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 كلمة رئيس الجامعة

 الجامعي للعام البيت، آل لجامعة السنوي التقرير يصدر

 استطاعت التي اإلنجازات من سلسة خضم في م،2016/2017

الخطة على  تنفيذًا لخطة العمل وبناءًا العام هذا في تحقيقها الجامعة

 الجديدة البرامج استحداث مستوى على االستراتيجية للجامعة

 الجديدة المرافق و والمباني المواقع من عدد في العمل واستكمال

 العمرانية المشروعات من عدد الستكمال الحثيث الجهد ومتابعة

 الجهود تلك تكللت وقد يوم بعد يوم الجامعي الحرم بها يزهو التي

 ومرافقة الجامعي الحرم أنار الذي الشمسية الطاقة مشروع بإنجاز

 التي الباهظة الكهربائية الطاقة فاتورة عبء وخفف زهيدة، بأسعار

 .شهر كل رأس على تدفعها الجامعة كانت

 والمبادرات واإلجراءات البنود من العديد بتنفيذ البدء عاتقها على الجامعة إدارة أخذت لقد

 تم ام جوانب يبرز نأ الراهن التقرير واستطاع ،(2020 - 2016) االستراتيجية الخطة عن المنبثقة

 المزيد بذل إلى الجميع من يحتاج مازال االستراتيجية الخطة نجاح نأ مؤكدًا السبيل هذه في انجازه

 سمعة ورفع البناء، لبنات استكمال جلأ من واحد فريق ضمن والعمل والتشاركية التعامل وجوه من

 قدرأو حااًل حسنأ الجامعة لتغدو والتدريسي، والبحثي  داريواإل كاديمياأل المستوى  على الجامعة

 بوصفها الجامعة خدمة على الجميع وحرص اهلل بفضل فرص، إلى وتحويلها التحديات مواجهة على

 والفكرية والثقافية العلمية مهاراته وتنمي الطالب شخصية وتبني جيالاأل تعد وطنية مؤسسة

 .واالبداعية والفنية والرياضية

 الدور وهذا  واألمة، والوطن والمحيط المجتمع خدمة في رئيسًا دور تؤدي الجامعة نأ الشك

 الرقمية البيانات من واضحًا  ذلك يبدو كما التقرير، هذا ليهاإ شارأ كثيرة منافذ خالل من يتحقق

 التدريسية الهيئتين عضاءأو وخريجيها الجامعة  بطلبة  المتعلقة الداللة ذات والجداول واالحصاءات

 الصعد على عمل وورش ومحاضرات وندوات ومؤتمرات نشاطات من نفذ وما فيها، داريةواإل

 .الفذة الهاشمية قيادته ورفعة الوطن وعليا الثقافة ورسالة للعلم خدمة كافة،

 على وتقديمة التقرير هذا إلنجاز بدأب عملوا الذي الصامتين الجنود لكل عربأ ان ويسرني

 مجلس رئيس حمدان، محمد الدكتور ستاذاأل معالي نفسة الوقت في شكرأو الوافية، الصورة هذه

 ما الذين الكريم، المجلس عضاءأ والسعادة والعطوفة المعالي صحابأ والسادة الموقر، مناءاأل

 ُيعين نأ  - وجل عز - اهلل  سائلين جديدة، بطاقات وإمدادها الجامعة، لدعم ممكنًا جهدًا ادخروا

 في واإلنجاز النماء من المزيد لتحقيق المسيرة تستمر أن آملين المسؤولية، أمانة  حمل على الجميع

 اهلل عبد الملك الجاللة صاحب حضرة واقتدار حكمة بكل عنانها يمسك الذي الهاشمية القيادة ظل

 .وخطاه الخير ُدروب على وسدد اهلل حفظه المعَظم الحسين ابن الثاني
 

 .الصالحات بنعمته تمت الذي هلل الحمد
 

 رئيس الجامعة
 

 ضياء الدين عرفة األستاذ الدكتور 
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 الباب األول

 مقدمة عن الجامعة
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    هاوتطور تأسيس الجامعة
 

 

 

 

 

 

 

صدرت اإلرادُة الملكَية السامية 

في محافظة ، بتأسيس جامعة آل البيت

، م(1992 -هـ 1413سنة )، المفرق

وباشرت الجامعُة عامها الِدراسّي األَول بعد 

سنة ، مرحلٍة من اإلعداد والعمل الجاّد

فبدأت َمسيرتها ، م(1994 -هـ 1414)

، بطرح برنامجي: البكالوريوس والماجستير

هي: ُكلية الِدراسات ، في ثالث ُكليات رئيسة

، والُعُلوموُكلية اآلداب ، الفقهَية والقانونَية

، ةاإلسالميهي: معهد العمارة ، َفْضاًل عن ثالثة معاهد ُمتخِصصة، وُكلية االقتصاد والُعُلوم اإلدارَية

ومركز ، ُهما: مركز الُلغات، ومركزين خدميين، ومعهد ُعُلوم الفلك والفضاء، ومعهد بيت الحكمة

طلبة الجامعة في عامها األَول ُقرابة خمسمائة  َفْضاًل عن ثمانية دوائر إدارَية. وقد بلغ عدُد، الُحاسوب

ومنهم ُعلماء ، قام على تدريسهم ثمانية وثمانون عضَو هيئة تدريس اسُتقِطبوا من ُدول ُمختلفة، طالب

  .اإلسالميمشُهورون على ُمستوى العالم 

طور مَرت جامعُة آل البيت بمحطاٍت ُمختلفة أنجزت على إثرها ُخطواٍت ُمهَمـًة من الَت

واستطاعت أن ُتقِدَم نفسها على الَصعيد المحلّي واإلقليمّي والعالمّي بوصفها جامعًة ُأردنَيـًة ، والُنمو

 إنجازوتسعى جاهدًة إلى تحقيق ُرؤيتها و، َتستظُل بمظلِة وزارة الَتعليم العالي والبحث العلمّي، وطنَيًة

 ن القيم الجوهرَية التي أفصحت عنها الُخَطُةوفَق ُجملٍة م، رسالتها والوصول إلى أهدافها

 (.2017-2016اإلستراتيجية )

وُكلية اآلداب والُعُلوم ، وُكلية القانون، هي: ُكلية الَشريعة، وتضُم الجامعُة اليوم  عشر ُكليات

اهلل لتكنولوجيا وُكلية األمـير الُحسين بن عبد ، وُكلية إدارة المال واألعمال، وُكلية الُعُلوم، اإلنسانَية

، وُكلية الهندسة، وُكلية األميرة سلمى بنت عبد اهلل للَتمريض، وُكلية الُعُلوم التربوَية، المعُلومـات

ومعهد ُعُلوم األرض ، وُكلية ُعُلوم الَطيران. وتضُم الجامعُة المعاهَد العلمَية اآلتية: معهد بيت الحكمة

ومعهد ُعُلوم الفلك والفضاء. وتضُم الجامعُة ثالَث ، ـةاإلسالميوالمعهد العالي للِدراسات ، والبيئة

وعمادة ُشؤون الَطلبة. وتضُم الجامعة ، وعمادة الِدراسات الُعليا، هي: عمادة البحث العلمّي، عمادات

والمركز الَثقافّي ، ومركز الُحاسوب، هي: مركز الُلغات، عشرة مراكز علمَية وبحثَية وخدمَية

، ومركز ُبُحوث الَطاقة، اإلسالميومركز دراسات العالم ، اإلسالميومركز إحياء الُتراث ، المياإلس

ومركز تطوير أداء ، ومركز اإلبداع والَتمُيز، ومركز االستشارات والخدمات الفنَية وتنمية الُمجتمع

ُهما: ، ُم الجامعة وحدتينومركز ُبُحوث المياه والبيئة والمناطق الجافة. وتض، أعضاء هيئة الَتدريس

 ووحدة االمتحانات المحوسبة. وتضُم الجامعة عشرين دائرة إدارَيـة مختلفة.، وحدة الِدراسات الُعمانَية
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 الجوهرية لقيموا هدافواأل الرؤية والرسالة

 ية: ؤالر

المعرفة على مؤسسة وطنَية تتميز في تقديم خدمات تعليمَية وبحثَية وُمجتمعَية وتعميق  

 المستوى المحلّي واإلقليمّي والعالمّي.

