،
على نحو يوثق العالقة بين
الطالب والتخصص من
جهة ،وبين الطالب والكلية
والقسم والمدرس والبيئة
المحيطة من جهة ثانية.
 .15االستمرار في إقامة
المؤتمرات والمهرجانات
والملتقيات والندوات الثقافية
والمعارض الفنية وتغطيتها
إعالميًا
 .16مواصلة اإلسهام الفاعل في
إبراز صورة جامعة
فيالدلفيا ودورها المتميز
علميًا وثقافيًا وتنمويًا ،في
األردن والوطن العربي
واألقطار األجنبية
 .17االستمرار في متابعة برامج
وأنشطة كليات اآلداب
والفنون في الجامعات
المنافسة محليًا وعربيًا
ودوليًا

الكلية في مجلس البحث العلمي

-

التحفير على البحث العلمي.
إقامة مؤتمر الكلية في موعده.
إقامة األيام العلمية ودعوة الخريجين للمشاركة
فيها.

-

التعاون على صعيد إقامة الندوات والمهرجانات
والمعارض الفنية ولجان التحكيم وورشات
العمل.

-

تنظيم رحالت علمية وترفيهية على مستوى
الكلية واألقسام لعدد من المؤسسات واألماكن.

-

إصدار أعمال مؤتمر فيالدلفيا الدولي تباعًا.
تنظيم الندوات الثقافية والعلمية من جانب اللجنة
الثقافية في الكلية.
ندوات األيام العلمية لألقسام.

اللجنة الثقافية بالتعاون مع العالقات
العامة وعمادة شؤون الطلبة

-

المشاركة في لجان جوائز فيالدلفيا واحتفاالت
اإلعالن عن الفائزين بالجوائز ،فضالً عن
المشاركة في احتفاالت تخريج طلبة الجامعة التي
تنظمها عمادة شؤون الطلبة.

العميد ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة
التدريس

-

المشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات
التي تقيمها الجامعات المنافسة وتعميم تجاربها
على أعضاء هيئة التدريس في القسم المعني.

األقسام بالتعاون مع مكتب الخريجين
وزارة الثقافة ،رابطة الكتاب
األردنيين ،رابطة الفنانين التشكيليين،
مؤسسة شومان ،جمعية النقاد
األردنيين ،الجمعية األردنية لعلم
النفس ،وكالة األنباء األردنية بترا،
وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
أقسام الكلية

عمادة الكلية وأقسامها

-

