
   

 نشأة الكلية ومراحل تطورها

ل دد ددلك  للللللللللللل لإشدد  دد ددب ل دد ددب بتددلك  لةا لإشاددلكيدديددب لإكدد ددسدديددب لإرا إ ا صددت ا

.لم2721م،لو تأألإش ت يسلفهيلكليفلشهرلاكنونلإلأوللشعلكمل72-27-2727

وخالللياريالإشلك بلمتلحتتيثلخططهلكلوبرإجمهلكلبتلكليتوإصللش وإكبل

ل دلكمل,لليتط بلكالإجملمتعلإحمليللوإشعريب ليدوعاديدب كاملمتلتأأسدسدسليدت سدب

إشدروةدبل:للم،لش سونلخم ربًإلتر واًيلل لك ب،لوتضملإكرإحللإدل إس  بل2791

لإشد دعد د د دبل.لوإلأسلكيسلوإشثلكنويب حيثلي وىللإرارشإفل ىللسريلإشعم  ب

 .لإش ع م بلفهيلكلخنببليمتزيالينلأأعضلك له ئبلإش ت يسليفلإشلك ب

م،لُطرحلبرانيد ل7122/7121يفل تإيبلإشفصللإشثلكينلينلإشعلكملإدل إيسل

لةشدعدةد دبل إدلك و إاليفلختصصلإكنلكجهلوإش ت يسليفلفرعلإجللكيعبلإلأ  ن ب

ليدركد ل خلتيبلإجملمتعلإحمليلل،لحب ثليمتلإش ت يسلفهيلكلعنل ُعتلينلخدالل

 .أأثري

بتلك لإشلك بلتطو البدرإجمدهدلكلل وإلآنلو عتلييضلإثنلكنلوأأ  عنيل لكيلًكل ىللإا

 .وخططهلكلوأأعضلك له ئبلإش ت يسلفهيلكلويوظفوهلكلوي نلكهلك،لمك لًكلوك فيلكًل

 كلية العلوم التربوية
 م5132–م  3791

 ق هلكلإجلوهريب
إشتفلكفيبلوإحلريبلإلأاك مي ب،لوإشزنإهبلوإشعتإةل،لوإرا تإعل

 وإلمتزيليفلإش ع ميلوإش عمللوإشبحثلوختيبلإجملمتع

 البرامج التي تقدمها الكلية
  قاملإكنلكجهلوإش ت يسل-2
 (يعمللصف-7تر  بلطفللل-2)برإي لإشباكشو يوسل

 (إدل  وملإكهين) براني لإدل  وم 

أأسلكش بلتت يسلإل غبلإشدعدر د دبل-7إكنلكجهلإشعلكيبل-1)  برإي لإكلكاا  ري

 أأسلكش بلتت يسلإشراية لكال-2أأسلكش بلتت يسلإل غبلالاجن زييبل-1

ل-6أأسلكش بلتت يسلإشع ومل-5 لتدت يدسل-9تسنوشوايلكلإش ع مي أأسدلكشد دب

 )أأسلكش بلتت يسلإش   بلإراسالييب-7إدل إسلكالالااامتع بل

 )إكنلكجهلوإش ت يس)براني لإدلك و إهل

  قامل مللإشنفسلإش  ويل-7

 ( إشةيلكسلوإش ةوميل-7إش عمللوإلمنولل -1) برإي لإكلكاا  ري

 ) إشةيلكسلوإش ةوميل-7إش عمللوإلمنولل -1)برإي لإدلك و إهل

أهداف الكلية      
لتدةدتميللل-2 ل دىل لإشدةدلكىلدني تطويرل سئبلحبث بلوإا تإ لإلأكفيلك لإشةيدلك يدني

 .ل.إخلتيلكالإش ع   بلوإرا إ يب

إا تإ ليتخصصنيليفلإكستبلكالوإكع ويلكالي و ينلمبهلك إالحبدثد دبللل-7

لوإشدعدلك ل لإلأ  ن ليف لإكدعد دويدلكا ويعرفيب،لمتسهنملينلإا إ اليؤسالكا

 .إشعريبلوتطويرهلك

لإجملدمتدعلل-1 لوحدلكجملدلكا تمن بلإشط ببلهمن لًك،لويعرفيلًكلوتةن لًك،لمبلكليدندندلكسدب

 .مبؤسالكتهلإخمل  فب

 .تطب قلإكؤسا  بليفلإشعمللوإكوةوع بليفلإشةرإ إال-2

إس  حتإثلبرإي لأأاك مي بلتر ويبليتةتيبلختتملإشطلكشبلوإجملمتعلحم  دلًكللل-5

ق   لكًل  .وإا

توث ددقلإشددصالاليددعلإجملمتددعلإحملدديللويؤسددالكتهلإشدد لتوفددرلفددر للل-6

 .إش ت يبلإشعميللل ط بب

تمن ددبلهمددلك إالإك ع ددمنيليفل  ددةلإشنطريددبلةش طب ددقلش ع يدد لإش عددملللل-2

 .وتمن بلهملك إالإش فسري,لإشنتة

ل د دبل ل ؤيدب إنطالقلًكلينل ؤيبلإجللكيعبلإلأ  ن بلو سلكلهتلكلإش ع   بلتمتثل

لإجملدمتدع وإشدعدلك ل إشع وملإش  ويبل  طويرلإكعرفبلإش  ويبلوتطب ةلكهتلكلخلدتيدب

لإكاد د دوايال لاكفدب وتطويرلمع  بلإش ع ميللوإش عمللوحتانيلاو هتلكل ىل

ليدوإكدبل سوإ  لمبدلك لإشدعدلكو يفلجملكللإش ع ميليلكلق للإجللكيعيلأأولإشد دعد دمي