 الرسالة: 

والَتركيز على المواءمة بين ، الَسعي إلى الُنهوض بالمستوى العلمّي والَثقافّي والحضارّي 

، وإنتاج المعرفة الموجهة نحو تحقيق التنمية المستدامة ونقلها، ُمعطيات األصالة وآفاق الُمعاصرة

، وتنمية مهارات اإلبداع والَتفكير الَناقد والمنهج العلمّي، الَتطورات الَتقنَية في مجال الَتعليموُمواكبة 

وإعداد الموارد البشرَية المؤهلة المالئمة ، وتحقيق الَتنوع المعرفي في جّو من الوسطَية واالعتدال

وُتسهم في بناء ُمجتمع ، اأُلَمة وحاضرها والقيام بأبحاٍث ِعلمَية تخدُم ُتراث، الحتياجات ُسوق العمل

 المعرفة وتطوره واستشراف المستقبل.

 األهداف: 

  ة المتكاملة الُمستوعبة لروح العصر وطبيعة العالقة بين العلم والعقل اإلسالميبناء الَشخصية

 .واإليمان والعقيدة والقيم من جهٍة ُأخرى، من جهٍة

 في جٍو من ، انطالقًا من كونه طريقة حياة ومنهج عمل، إبراز الُصورة الحقيقَية لإلسالم

 بعيدًا عن الَتعصب.، الوسطَية واالعتدال

 وال سّيما البحوث الُمتخِصصة في ُشؤون العالم ، االعتناء بالبحث العلمّي والِدراسات الُعليا

 .وعالمّيًاوالمشكالت البيَئية واالقتصادَية والبشرَية محليًا وإقليمّيًا ، اإلسالمي

 اإلفادة من الَتطورات الَتكنولوجية الحديثة في مجال الَتعلم والَتعليم. 

  تعزيز قيم الحوار والوسطَية واالعتدال وُحرية الفكر والَتعبير والَنقد البناء وَقبول اآلخر

 واحترام الَرأي اآلخر وُشمولية الَنظرة.

 القيم الجوهرية: 

  اونالَتع المساءلة اإليمان

  الَتنافس االلتزام المواطنة

  األخالق المهنَية الوسطية االنتماء

  الَتمُيز االحترام المتبادل العدالة

 اإلبداع  الَتكامل المساواة

 القيادة  الَتشاركَية الحرية

  الَشفافَية المسؤولية
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 .مجالس الحاكمية

 مجلس األمناء

ويتكون ، ملكية سامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدةيعين مجلس األمناء بإرادة 

وثالثة  ،وأربعة أعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة األستاذية من خارج الجامعة ،من رئيس المجلس

 ورئيس الجامعة. ،وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي ،أعضاء من قطاع الصناعة والتجارة

 من السادة:ويضم المجلس الحالي كاًل 

 المجلس رئيس/  حمدان محمد الدكتور األستاذ معالي. 

 الجامعة رئيس/ عرفة الدين ضياء الدكتور األستاذ سعادة. 

 عضوًا/ دويري عايد محمود الدكتور  األستاذ معالي. 

 عضوًا/  حمور بوأ محمد الدكتور معالي. 

 عضوًا/ صبعأ أبو صالح الدكتور األستاذ سعادة. 

 عضوًا/ الشديفات حسن فالح الدكتور األستاذ سعادة. 

 عضوًا/ العضايلة علي الدكتور األستاذ سعادة. 

 عضوًا/ وريكات الحليم عبد الدكتور األستاذ سعادة. 

 .سعادة األستاذ الدكتور منير الروسان/ عضوًا 

 عضوًا/ محاسنة دريد الدكتور سعادة. 

 عضوًا/ المحروق ماهر الدكتور سعادة. 

 عضوًا/ العظامات شتيوي السيد سعادة. 

 عضوًا/ حمد غصاب الحوامدةأ السيد سعادة. 
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 مجلس العمداء

 ـةدكتور ضيــــاء الدين عرفــــــستـــــــاذ الاأل رئيـــــــــــس الجــــــــــامعــــــــــــــة ) رئيـــــــــس المجلــــــس(  .1

 ـيـــد الــدروبـــور محمـــــــــاألستـــــاذ الدكت نـــــــــائـــب الرئيــــــــــــــس للشــــــــــؤون اإلداريــــــــــــــــــــة   .2

 ـــــةالخـاليلــــ دــــــمحم ورـــاألستـــــاذ الدكت نــــــــائــــب الرئيــس لشـــــــؤون الكليـــــــــات اإلنســـــــــــــــانيــة  .3

 ــةــــور علــــــي أبو غنيمــــــاألستـــــاذ الدكت نــــــــائــــب الرئيــس لشـــــــؤون الكليـــــــــات العلميـــــــــــــــــــة  .4

 سفــــاح العــــــــــون األستـــــاذ الدكتور سالم ار وخدمة المجتمع المحلـيالرئيــس لشـــــــؤون االستثم نـــــــائـــــب  .5

 حســــين علي الزيــــــــوداألستـــــاذ الدكتور  ــــالمــــــــــــــال واألعمــــــــــد كليـــــــــة إدارة الـعميــــــــ  .6

 ــــاب ربيـــــــــــععقـــــــــــــألستاذ الدكتور ا ــــــاـــــــــــات العـــــليـــــــالــــــــــــــــــدراســـــد ـعميـــــــــ  .7

 ـور  ياسين السعــــــوداألســـــــتاذ الدكتـــــــــ ــومـــــــــــــكليــــــــــــــــــــــــة العــــلـــــــــــــــد ـعميــــــــــ  .8

 األستـــــاذ الدكتــــور اسماعيل عبــــــابنــــــة ــيالعلمــــــــــــــــــــــــــــــث البحـــــــــــــــــــــد ـعميـــــــــــ  .9

 ــخحســــــــــن الملـــــــاألستـــــاذ الدكتــــور  ـةــــــــــوم اإلنســانيــــــــكليـــــة اآلداب والعلـــد ـعميـــــــــــ  .11

 ـاحجةجــــــــابر حجـــــاألستـــــاذ الدكتــــور  ةـاإلسالميــــــات المعهد العـــالي للدراســــــ دـعميـــــــــــ  .11

 ــانحـــاتم صالح الوديـــاألستـــــاذ الدكتــــور  ـرانــــــــوم الطيــــــــة علـــــــــــــكليــــــــــــــ دـعميـــــــــــ  .12

 ـــداد د المقـــــــــــــمـور محــــلدكتاألستـــــاذ ا ــــــت الحكمـــــــــــــــــــــةـمعهـــــــــــــد بيـــــد ـعميـــــــــ   .13

 علي جمعة الرواحنـــــــةور ــــاذ الدكتاألستـــ ـد كليـــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــريعــــــــــــــــةـعميـــــــــــ  .14

 ةور محمد عبود الحراحشـــاذ الدكتـــــــاألست ـويــــــةـــــــــــــوم التــربـــكليـــــــــــــة العلــــد ـعميـــــــــــ  .15

 ـــاماترضــا علي العظـالدكتـــــــــــــــــــور  وم األرض والبيئـــة د معـهـد علـــــــــعميـــــــ المـم بأعـالقائ  .16

 الدكتـــــــــــــــــــور عمر فـــالح العــــــطين ـــةـــــــؤون الطلبـــــــــــد شــــــــــــــعميــــــ بأعمــالالقائم   .17

 ـاء بيضــــونــــورة ميســــــــــــــــالدكتــــــــ ـونـــــــــــــة القـــــــــــانــــــد كليــــال عميـــــــــــالقائم بأعم  .18

 ور سعــــــــــد بنــي محمــــــــــــــــدـــــالدكت القائم بأعمال عميد كلية األمير الحسين بن عبداهلل لتكنولوجيا المعلومات  .19

 محمـــد ســـعد البشتـــاوي ـورـــــالدكتـــــــــ القائم بأعمــــــــــال عميد كلية األميرة سلمى للتمـــــــــــريض   .21

 ةـــــــفـواقامح شـــــــــد ســـــؤيــــور مالدكتـــ بأعمـــــــــــال عميـــــــد كليـــــــــــــــة الهنــدســــــــــةالقائم   .21
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 مجلس الجامعة

 ـةــالدين عرفـــــدكتور ضيــــاء ستـــــــاذ الاأل رئيـــــــــــس الجــــــــــامعــــــــــــــة ) رئيـــــــــس المجلــــــس(  .1

 األستــاذ الدكتــور محمــــــــــــد الــدروبـــــي ــــائب الرئيــــــــــــــس للشــــــــــؤون اإلداريــــــــــــــــــــــــة نــــ  .2

 الدكتــور محمد الخــــاليلــــــــــــةاألستــاذ  ـات اإلنســـــــــــــــــــانيةـــــؤون الكليـــــنــــــــائب الرئيــس لشــــ  .3

 األستــاذ الدكتــور علـــــــي أبــــو غنيمـــــة ـات العــــــــلميـــــــــــــةـــؤون الكليـــــــنــــــــائب الرئيــس لشــــ  .4

