
 المستوى على قدراتهم تطوٌر بهدف للطلبة،( األعمال سفراء) برنامج الٌوم األردنٌة الجامعة فً األعمال كلٌة أطلقت

 الفاعلة األنشطة من قاعدة بناء خالل من اإلٌجابً والتفاعل التواصل على مهاراتهم وتنمٌة  والشخصً، األكادٌمً

 التدرٌسٌة الهٌئة أعضاء مع والمعارف الخبرات وتبادل المتاحة، واالبتكار التعلم وسائل كافة واستخدام والموجهه

 عمادة مع وبالشراكة محافظة عزمً الدكتور الجامعة رئٌس بحضور أطلق الذي البرنامج رؤٌة تنبثق.فٌه المشاركٌن

 توفٌر ضرورة فً اإلٌمان من الجامعة فً للتنمٌة الثانً عبدهللا الملك وصندوق والرٌادة االبتكار ومركز الطلبة شؤون

 تحسٌن على تعمل التً واألنشطة الخطط وتنفٌذ إلعداد الطلبة وتهٌئة الشخصٌة، وبناء للتعلُّم المحفّزة اإلمكانات كافة

 الحصول فً األعمال كلٌة فلسفة مع ٌتوافق وبما واإلنسانٌة، والتكنولوجٌة التعلمٌة المصادر تنوع خالل من التعلم عملٌة

 سفراء) أن أكد اإلطالق، حفل خالل له كلمة فً الشناق رفعت الدكتور الكلٌة عمٌد.التعلٌمٌة المخرجات أفضل على

 نحو الدؤوب وسعٌها والوطن، األردنٌة الجامعة مستوى على الكلٌة تلعبه الذي الرٌادي الدور مع ٌنسجم برنامج( األعمال

 توفٌر فً التزام من تبدٌه وما التعلٌمٌة، العملٌة فً وكفاءة مهنٌة من لها تطمح التً المخرجات تحقٌق سبٌل فً التطور

 منذ الكلٌة مسٌرة كلمته فً الشناق وتناول.المنافسة على قادرة ومدربة مؤهلة بكوادر العمل سوق ورفد معرفٌة نوعٌة بٌئة

 المحلٌة المستجدات تواكب التً الدراسٌة بخططها ٌتعلق فٌما وخصوصا المجاالت من كثٌر فً تطورها ومراحل نشأتها

 االعتمادٌة على الحصول أهمها القضاٌا من العدٌد تشمل التً المستقبلٌة خططها إلى ذاته الوقت فً مشٌرا والعالمٌة،

 .الطلبة رأسها وعلى مخرجاتها لكل المضافة القٌمة وتحقٌق( AACSB) العلمٌة

 ٌأتً االعمال كلٌة سفراء برنامج إن الزعبً جمانة الدكتورة البرنامج ومنسقة  الطلبة لشؤون العمٌد مساعد قالت حٌن فً 

 التاهٌل من ومزٌد التعلم نحو الكلٌة طلبة ثقافة وتنمٌة لتحسٌن الموجه اإلٌجابً التغٌٌر نهج الكلٌة عمادة لتبنً امتدادا

 الفرص إتاحة خالل من التخرج، بعد الحقا العمل سوق فً لالنخراط استعداده أو الدراسة سنوات خالل األكادٌمً

 مجتمع وتنمٌة األساسٌة الكلٌة أهداف تحقٌق ٌخدم بما المختلفة الطالبٌة األنشطة فً الحقٌقٌة للمشاركة الالزمة واإلمكانات

 ومعارفهم خبراتهم من االستفادة ضمن ٌأتً البرنامج فً التدرٌسٌة الهٌئة أعضاء دور تفعٌل أن الزعبً وأضافت.الكلٌة

 فً األعمال كلٌة إلٌها تستند التً واألسس والمفاهٌم للقٌم السلٌم واإلدراك الفهم وتعمٌق الطلبة توجٌه فً واستخدامها