وتدمند دبل.لليفلجملكرالإدلميةرإط بلوحريبلإش عمللوإش دعد دمي إش غريإالإشعلكك ب

ل دىلل لإشد دأأكد دت ليدع لإلأ  ين قوىلبرشيبلشلكيةللويا  تإيبلختتملإجملمتع

لإجملدمتدعل إخملرجمللكالإرا تإع بلل عم  بلإش  ويبلمبلكلخيتملسوقلإشعمللش مند دب

 ل .ينلإشنلكحي نيلالااامتع بلوالاقتصلك يب

الكلية    رؤية  



   

توول  بلإشع وملإش  ويبلختيبلإجملمتعلويؤسالكتهلعنلكيبلخلكصب،لويمتلعكلل

لإشد  دويل ينلخالللإا تإ لإشسوإ  لإكؤهةللتر واًيلل عمللمبؤسالكالإجملمتدع

وكذكلليالكمههتلكلخبطةلتطويرلإش   بلإشوطن بلسوإ لينلخاللل.للويرإك ه

ل دىلل لإشدعدمدل لخدالل ليدن لأأو لإخلدطدة إكتلك كبلإكبلكرشاليفلوةعلهذه

تنفيذهلك،لوينلإلأيثةلل ىللعكللإش علكونلإك موسليعلوزإ الإش   بلوإش ع ميل

لخداللل,لل(لق للإخلتيب)لوتطويرلبرإي لإا تإ لإكع منيل حيثل تأأالإشلك دب

  طويرلبراني لباكشو يوسليعمللإشصفلهبدتفلالا تدةدلك لل7125/7122

 .لةشعم  بلإش ع   بلإش ع م ب

ل دىللل تا  ة للإشلك بللكل لكمل ت ًإلكبريًإلينلإشط ببلإشرإغبنيليفلإحلصول

ل د دعل ليف لوإدلكد دو إه   جملبلإشباكشو يوسلوإدل  وملإكهينلوإكدلكااد د دري

ليتدلكل لكدام إش خصصلكالإش لتةعلمضنلبرإجمهلك،لرا تإ مهلتر واًيلوهمند دلًك،

عطلك لإحمللكرضإالوتةتميلالاسنتلك إالوعةدتل عةتلإدلو إالإك خصصبلوإا

لإخملد د دفدب وتتدلكل.للإكؤمترإالجمللكنبلًكلأآخرإلشر ةلإشلك بلةجملمتعلويؤسدادلكتده