 ـور سالم سفــــاح العــــــــــــوناألستــاذ الدكتـ دمة المجتمع المحليس لشـــــــؤون االستثمار وخــنــــــــائب الرئي  .5

 األستــاذ الدكتــور عقـــــــــاب ربيـــــــــــع ــليـــــــــــــــــاــــــــات العــــالــــــــــــــــــدراســــــــعميـــــــــــد   .6

 األستــاذ الدكتــور ياسيــــــن السعـــــــــــــود العــــلـــــــــــــــــــــــــــــوميــــــــــــــــــــــــة ــــلـكعميـــــــــــد   .7

 سمـــاعيل عبــــــابنــــــةإاألستــاذ الدكتــور  ـث العلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــالبحــعميـــــــــــد   .8

 األستــاذ الدكتــور حســـــــــــــن الملـــــــــــخ ـة اآلداب والعلـــــــــــــوم اإلنســانيـــــــــــــــةــكليــــعميـــــــــــد   .9

 األستــاذ الدكتــور جـــــــابر حجـــــــــاحجــة ةــــاإلسالميالي للدراســــــــــــات د العـــــــــالمعه عميـــــــــــد  .11

 األستــاذ الدكتــور حـــاتم صـــالح الوديـــــــان كليــــــــــــــة علــــــــــــــــــــوم الطيـــــــــران ـــــــدعميــــ  .11

 األستــاذ الدكتــور محمد المقــــــــــــــــــداد  عميـــــــــد معهــــــــد بيــــــــــت الحكمـــــــــــــــــــــــة   .12

 على جمعة الرواحنــــــــةاألستــاذ الدكتــور   عميــــــــــــــــد كليـــــــــــــــــــــــــة الشــــــريعــــــــــــــة  .13

 ـةــد عبـــود الحراحشــاألستــاذ الدكتــور محم كليـــة العلـــــــــــــــــــــــــوم التــربــــــــــــــــويــــــةعميــــــــد   .14

 حســــــين علي الزيـــــــوداألستــاذ الدكتــور  ــــالـــــــــــــال واألعمــــــــــــــــــــكليـــة إدارة المــ عميـــــــد  .15

 الدكتــــــــــــــــــور رضــا علي العظـــــامات عميـــــــد معـهــد علــــــوم األرض والبيئـــة  القائم بأعمـــال  .16

 الدكتــــــــــــــــــور عمر فـــالح العــــــطين عميـــــــد شـــــــــــؤون الطلبــــــــــة القـــــــائم بأعمـــــــال  .17

 بيضــونالدكـتــــــــــــــــــورة ميســـــــاء  القــــــــــــائم بأعمــــــــــــــــــال عميـــــد كليــــة القـــــــــــــــــانون  .18

 الدكتور سعــــــــد بنــي محمــــــــــــــــد القائم بأعمال عميد كلية األمير الحسين بن عبداهلل لتكنولوجيا المعلومات  .19

 محمــــد ســــعد البشتـــاوي الدكتــــــــور القائم بأعمــــــــــال عميد كلية األميرة سلمى للتمــــــــــــريض   .21

 ــــور مؤيد سامح شـــــــــــواقفةالدكتــــ دســـــــــةـــبأعمـــــــــــــال عميــــــد كليـــــــــــــــة الهنالقائم   .21

 مديـــر التربية والتعليم لقصبــــة المفـــرق ممثــــــــــــــل المجتمــــــــــــــــــــع المحـــــــــــــــــــــــــــلي  .22

 ةلـــــــه الزيــــــــــــادنــالسيــــــد عبد ال ــــــل المجتمــــــــــــــــــــع المحـــــــــــــــــــــــــــليممثــــــــ  .23

 الدكتـــــــــــور لـــــؤي الزعبـــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــــوم ــــممثــــــــــــــل كليــــــــــــــــــــــــة الع  .24

 الدكتـــــــــور قصي اسماعيل أبو شريعة ــــةريعـــــــــــــــــــــــــــــة الشـــممثــــــــــــــل كليــــــــــــــــ  .25

 الدكتـــــــــور جهــــاد محمــــــد امالوي ل كليــة األمير الحسين بن عبداهلل لتكنولوجيا المعلوماتــــــــــــــممث  .26
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 المقدمة

ركيزًة رئيسًة من ركائِز نجاح عمليِة   (Strategic Planning)ستراتيجياالُيمِثُل الَتخطيُط 

هدفها توحيد األفكار وتنسيق ، من أجل استشراِف الُمستقبل برًؤى واضحة، الَتطوير المؤسسّي

الجامعَيــُة محَض ُمبادراٍت آنَية حتى ال تظَل األعماُل ، الُجُهود ورسم الِسياسات وتحديد األولويات

 .واجتهاداٍت ذاتَية وتوُجهاٍت فردَية

كان واجبًا على إدارِة الجامعِة أن تسعى لبناء استراتيجية شاملة غايتها تطوير الجامعة ، ولذا

أهدافها  وتحقيِق، وصواًل إلى تعزيِز أدوارها العلمَية والَثقافَية والَتنموَية، والُنهوض بأدائها

، االستراتيجية الجوهرَية الُمرتبطة بُجملٍة من المشروعات والُمبادرات واإلجراءات الَتنفيذَية المطُلوبة

بناًء على ُمؤشراِت أداٍء ، م(2020 – 2016وفَق برامَج زمنَيٍة ُمحَددة تمتُد على مدار خمسة أعوام )

تعيين الجهات المسؤولة عن تشغيل الُخَطة؛ لتأخذ  بما في ذلك، وحساٍب للُكلف الَتقديرَية، واضحة

 .مداها المأُمول في الَتطبيق

، ُتمَثُل الُخَطُة االستراتيجية عملَيًة شاملًة ُمتكاملًة ُتحشد فيها الَطاقات والموارد واإلمكانات

من أجل ، حدياتوما ُيقابلها من ت، وُتحدد الفرص الُمتاحة، بإيجابياته وسلبياته، فهي تدرُس الواقع

وتأمين ، تحديد األهداف والغايات االستراتيجية المأُمولة وتعيين المسارات التي يجدُر ُسلوكها

وإحداث الَتغيير ، لتحقيق الُرؤية والِرسالة واألهداف والقيم الجوهرَية، وتذليل الُصعوبات، المتطلبات

 .المطلوب

فقد بدأت المرحلة اأُلولى بصياغة ُرؤية الجامعة ، َية ُمتالحقةوقد مَر إعداد هذه الُخَطة بمراحَل تنفيذ 

وهي مرحلة دراسة البيئة ، ُثَم أتبع ذلك المرحلة الَثانية، وتحديد قيمها الجوهرَية، ورسالتها وأهدافها

وُتعُد هذه المرحلة المدخل ،  (SWOT Analysis)وتقوُم على أساِس الَتحليل الُرباعّي، الَراهنة

وقد تناولنا فيها ، كما جرى في هذه المرحلة تحليل البيئة الَداخلَية والخارجَية، الَطبيعّي لعملية الَتطوير

وفي الشّق الخارجّي جرى تحديد الُفرص ، ُقبالة نقاط الَضعف، نقاط الُقَوة التي تحظى بها الجامعة

 .ُتواجهها ُقبالة ُجملة المخاطر والَتحديات التي، المتاحة للجامعة

وتمثلت المرحلُة الَثالثُة بتحديد محاور الُخَطة الَرئيسة مقرونًة بتعيين األهداف والغايات االستراتيجية 

وهو خمس ، الجوهرَيـة التي تسعى الُخَطـة للوُصول إليها في المدى الزمّني االستراتيجي للُخَطة

ها الَرئيسة ُشمولها لكِل أنشطة الجامعة العلمَية سنوات. وقد ُروعي في تحديد محاور الُخَطة وقطاعات

وتمثيلها لكِل القطاعات البشرَية التي تضُمها ، وشراكاتها الَداخلَية والخارجَية، واإلدارَية والبحثَية

  .فقد ُروعي أن تكون واقعَيـًة وُمحددًة وقابلًة للقياس والَتنفيذ، وأَما جملُة األهداف، الجامعة

حيث جرى الَتعرف إلى أهِم ، جاءت المرحلُة الَرابعُة لتحليل الفجوة بين ما هو كائن وما هو مأُمولو

بناًء على تحديد األهداف الواردة التي اشتملت ، الفجوات بين الوضع الَراهن والوضع الُمستهدف

 .عليها المرحلة اآلنفة

وهي مرحلة إعداد ، صعب المراحل وأكثرها خطرًاالتي ُتعُد أ، وتكاملت الُخَطُة بالمرحلة الخامسة

مقرونًة باإلجراءات والمبادرات ، المصُفوفة الَتنفيذَية التي ضَمت األهداف االستراتيجية الجوهرَيـة

والجهات المسؤولة ، والُكلف الَتقديرَية، وُمؤشرات قياس األداء، وأطوارها الزمنَية، الَتنفيذَية المطلوبة

 .وقد ضَمت هذه المصُفوفة عشرة محاور رئيسة، إجراء وُمبادرة عن ُكِل
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 الجوهرية واألهداف ستراتيجيةاال الخطة محاور
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 ستراتيجيةاإلالتنفيذية للخطة خطة العمل ات وفق نجازبرز اإلأ

 البرامج والخطط الدراسية المحور األول:

 :ستراتيجياالالهدف 

 التطوير المستمر للبرامج والُخطط الِدراسَية وضمان ُمواكبتها للتطورات الحديثة. 