 الفاعل التعاون مستوى زٌادة  ٌتٌح ما لدٌهم، والمجتمعٌة والنفسٌة األكادٌمٌة للجوانب الصحٌح والبناء التعلٌمٌة، العملٌة

 الطلبة لصالح والشفافٌة الثقة مستوى ورفع الكلٌة إدارة وبٌن بٌنهم االتصال وتحسٌن الطلبة مع العالقة ذات األطراف بٌن

 خالد الدكتور الطلبة شؤون عمٌد أوضح البرنامج، وداعمً لشركاء مداخالت وفً.الجامعً مجتمعهم وخدمة وتعلمهم

 شخصٌاتهم صقل على والعمل أجلهم، من أنشئت الذٌن للطلبة السلٌمة البٌئة تهٌئة فً العمادة تولٌه الذي الدور الرواجفة

 المجتمعٌة للمشاركة وتهٌئتهم الوطن، بها ترفد مستقبلٌة قٌادات إعداد سبٌل فً اإلبداعٌة طاقاتهم وتفجٌر مهاراتهم وتنمٌة

  على محمد بنً أشرف الدكتور والرٌادة االبتكار مركز مدٌر أكد حٌن فً.االستدامة تحقٌق سبٌل فً المدنً المجتمع فً

 معلنا المنفردة، اإلنجازات من لكثٌر وتحقٌقهم الجامعة فً واإلبداع للرٌادة أساسً كمحرك المحوري المركز طلبة  دور

 المركز دعم مكررا األعمال، كلٌة مع بالتعاون األعمال سفراء برنامج ضمن واالبتكار الرٌادة فرٌق انطالق رسمٌا

 الثانً عبدهللا الملك صندوق/  الخرٌجٌن ومتابعة الوظٌفً اإلرشاد مكتب مدٌر تحدث ذلك إلى.المبادرٌن والطلبة للبرنامج

 البرنامج لسفراء المتخصصة الدورات تقدٌم خالل من البرنامج دعم فً الصندوق دور عن الدوٌري رامً الدكتور للتنمٌة

 إلى والقٌادة الحٌاتٌة المهارات بدورات بدءا العمل سوق لدخول ومساعدتهم مواهبهم وصقل العملٌة للحٌاة إلعدادهم

 سٌكون الذي( إمداد) برنامج إنشاء على حالٌا جار العمل أن إلى مشٌرا األعمال، مجاالت كافة فً المتخصصة الدورات

 وبرنامج بالصندوق ممثال التعلٌمً القطاع بٌن الحقٌقٌة الشراكة تعمٌق إلى وٌسعى المملكة مستوى على نوعه من األول

 بفرق للتعرٌف تسجٌلً فٌدٌو عرض الحفل وتخلل.المحلً المجتمع فً التنموٌة المشارٌع وبٌن األعمال كلٌة سفراء

 من عدد علٌها ٌشرف  أفرقة خمسة البرنامج ٌضم حٌث حدة، على فرٌق لكل الموكلة والمهام األعمال سفراء برنامج

 والتسوٌق، اإلعالمً وفرٌق واإلرشاد، األكادٌمً وفرٌق والفعالٌات، األنشطة فرٌق: وهً التدرٌسٌة الهٌئة أعضاء

 كبار من وجمع الرئٌس نواب من عدد حضره الذي الحفل نهاٌة وفً.الخرٌجٌن وفرٌق واالبتكار، الرٌادة وفرٌق

 التدرٌس هٌئة أعضاء من األعمال سفراء برنامج ألعضاء األوسمة الشناق جانبه إلى محافظة سلم الجامعة فً المسؤولٌن

 .الطلبة شؤون وعمٌد الجامعة لرئٌس البرنامج درعً الشناق سلم حٌن فً والطلبة،

 

 

 وفيما يلي صور مقتطفة من الحفل

 





 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