آخدرل لأ ل إفدتًإ إخلتيلكالإش  ويبلوإشنفا  بلوبرإي لإرا شلك لوإش   بلإخللكصدب

 .خلتيبلإجملمتعلمملكلجيعللشلك بلإشع وملإش  ويبل و ًإل إئتًإليفلهذإلإجمللكل

 اتصل بنا

  ارتباط الكلية بالمجتمع ومؤسساته

الكلية ومرافقهامختبرات     

ل29ي ًإلير علًكلتةريبلًك،لويضمل(ل27.111)لتتغللإشلك بلي ىنليالكحته

قلك بلل نتوإالإدل إس  بلإخللكصدبلل22قلك بلل  ت يسلول12قلك ب،ليهنلكل

يت جلخ  للإشادلك ل:لليت جمللكاليهل1 ط ببلإكلكاا  ريلوإدلك و إهلو

 .لوإخملصصللأغرإضلإشنتوإالوإكؤمترإا،ويت جمللكنلل  ت يس

لوخمد دربل:للخم ربًإليهل22كاملتضملإشلك بل لإشد دعد د د دب، خم ربلإشوسلكئل

لوإكدعد دويدلكا،ل متبس،لوخم ربلإش ت يبلإشعميللشةامل مللإكسدتدبدلكا

ل،ل لإكدبدسدرا وخم ربلإشس  لك ،لوخم ربلإشع وملإحل لكت ب،لوخم ربإلإشطدفدوةل

لوتدت يدس،ل لحبدث لوخمد دربي وخم ربيلحلكسوب،لوخم ربلإراحصدلك ،

 .لوخم ربلإل غب،لويتغللإشوسلكئللإش ع   ب،لوغرفبلإكتلكهتالإشفر يب

آخدرل لوأ للدركدو  لويصدىل ويوجملتلةكبىنليستببلتضملقلك بلل مطلكشعدب،

لتتدغد ل.للشالاانث،لولكفتريايلل ط بب ليدندفدصدل كاملين علل لك بلي دىن

لإلأوىلل لإشدثدالث لإشصدفدوف لتتدغد  إكت سبلإلمنوعايبلوي ىنلأآخر

 .وإشروةب،لةراةلكفبلإاىللي ىنلحضلكنبلإجللكيعبل

 مشاريع وطموحات الكلية

ل دتال لخدالل ليدن تاعىلإشلك بلإاىللحتةيقليتلك يعهلكلوطموحلكهتلكلوعكل

 -:جملكرا

 :جملكللإشعم  بلإش ع   بلإش ع م ب:لأأورًل

ل دسدئدبللل-2 لخلد دق  نلك لقلك التر وينيلقلك  ينل ىللمملك سبلأأ وإ مهل فلك   ب

 .تع   بلتع م بلتضمنلإسنامث لطلكقلكالط بهتلك

للل-7 لإجلدلكيدعدي لخدطدوإالل7125/7122 تأأالإشلك بليفلإشدعدلكم أأوىل

إحلصولل ىللالاعامت لإدلوولشربإي لإشلك بلعنلطريقلحتتيتلإكؤسادبل

ليدتدطد دبدلكال لشد دحدةديدق إدلوش بلعإالإشصةللويرإس هتلكلوإش وإصلليعهدلك

 الاعامت لإدلوولمملكليضمنلحتانيلنوع بلإش ت يسلوأأسلكش به،لوإا لك ال

ه لكبلإشربإي لإكةتيبلش ختملحلكجمللكالإكؤسالكالإلأ  ن بلوإشعدر د دبل

 .وإراق   ب

 :جملكللإشبحثلإشع مي:لاثن لكًل

لهد دئدبل-2 لأأعضدلك  لحدث نةللإشبحثلإشع ميلإاىللإشعلكك بلينلخالل

إش ت يسلشنرشلحبوهثمليفل و ايال لكك بلوإدلخوللبرشإاكالحبدثد دبل

 . ىللإكا  وىلإحمليللوإراق  يلوإشعلككي

ليدوإ ل-7 لإسد د دحدتإث تع ي لإشربإي لإلأاك مي بليفلإشلك بلعنلطريق

لو  دطدهدلكل لإكتدتا، ترك ل ىللتمن بلهملك إالإش فسريلإشنلكقتلوحل

 .ةش طب قلإشعميل

 :جملكللختيبلإجملمتعلوتمن  ه:لاثشثلكًلل

لوللل-2 وةعلإس إت ج بلحمت الدلمعلإجملمتعلإكا هتتفلإحمليللولإشعريب

 .إراق  ي

لإاجندلكزإال-7 لبرشد لطدريدق لعدن الانفتلكحل ىللإجملمتعلإحمليللوإشعلككدي

 .لللللللللللللللللللأأعضلك له ئبلإش ت يسلإشبحث بلوإشعم  ب

 :جملكللةامنلإجلو الوإش من ب:ل إ علكًل

 مسلإشا  لكسلكالوإخلطةلش طويرلإلأقالكملإلأاك مي بلوإشدعدلكيد دنيللل-2

 .فهيلك

لإلأاك ميد دبللل-7 إش ةيميلإكا مترلل عم  لكالوإخملرجمللكالإخللكصبلةشدربإيد 

 .لأقالكملإشلك ب،لوإشعملل ىللتطب قليعلكيريلإجلو ال  هيلك

 :ي يتلينلإكع ويلكاليرىجلإرتصلكلل ىللإشعنوإنلإلآيت

   بلإشع وملإش  ويبل–إجللكيعبلإلأ  ن بل

 إلأ  نل22727عامنل

 +767-6-5155111هلكتفل

 (72217()72212()72211:)فرعي

 767-6-5111717فلككسل

jo.edu.ju.www 

E-mail-edu.diwan@ju.edu.jo  

  قاملإرا إ الإش  ويبلوإلأصولل-1

 )   وملإرا إ الإكت س  ب) براني لإدل  وم

 ( إرا إ الإش  ويب-7أأصوللإش   بل-1) برإي لإكلكاا  ري

 ) إرا إ الإش  ويب-7أأصوللإش   بل-1)برإي لإدلك و إهل

  قاملإرا شلك لوإش   بلإخللكصبل-2
 (إش   بلإخللكصب-7إرا شلك لوإشصحبلإشنفا  بل-2)برإي لإشباكشو يوسل

 ) صعوةالإش عمل) براني لإدل  وم

 ( إش   بلإخللكصب-7إرا شلك لإشنفيسلوإش  ويل-1) برإي لإكلكاا  ري

 ( إش   بلإخللكصب-7إرا شلك لإشنفيسلوإش  ويل-1)برإي لإدلك و إهل

  قامل مللإكستبلكالوإكع ويلكال-5
 (  مللإكستبلكالوإكع ويلكا)براني لإشباكشو يوسل

 (  مللإكستبلكالوإكع ويلكا) براني لإدل  وم

 (  مللإكستبلكالوإكع ويلكا) براني لإكلكاا  ري

http://www.ju.edu.jo/
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