 ات:نجازاإل

 ُمتطلبات في الَتنمية وُخطط المعرفة وُمجتمع الُسوق حاجات ُتلبي نوعَية برامج استحداث 

 .فرنسي - انجليزيواألدب /  اللغة برنامج البكالوريوس في استحداث تم حيث الَتعليم

 صحة تمريض في الماجستير برنامج استحداث تم حيث ،الُعليا الِدراسات برامج في الَتوسع 

 .البالغين

 تخصص في القبول يقافإ حيث تم ،والُمشبعة الَراكدة الَتخصصات بعض هيكلة إعادة 

 والوعظ اإلمامة في البكالوريوس برنامج يقافإو، وآدابها الفرنسية اللغة البكالوريوس

 في الماجستير تخصص يقافإو، الدين أصول تخصص ضمن مسار إلى هوتحويل واالرشاد

 ةاللغ وأساليب مناهج تخصص ضمن مسار إلى وتحويله بالحاسوب نجليزيةاإل اللغة تدريس

 .نجليزيةاإل

  البرامج الدراسية محليا واقليما ودوليا عن طريق عقد  تسويق على الجامعة إدارة تعمل

 تفاقيات مع مؤسسات محلية ودولية.العديد من اال

 الُخطط بناء عند العناية من مزيدًا العملَية والمهارات والَتدريبَية الَتطبيقَية الجوانب إعارة 

 اتومهار ت تطبيقية وتدريبيةمساقا الدراسية الخطط تضمحيث ، وُمراجعتها الِدراسَيـة

 .الجامعة في تخصص لكل دنىاأل حدهاب (%7) لىإ تصل عملية

 حيث بلغ نسبة ( اإلنترنت) العالمَية بكةالَش على الجامعة موقع على الِدراسَية الُخطط عرض

 .%(100االلكتروني ) الجامعة موقع علىالخطط الدراسية المعروضة 

 حيث تقوم األقسام األكاديمية  ،الحديثة العلمَية للتطورات الِدراسَية الُخطط ُمواكبة من الَتأكد

 .الحديثة العلمية التطورات مع لتتواكب بشكل مستمر هاتحديثو سيةاالدر طالخطبمراجعة 
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 البحث العلمي المحور الثاني:

 األول:  االستراتيجيالهدف 

 الُنهوض بُمستويات البحث العلمّي في المجاالت المعرفَية كافة.

 ات:نجازاإل

 تعليمات مثل جودته وتضمن وتدعمه العلمي البحث ُتشجع التي القانونية التشريعات تطوير 

 ثومبسون) بيانات قواعد في والمصنفة المميزة المجالت في العلمي النشر حوافز بدل

 في المصنفة المجالت في والدكتوراه الماجستير رسائل من النشر حوافز وكذلك (رويترز

 .(رويترز ثومبسون)العالمية  بياناتال قواعد

 ن سوبثوم) بيانات قواعد في تصنيفها يتم التي المنشورة للبحوث مالية حوافز منح

 (7) هناك ويوجد إقرارها منذ الحوافز هذه على بحثًا( 47) حاز وقد ،المرموقة(رويترز

 .سةراالد قيد بحاثأ

 النشر لتشجيع الترقيات وخصوصًا التدريسية الهيئة تعليمات بمراجعة الجامعة قامت 

 عمداء مجلس في التعليمات هذه مناقشة حاليًا وتجري ،العالمية البيانات قواعد في المصنف

 .بها والعمل إقرارها لغرض الجامعة

 وتقييم الستقبال يستخدم محوسب نظام تفعيل تمحيث  المنارة مجلة في النشر تعليمات تحديث 

 آلية تحويل تم كما ،الجامعة عن تصدر التي والدراسات للبحوث المنارة مجلة أبحاث

 .اإللكترونية الطريقة إلى التحرير هيئة اجتماعات

 عدد بلغ حيث والباحثين، التدريس هيئة ألعضاء المشجعة والحوافز المالي الدعم توفير 

 الدعم وبلغ ،ًامشروع( 16) العلمي البحث ميزانية من المدعومة العلمي البحث مشاريع

 .م2016/2017 الدراسي دينارًا للعام( 230270) المالي

 التدريس هيئة بأعضاء الخاص الترقية نموذج تحديث. 

 البحوث في العلمي االنتحال لمكافحة ؛%(100بنسبة ) العلمي التشابه كشف تقانة تطبيق 

 أو ألخرى فئة من االنتقال أو للترقية المقدمة التدريس هيئة بأعضاء الخاصة العلمية

 .الجامعة في المعدة الماجستير رسائل جميع و لمؤتمرات

 أعمالها ونشر المحكمة والندوات المؤتمرات، من العديد تنظيم. 

 التعليمية والمراكز المؤسسات و الجامعات بعض مع بالتعاون اتفاقيات من مجموعة إبرام 

 .والتدويل المتبادل االعتراف برامج ضمن والمرموقة العالمية

 ودعم الخارجية، المؤتمرات في والباحثين التدريس هيئة أعضاء مشاركة إجراءات تسهيل 

 العام خالل مشاركًا( 78) المشاركين التدريس هيئة أعضاء عدد بلغ حيث حضورهم،

 .م2016/2017 الجامعي

 متخصصة علمية مجالت في بحثًا( 244) لىع يزيد ما أعضاء هيئة التدريس على  نشر. 
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 الذين التدريس هيئة أعضاء عدد بلغ حيث ،2017 العام في العلمي التفرغ حركة نشطت 

 .أعضاء( 10) العام هذا في باإلجازة تمتعوا

 ضمان بهدف فيها؛ للنشر المقدمة البحوث وتحكيم العلمية المجالت إصدار آليات مراجعة 

الصادرة عن عمادة البحث العلمي في  المحكمة المجالت مستويات ورفع العلمي البحث جودة

 عن الصادرة للمجالت الواردة األبحاث عدد بلغ حيث لها، طيبة سمعة وتحقيق ،الجامعة

من مجموع  %(32بنسبة )و بحثًا( 238) المقبولة األبحاث عدد وبلغ بحثًا،( 743) الجامعة

 .بحاث الواردةاأل

 هيئة أعضاء إقبال يضمن بما العالمية، العلمية المجالت في النشر تحفيز تعليمات إصدار 

 .مشجعة مالية حوافز لقاء المجالت، من النوع هذا في بحوثهم نشر على والباحثين التدريس

 الثاني: االستراتيجيالهدف 

 .والباحثين والَطلبةتنمية الَتمُيز واإلبداع وتعزيز قيمه لدى أعضاء هيئة الَتدريس 

 ات:نجازاإل

 أعضاء من للمتميزين المخصصة السنوية واالبداع التميز لجوائز القانوني اإلطار وضع 

 لطالب بحث مستلزمات دينار( 1000) تخصيص تم حيث والطلبة، التدريس هيئة

 لطالب بحث مستلزمات دينار( 500)و وطالبة، طالبًا( 26) لـ صرفها وتم الماجستير

 .طالب( 4) لـ صرفها وتم البكالوريوس

 ومعنويًا ماليًا دعمهو واإلبداع التميز تشجع آليات توفير. 

 الثالث: االستراتيجيالهدف 

 ( محلّيـًا وإقليمّيـًا وعالمّيًا.Rankرفع ُمستوى تصنيف الجامعة )

 ات:نجازاإل

 العالمية البيانات قواعد في المصنفة كتلك متميزة عالمية علمية مجالت في النشر تشجيع 

(Thomson Reuters)، ومصنفة موثقة مجالت في المنشورة األبحاث عدد بلغ حيث 

 .بحثًا( 128) عالميًا

 وهناك األبحاث، نشر على تعمل التي المؤسسات مع االتفاقيات بعض الجامعة عقدت 

 المدعومة العلمية المشروعات بعض تنفيذ أجل من المحلي المجتمع مؤسسات مع تعاون

 .بالوزارة العلمي البحث صندوق أو الجامعة من

 عن الجامعة عكس مرآة  في واضح دور من له لما للجامعة اإللكتروني الموقع تطوير

 أبحاثهم نشر بضرورة الجميع على التعميم تم حيث عالميًا،ها تصنيف رفعوومكانتها 

 .اإللكتروني الجامعة موقع على العلمية

  ركزت الجامعة على عملية التبادل الطالبي والثقافي والرياضي مع الجامعات

 والمؤسسات التعليمية العالمية.

  الذين يتبؤون مراكز قيادية في بلدانهم.ركزت الجامعة على متابعة الخريجين  
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21162117

 الكلية / المعهد

عدد 

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

عدد 

األبحاث 

 المنشورة

بحاث نسبة األ

عدد لى إالمنشورة 

أعضاء هيئة 

 التدريس في الكلية

نسبة األبحاث 

 المنشورة في الكلية

المجموع العام لى إ

 لألبحاث

/2015
2016 

/2016
2017 

/2015
2016 

/2016
2017 

 16% 16% %167 180% 70 42 ة إدارة المــال واألعمالكلي

 10% 12% %91 113% 43 47 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

كلية األمير الحسين بن عبداهلل 

 لتكنولوجيا المعلومات
32 10 %81 31% %6 %2 

األميـــرة سلمى بنت عبداهلل ة كلي

 ضــــريـــللتم
35 73 %108 209% %9 %17 

 5% 9% %68 114% 23 34 ةـــــــريعـــة الشكلي

 20% 20% %133 128% 89 67 ومـــــــــلــــعة الكلي

 10% 11% %96 106% 46 48 كلية العلـوم التربوية

 2% 5% %39 118% 7 18 ونــــــانـــــة القكلي

 7% 5% %94 76% 29 31 ةـــــــــكلية الهنـدس

 7% 2% %242 71% 29 12 ةــد بيـت الحكممعه

 5% 5% %177 200% 34 13 معهـد علوم األرض والبيئة

 100% 100% 112% 117% 442  379 *  المجمـــــــــــوع

وبلغ عدد  Google Scholar (52)عضاء هيئة التدريس المشتركين في أعدد هذا وقد بلغ 

 .استشهادًا (23043)بأبحاثهم   االستشهادات

 

 

 

 

 

باستثناء  2016/2017*    أعداد أعضاء هيئة التدريس الذين على رأس عملهم خالل العام الجامعي 

 اعضاء هيئة التدريس المجازين.
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21162117 

 ت
هيئة  اسم عضو

 التدريس
Name 

Total 

Citations 

عدد 

 االبحاث
index-h 

2016/2017 

عدد 

 األبحاث
Citations 

 Jamel-Ahmed Al 6416 62 32 5 751 د. احمد الجمل 1
 Soud-Yaseen A. Al 1387 71 20 2 162 د. ياسين السعود 2
 EqabRabei 663 51 15 0 106 د. عقاب ربيع 3
 Mohammad M. Hamed 595 32 8 0 90 د. محمد حامد 4
 Adamat-RidaAl 413 20 9 2 74 د. رضا العظامات 5
 BasemArefFrasin 309 65 10 6 62 د. باسم فراسين 6
 Omari-Amer Ibrahim Al 230 57 8 12 114 د. عامر ابراهيم العمري 7
 Ibrahim Bsoul 288 22 10 7 155 ابراهيم بصولد.  8
 Jamal A. Talla 223 22 8 1 44 د. جمال طالع 9
 Ismail Ababneh 191 33 8 0 33 عبابنة د. اسماعيل 10
 RaedGhanem 190 23 7 1 28 د. رائد غانم 11
 Omari, Ahmad-Al 176 34 4 6 48 د. احمد العمري 12
 Jacob H. Jacob 176 19 6 3 73 د. يعقوب يعقوب 13
 Amoush-Hani Al 171 11 5 1 31 د. هاني العموش 14
 FawziIrshaidIrshaid 135 20 6 2 47 د. فوزي ارشيد 15
 Mohammad Al Qadire 130 28 8 8 76 د. محمد القادري 16
 Ali Farhan AbuSeileek 113 11 6 1 39 د. علي ابوصعيليك 17
 Masri-HarbiAl 109 17 7 2 13 يالمصرد. حربي  18
 Ahmad Tubaishat 88 24 5 10 48 د. احمد طبيشات 19
 Omar Shatnawi 82 14 5 1 24 د. عمر شطناوي 20
 Mohammed ALBashtawy 77 33 5 14 53 د. محمد البشتاوي 21
 Adnan S. Jaran 60 16 4 1 5 د. عدنان جرن 22
 M. Serhan 56 9 4 1 4 د. محمد سرحان 23
 Shatnawi-AtallahAL 51 9 4 2 21 د. عطا اهلل الشطناوي 24
 Wardat-MashhoorAl 50 18 4 3 19 د. مشهور الوردات 25
 Fugara-A'kifAl 46 7 4 1 7 د. عاكف الفقراء 26

 د. محمد عيسى جرادات 27
-Mohammed

IssaRiadjaradat 
45 5 3 0 34 

 Mohammad M. Ibrahim 41 20 3 3 6 إبراهيمد. محمد  28
 Hatem Widyan 39 19 4 0 4 د. حاتم الوديان 29
 Oun-S. Al 30 13 2 0 6 د. سالم العون 30
 Laith Azar 29 9 3 0 4 د. ليث عازر 31
 MoayyadShawaqfah 23 7 2 2 10 د. مؤيد شواقفه 32
 Mohammad Alhadab 19 8 3 6 16 د. محمد الحدب 33

https://scholar.google.com/citations?user=GVAQev8AAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=GVAQev8AAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=jCStOYEAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=jCStOYEAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=cdXxqDgAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=cdXxqDgAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=8-TNbHYAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=8-TNbHYAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=CHiXYuMAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=CHiXYuMAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=KRlPwF8AAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=KRlPwF8AAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=S3CcDgIAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=S3CcDgIAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=c5sCg9EAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=c5sCg9EAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=a1ZuilsAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=a1ZuilsAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=CywJ0iIAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=CywJ0iIAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=WvES9UsAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=WvES9UsAAAAJ&hl=en
https://www.scopus.com/inward/authorDetails.uri?authorID=36953705100&partnerID=5ESL7QZV&md5=1c367b18c2b67e88b9e2f900a2b9626f
https://www.scopus.com/inward/authorDetails.uri?authorID=36953705100&partnerID=5ESL7QZV&md5=1c367b18c2b67e88b9e2f900a2b9626f
https://scholar.google.com/citations?user=nTMDRsoAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=nTMDRsoAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=0geTs_QAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=0geTs_QAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=xEBsWpoAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=xEBsWpoAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=Xsfbf1cAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=Xsfbf1cAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=EFWebXgAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=EFWebXgAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=OW8uz9wAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=OW8uz9wAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=jQF0ytkAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=jQF0ytkAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=psxBwlEAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=psxBwlEAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=ZIIPdCwAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=ZIIPdCwAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=Y1iNwN0AAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=Y1iNwN0AAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=NpSlWPoAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=NpSlWPoAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=4mOv8LwAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=4mOv8LwAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=2g5YfbUAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=2g5YfbUAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=S0tnJp8AAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=S0tnJp8AAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=9gKKkKcAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=9gKKkKcAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=jhQEfeoAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=jhQEfeoAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=Ib41CzYAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=Ib41CzYAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=C-rQ2rQAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=C-rQ2rQAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=uYSGuoMAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=uYSGuoMAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=jhzOjosAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=jhzOjosAAAAJ&hl=en
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 ت
هيئة  اسم عضو

 التدريس
Name 

Total 

Citations 

عدد 

 االبحاث
index-h 

2016/2017 

عدد 

 األبحاث
Citations 

 Hani khashan 13 9 2 3 8 د. هاني خشان 34
 zeaud-Hussein al 10 4 2 0 3 د. حسين الزيود 35
 Massaedh-"Ayat Allah" Al 9 17 3 3 9 آيات اهلل المساعدة 36
 khazaleh-Ahmad MH Al 4 3 1 1 2 د. أحمد الخزاعلة 37
 Awamreh-KhetamAl 2 6 1 3 2 العوامرةد. ختام  38
 SaadAlAyyash 2 3 1 0 1 د. سعد عياش 39
 sohailalsohaili 2 2 1 1 1 د. سهل السهيلي 40
 Ahmad HA Bataineh 1 8 1 4 1 د. احمد هايل البطاينة 41
 Ahmad Mousa Bataineh, 1 3 1 0 1 البطاينةد. أحمد موسى  42
 Joulan-NayefAl 1 2 1 0 1 د. نايف الجوالن 43
44 Seif Obeid Alshbiel, 1 2 1 2 1 
45 Muhannad Ahmad 0 3 - 2 - 
46 Hayel Ababneh 0 4 - 4 0 
47 Ali Jaradat, Mahmoud 0 1 - - - 

48 
-Abdel Rahman Rakad Al

Shabeeb 
0 1 - - - 

 2237 126 - 877 12769 المجموع
 

  

https://scholar.google.com/citations?user=EjS-yOcAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=EjS-yOcAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=66UHZ3sAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=66UHZ3sAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=KfRxYZAAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=KfRxYZAAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=S32ExacAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=S32ExacAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=cdoZ0s0AAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=cdoZ0s0AAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=iiTUsNcAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=iiTUsNcAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=7A1F9T0AAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=7A1F9T0AAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=EqJ9SjwAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=EqJ9SjwAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=Ok6WSCoAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=Ok6WSCoAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=V42_g7AAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=V42_g7AAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=6BzW8rcAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=6BzW8rcAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=fR_P-B8AAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=fR_P-B8AAAAJ&hl=en
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 :الموارد البشرية المحور الثالث:

 :األول ستراتيجياالالهدف 

 .ثين وتنمية مهاراتهم المختلفةقدرات أعضاء هيئة التدريس والباحتطوير 

 ات:نجازاإل

 ( 16زيادة نفقات البحث العلمي بنسبة )% حيث بلغ مجموع االنفاق على البحث العلمي

 .( دينار أردني1537000)

  لى المجالس المختصة إلقراره، إرفع مشروع تعديل نظام أعضاء هيئة التدريس وتعليماته

 يضمن تحقيق المزيد من الرضا الوظيفي.بما 

 ( ألف دينار بدل اجازات التفرغ العلمي لكي يتمكن أعضاء هيئة التدريس من 600نفاق )إ

 نجاز ابحاثهم العلمية.إ

 ( دورات تدريبية لغايات تطوير المهارات 4عقد مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس )

 هيئة التدريس في الجامعة. اللغوية والتواصلية والحاسوبية لدى أعضاء

  ورش العمل والدورات التدريبية في عقد مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس العديد من

وتثقيفهم بأنظمة الجامعة  مجال التدريس وأساليبه الحديثة ووسائل التقييم ومهارات االتصال

 .وتعليماتها النافذة

 الوظيفي السلوك مدونة وتطبيق التدريس هيئة أعضاء لدى المهنية األخالق تنمية. 

 وذلك من خالل استبانة الكترونية بشكل  ،تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس من قبل الطلبة

 الكليات والمعاهد. فيسنوي ألعضاء هيئة التدريس التقييم الجراء إفصلي، و

 ( عضو هيئة تدريس المتميزين في مختلف التخصصات ضمن برنامج التفرغ 14استقطاب )

 العلمي.

 :الثاني ستراتيجياالالهدف 

 .لهم الالزم الَدعم وتوفير الموفدين ؤونش وُمتابعة والخارجّي الداخلّي اإليفاد حركة تفعيل 

 ات:نجازاإل

  لى جامعات إ( موفدين 10ايفاد )بالرغم من الضائقة المالية التي تعاني منها الجامعة تم

نفاق إعالمية مرموقة للحصول على درجة الدكتوراه في عدد من التخصصات، وبقيمة 

 .( ألف دينار سنويًا164)

  متابعة األداء األكاديمي لجميع المبتعثين من قبل األقسام المعنية وبالتنسيق مع شعبة

 االبتعاث.
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 :الثالث االستراتيجي الهدف

 .الُمستمر للَتدريب وإخضاعهم اإلدارَية الهيئة أعضاء كفاية رفع 

 ات:نجازاإل

 دارة العليا ألعضاء الهيئة االدارية لتزويدهم عقد دورة في االدارة المتوسطة وأخرى في اإل

 .دارية الالزمةبالمهارات اإل

  داري ومعوقاته وبحث الدارية لالطالع على واقع العمل اإلإعقد لقاءين مع مدراء الدوائر

 في الجامعة. هسبل تطوير

 الوظيفي السلوك مدونة وتطبيق إلداريةا هيئةال لدى المهنية األخالق تنمية. 
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 البيئة الجامعية والطالب المحور الرابع:

 :األول ستراتيجياالالهدف 

 .الُطالبَية الخدمات بمستوى واالرتقاء الجامعَية البيئة تطوير

 ات:نجازاإل

  نشاطًا (26)منهجَية المقَدمة للَطلبة حيث بلغ عددها الالتعزيز األنشطة الُطالبَية. 

  تنمية ُروح العمل الَتطوعّي عند الَطلبة، حيث عملت بعض كليات الجامعة عدة حمالت

مكتبة قسم مراجع التطوعية إلجراء صيانة للقاعات التدريسية وزراعة األشجار، وتنظيف 

عن حمالت التبرع بالدم التي تقيمها كلية  ، وساحات المباني والكليات، فضاًلهاشميةال

األميرة سلمى بنت عبداهلل الثاني للتمريض بشكل دوري، حيث بلغت عدد الحمالت التطوعية 

 ( حملة.11)

  طلبة المقدمة من  تشغيلالتفعيل برامج عمل الَطلبة وتطوير آلياتها، حيث تم استقبال طلبات

 ادات والمعاهد والمراكز ودوائر الجامعة وعددهمبكالوريوس وتشغيلهم في الكليات والعمال

 جماليابمبلغ  2016/2017للعام الجامعي  ( طالبًا وطالبة على الفصل الدراسي األول36)

 .ًا( دينار4320)مقداره 

 استقبال طلبات المساعدات المالية وتدقيقها حسب حيث تم  ير ُسبل دعم الَطلبة المحتاجينتوف

، وصرف مساعدة مالية تم جامعة آل البيت والمصادقة عليها األسس المعمول بها في

   :-كاآلتيتصنيفها إلى ثالثة فئات 

  طالبا وطالبة لمنحة جمعية مؤسسة المناصير الخيرية للمساهمة في تدريس  (20)ترشح

 .ًا( دينار4520( طالبًا وطالبة بمبلغ أجمالي قدره )11الطلبة المحتاجين، والتي استفاد منها )

 عن االخالق  ميثاق شرف طالبي اعدادتم حيث  ،يق الَشرف الُطالبَية ودعمهاتعزيز مواث

 وتبنته عمادة شؤون الطلبة.

 ختلفة وإيجاد الُحُلول المناسبةتكثيف الِلقاءات الَدورَية بالَطلبة للوقوف على ُمشكالتهم الُم 

في كل فصل مع عطوفة الرئيس، ولقاء في كل فصل مع اعضاء الهيئة  لقاءينيتم عقد  حيث

 التدريسية والطلبة.

  تم حيث  ،ول القضايا الجامعَية الُمختلفةدورَية لمعرفة آراء الَطلبة حإجراء استطالعات رأي

 بإجراءصفحة رسمية لجامعة آل البيت تتابعها عن كثب عمادة شؤون الطلبة نشاء إ
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لف أ (41)ما ال يقل عن  الصفحة القضايا الجامعية ويتابع استطالعات مستمرة لمختلف

 .متابع

 همجراءات ومعامالت قبولإتسهيل و ديم الخدمات للَطلبةُمتعلقة بتقتسهيل اإلجراءات ال 

ة من خالل تخصيص اعالنات مبوبة لدائرة القبول والتسجيل على الصفحة الرئيسالكترونيًا 

لطلبة الكترونيا، ونماذج االشراف االلكترونية على لمواد ال لموقع الجامعة، واعتماد اسقاط

الطلبة وجرائد موادهم لكل فصل وطرحها  رسائل الماجستير، فضال عن ما يخص عالمات

 تجريبيا على بوابة الطلبة االلكترونية قبل اعتمادها بصفة رسمية.

 بنسبة  إشراك الطلبة في عملية التقييم الُمستمر لنوعية البرامج وأداء أعضاء هيئة التدريس

(100%). 

  مختلف االنشطة قد لع باألجهزة الَلازمة اوتزويده الصالة الرياضيةاستكمال تجهيز

 التي تخص الجامعة والمجتمع المحلي. واالحتفاالت والفاعليات

 :الثاني الهدف االستراتيجي

 .ومنهجيًا وُسلوكّيًا  ِعلمَيـًافكرياً و شخصيته وصقل بالَطالب االعتناء 

 ات:نجازاإل

 ن ومرشدحيث يتوافر  ،مّي في ُكليات الجامعة ومعاهدهاتفعيل برامج اإلرشاد األكادي

الطلبة الجدد من  بأعدادفي كليات الجامعة المختلفة ويرتبط ارشادهم االكاديمي  نوكاديميأ

 .(%90)وهي مفعلة بنسبة  ،و من السنة الثانيةأولى أللسنة اا

  بناء عالقة ُمتبادلة بين الَطلبة وأساتذتهم من خالل المباريات الودية التي تقام في بعض

والصور الجماعية  مباريات، (6)لى إوالتي وصل عددها  ساتذتهمأالكليات بين الطلبة و

الجماعي التي تقام في الكليات، ومن خالل التقييم الذي يقدمه الطلبة  فطورليات العاوف

 .(كس بويالف)فحات الكليات على موقع التواصل االجتماعي وص لألساتذة

  لها المناسب عمادة شؤون الطلبة المواهب الفنية والرياضية وتوفر الدعماحتضان. 

 وتحفيزهم وفنيًا ورياضيًا تكريم الطلبة المتميزين أكاديميًا. 

 لبة، كالمواصالت والمأكل والمشربتطوير ُمستوى الخدمات المقَدمة للَط. 

 جذريًا واإلسهام  التنسيق مع وزارة النقل ومحافظ محافظة المفرق لحل مشكلة المواصالت

الطلبة نقل ل حافالت متوسطةلى توفير إضافة إ، (%50)جور النقل بنسبة أدعم في تحقيق 

 الحرم الجامعي. داخل

  اندية طالبية، وتقوم  (7)نشاء إحيث تمت الموافقة على  األندية الُطالبَية الُمختلفةتفعيل عمل

 .نشطة سنويًاأربعة ألى إ ندية بما ال يقل عن نشاطينذه األه

  الجامعة وإشراك الطلبة بصياغة تعليماته من أجل التمهيد الى إعادة تفعيل مجلس الطلبة في

 إقرارها في المجالس المختصة.
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 :الثالث الهدف االستراتيجي

 .الَطلبة من الجامعة ُمدخالت تعزيز

 ات:نجازاإل 

 ( 41)استفادة حيث تم  تفعيل اتفاقيات تبادل الَطلبة مع الجامعات المحلَية واإلقليمَية والَدولَية

 .2017-2016هذه االتفاقيات خالل العام الجامعي طالبًا ضمن 

 حيث  وافز التي تضمن انضمامهم للجامعةاستقطاب الَطلبة المتميزين والمبدعين ووضع الح

هندسة الفي التخصصات التالية:  والفني على التفوق الرياضي وطالبة طالبًا (22)تم قبول 

ربية التو واألحياء والتحاليل الطبية ارضوعلوم وهندسة الطاقة المتجددة والمحاسبة مدنية ال

 مريض.بدنية والتال

 حيث  ختلفة محليًا واقليميًا وعالميًاوضع خطة متكاملة تضمن تسويق البرامج األكاديمية الم

 ها.مستمرا ب، وما زال العمل  م2017-2016قرار خطة إتم 

  وهندسة اإلجراءات المتعلقة جراءات قبول الطلبة في البرنامجين الموازي والدولي، إتسهيل

بتقديم الخدمات للطلبة: فقد تم استقبال الطلبة المستجدين على الدورة الصيفية للعام الدراسي 

حيث بلغت األعداد وإصدار الهويات الجامعية للطلبة وتوزيع دليل الطالب  م2016/2017

 :كما يأتي

  .( طالبًا وطالبة1338بكالوريوس )تنافس /  

  .( طالب وطالبة900ازي / بكالوريوس )مو 

  .( طالبًا وطالبة337ماجستير )البرنامج العادي /  

 .( طالبًا وطالبة118ماجستير )البرنامج الدولي /  

 ( طالب.8دكتوراه ) 
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 البنى األساسية المحور الخامس:

 :ستراتيجياالالهدف 

، المشروعات القائمةواستكمال بناء ، التحتية وتجهيز المرافق ىوير البناالستمرار في تط

  سائر مرافق الجامعة.واستحداث مباٍن جديدة للكليات والمعاهد والدوائر االدارية و

  ات:نجازاإل

  لطلبة.لالعمل بها وتشغيلها  أبدوالصالة الرياضية إنشاء مبنى استكمال مشروع 

  المعلومات. مبنى كلية تكنولوجياإنشاء استكمال مشروع 

  مركز االستشارات ومكتب االرتباط في عمان.استكمال مشروع إنشاء 

  ( ميغا 3)انتاجية استكمال مشروع تصميم وتنفيذ وربط وتشغيل وصيانة خاليا شمسية بقدرة

 .تفي حاجة الجامعة من الكهرباء واط

 (.%60وبنسبة ) قيد االنجاز ،الهندسةمبنى كلية إنشاء  بمشروععمل ال 

 (.%60وبنسبة ) قيد االنجازاإلقتصاد والعلوم اإلدارية، مبنى كلية إنشاء  بمشروععمل ال 

 ( من %90وبنسبة ) قيد االنجاز ،المرحلة األولى -مبنى كلية التمريضإنشاء بمشروع عمل ال

 أعمال المرحلة األولى.

 ( أربع40000تطوير وتحسين مداخل الجامعة بقيمة )ن ألف دينار للمرحلة األولى.ي 

  ومرافقها بشكل مستمرالجامعة مباني صيانة. 

  عمل التحويرات للعديد من المباني وتحسينها إليجاد البيئة المناسبة للعملية التعليمية وتتناسب

 مع األعداد المتزايدة للطلبة.

 ( تطوير جميع األنظمة الحاسوبية باستخدام قواعد البياناتOracle بدال من قواعد البيانات )

(Ingress) ( 30بنسبة)%. 

 مرحلة الثانية من مشروع تحديث الشبكة الحاسوبيةتنفيذ ال. 

 استكمال بناء شبكة السلكية داخل الحرم الجامعي واستبدال الكوابل الحالية. 

  تطوير الخوادم الحاسوبية الخاصة بأمن المعلومات وحماية الشبكات وتحديث برنامج مضاد

 .للفايروسات

 يشمل جميع مرافق الجامعة الرئيسة استكمال مشروع نظام التحكم والسيطرة والمراقبة ل

 .وساحتها وطرقها

 .استكمال التجهيزات الالزمة إلذاعة الجامعة 

  المرحلة الثانية  –التقدم الى وزارة التخطيط من أجل دعم مشروع إنشاء مبنى كلية التمريض

 ( مليون دينار.1,5) بمبلغ
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 : العمل اإلداري واإلسناد الفني المحور السادس:

 :ستراتيجياالالهدف 

 .تطوير هياكل العمل اإلدارّي وآلياته وتعزيز ُسبل اإلسناد الفنّي

 :اتنجازاإل

 جديدة داريةإ وحدات واستحداث دارياإل الهيكل تطوير  على الجامعة عملت. 

 حيث تتم جميع المخاطبات الرسمية الداخلية  الورقَية غير اإللكترونَية اإلدارة مشروع تحقيق

 عن طريق نظام الكتروني معد لهذه الغاية.

 جميع موظفي ل االلكترونية البصمة نظام تفعيل تم حيث اإللكترونَية الَرقابة نظام تطوير

 .الجامعة مرافق مراقبةتشغيل غرفة مراقبة وسيطرة ل وكذلك الجامعة،

 افضل لتقديم ةالمواد الالزم كافةوتوفير  المختلفة وخدماتها الِصيانة مراكز تطوير  

 .الخدمات

 اللوازمَية واألعمال والَتزويد الَصرف آليات تطوير. 

 شؤوندائرة و الماليةالدائرة و والتسجيل القبول الحاسوبية الخاصة بدائرة نظمةاأل تطوير 

 .وغيرها العاملين
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 : الموارد المالية واالستثمار المحور السابع:

  :ستراتيجياالالهدف 

 مثلى لالستثمار. صعن فر تعزيز موارد الجامعة المالية والبحث

 :اتنجازاإل

  مثلاأل التخصيص تراعيبحيث  لكترونيًاإ السنوية للجامعة الموازنة عدادإاالنتهاء من 

 .والجهد الوقت رتوفيو المالية للموارد

 وبرامج  الجديدة البرامج طرح في لتوسعا  خالل من للجامعة الذاتية االيرادات تعزيز 

 .االرتباط مكتب في التسجيل وفتح الدولية البرامج وخصوصًا العليا الدراسات

 واألكشاك التجارية  المطاعم و الشمسية الطاقة لمشروع المؤجرة المواقع زيادة على عملال

 .المؤجرة المواقع في االستثمار امام العوائق إزالةو

 الخصوص بهذا العمداء مجلس من قرار صدرحيث ، الماسة غير اإلدارَية التعيينات وقف. 

 القانونَية الِسّن أكملوا الذين لإلداريين الَتجديد عدمااللتزام الكامل ب. 

  سيوفر الذي للتنمية ظبي أبو صندوق من الممول الشمسّية الطاقة مشروعاالنتهاء من 

 .الَسنوَية الكهرباء فاتورة من%( 80)

  ( ميجا واط مع 20) إنتاجية قدرةب اإلستثماريمشروع الطاقة الشمسية العمل على انشاء

على بدء العمل وشارف المطلوبة والموافقات الرسمية  اتاالجراء اكتملتشركة بوتك، حيث 

 .كيب المعدات في ارض المشروعرت
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 : الشراكة والتعاون المحور الثامن:

 :األول الهدف االستراتيجي

 المجتمع على النفتاحمدينة للثقافة واستضافة فعاليات ا -االسهام في تصميم شعار المفرق 

 .تنميته في والمشاركة المحلّي

 :اتنجازاإل

 ووزارة الزراعة، وزارةهي:  مختلفة محلية مؤسسات (4) لبرامج والفني التقني الدعم توفير 

 .االتصاالت قطاعو العسكرية، الدولة اجهزةو الثقافة،

  بالمهام متخصصة عمل ورشةوتنمية المجتمع  والخدمات الفنية االستشارات مركزعقد 

 الصغيرة المشاريع ادارة في المرأة دور" بعنوان عمل ورشة، ووالبيطرية الزراعية

 ."وتنميتها

 المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزارة مع وبالتعاون المعلومات تكنولوجيا كلية عقدت 

 المجتمع ألبناء الحديثة والبرامج الموبايل تطبيقات ةدور، والحياتية المهارات في دورة

 لتدريب الوزارة مع الموقعة االتفاقية في العملي التدريب برنامج ضمن المتدربين المحلي

 .المعلومات تكنولوجيا كليات خريجي

  محافظة مستشفيات في والممرضين السريرين والمدربين للمدرسين تدريبية دورةتم عقد 

 .العلمية االسس على المبنية التمريضية والرعاية التطبيق في المفرق

 نشاطات اقامت كما ،نجليزيةاإل اللغة تعليم دورات بعقد اللغات بمركز ممثلة الجامعة قامت 

 ةيالمعن الجمعيات من العديد مع الجامعة نسقت كما االجانب، للطلبة الضاد لسان جمعية مع

 .الجامعة داخل جانباأل للطلبة فعاليات إلقامة العربية باللغة

 على الطلبة و التدريسية الهيئة أعضاء بتشجيع عبداهلل للتمريضاألميرة سلمى بنت  كلية تقوم 

 مراكز و مستشفيات من الصحية المرافق لمختلف الخدمات و الصحية االستشارات تقديم

 و الكلية عضاءأ يعمل و ،للطلبة الميداني التطبيق  خالل من المفرق محافظة في صحية

 .المراجعين و للموظفين المشورة تقديم عل طلبتها
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 حيث تم عقد اكثر  ،المختلفة وفعالياته المحلّي الُمجتمع ألنشطة الُمختلفة الجامعة مرافق فتح

 .في الجامعة ألنشطة المجتمع فعالية (100) من

 التبرع حملةل قاعات و مختبرات من مرافقها فتح على األميرة سلمى للتمريض كلية عملت 

 .الجامعة في المقامة السنوية بالدم

 اشراك، حيث تم المختلفة ولجانها الجامعة مجالس في وممثلوه المحلّي الُمجتمع ُرموز إشراك 

 الس الجامعة ولجانها المختلفة.مج في المحلي المجتمع رموز من ًا(عضو20)

 التفاقياتا ، حيث بلغ عدد الجامعّي االستثمار مشروعات في المحلّي الُمجتمع شراكة تنشيط 

  .من المجتمع المحلي مستثمرين مع( اتفاقية 12) الموقعة

 االميرة سلمى بنت عبداهلل للتمريض في  كليةعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة  شارك

 التمريض نقابة مع بالمشاركة الحكومي المفرق مستشفى في األول الطبي الثقافي الملتقى

 .المفرق / الثقافة مديرية ،الحكومي المفرق مستشفىو المفرق، فرع / األردنية

 فرع الممرضين نقابة مع بالتعاون ذلك و الثدي سرطان حول التوعوية الحملة طالقإ 

 .األردني الوطني المرأة لجان تجمع مع وبالتعاون ،المفرق

 مختلف في كلية التمريض طلبةو التدريسية الهيئة عضاءأ قبل من تثقيفية محاضراتلقاء إ 

 .المجتمع صحة مساق ضمن وذلك ،المفرق في المدراس و الصحية اكزالمر

 وسوق المحلّي الُمجتمع تهُم قضايا حول رسائلهم إدارة على العليا الِدراسات طلبة تشجيع 

 ( رسالة.12) الجامعية ، حيث بلغ عدد الرسائلالعمل

 وبلغ عدد اللقاءات المحلّي الُمجتمع وُممثلي الجامعة إدارة بين يًادور لقاًء (23) إقامة. 

 حيث  ،الُمحلي الُمجتمع ُمؤسسات مع ُمشتركة وفعاليات ومعارض وندوات ُمؤتمرات تنظيم

 ( فعالية مع مؤسسات المجمع المحلي.60تم تنظيم )

 شلل ضد االطفال تطعيم حملةوالمشاركة في  المفرق محافظة في مجاني طبي يوم قامةإ 

 .  العملي الطفل صحة مساق ضمن الحسين ضاحية صحي مركز في أقيمت التي االطفال

 حيث تم المختلفة مرافقها إلى والتعرف الجامعة لزيارة المحافظة في المدارس طلبة دعوة ،

 ة الجامعة.ر( مدارس لزيا9استقبال )
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 :الثاني ستراتيجياالالهدف 

 .الوطنَية واألهلَية الرسمَية المؤسسات مع فاعلة شراكة بناء

 :اتنجازاإل

 للعام البيت آل وجامعة المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزارة بين الموقعة االتفاقية تفعيل 

 من الحكومية الجامعات في الجدد الخريجين تدريب االتفاقية تضمنت، التوالي على الثالث

 متطلبات بين الفجوة جسر وبرنامج العملي التدريب برنامج ضمن المحلي المجتمع أبناء

 تكنولوجيا كلية خريجي من خريجًا( 29) تعيين تم حيث التعليم، ومخرجات العمل سوق

 .المفرق محافظة أبناء من المعلومات

 دورات تنفيذ بهدف الخارجية الثقافية المراكز ( من7) مع االتفاقيات من العديد عقد 

 .البيت ال جامعة مع باالشتراك المهنية الدبلومات او التدريبية الدبلومات

 مع التعاون مذكرات و اتفاقيات (4) بعقد التمريض كلية قامت: 

 .المختلفة الصحية المراكز و مستشفيات في ممثلة – الصحة وزارة .1

 .العسكرية مستشفيات في ممثلة – الملكية الطبية الخدمات .2

 .الصحية المرافق مختلف في" حكيم" الصحية الحوسبة شركة .3

 .المفرق محافظة فرع/  الرئيسي الفرع في ممثلة/  التمريض نقابة .4

 الوطنية المؤسسات مع ركةاُمشبال وإبداعَية وفكرَية وثقافَية علمَية يةفعال( 70) تنفيذ. 

 عمان مدينة في واالرتباط االستشارات مركز تشغيل تضمن ُمتكاملة علمَية ُخَطة وضع 

 خطة بوضع المجتمع وتنمية الفنية والخدمات االستشارات مركز قامحيث   الُمثلى بالصورة

 ،بعمان الجامعة ارتباط مكتب في مركزال تشغيل اجل من تشغيلية عمل وخطة استراتيجية

 اإلدارية لالستشارات العلمية التطبيقات مجتمع مؤسسة مع اتفاقية بإبرام قام ذلكولتحقيق 

 .التدريبية  الدورات من العديد بتنفيذ للقيام

 كذلك الزراعي، العمل في آلياتهم واستخدام المفرق اشغال مديرية مع بالتعاون الجامعة قامت 

 في الزراعة دائرة موظفي مشاركة خالل من لالنتخابات المستقلة الهيئة مع التعاون

 واستخدام المفرق محافظة في المسلحة القوات مع والتعاون والبلدية، النيابية االنتخابات

 لتزويد الكبرى عمان أمانه مع التعاون الى اضافة.  المائي الحصاد مشروع ضمن آلياتهم

 الحرم تجميل مشروع ضمن ،وزراعتها الزراعية واألشتال باألشجار البيت آل جامعة

 .الجامعي

  تنفيذ فعاليات ثقافية تخص المفرق ومحافظتها باعتبارها مدينة للثقافة بالتعاون مع وزارة

 الثقافة.
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 :الثالث ستراتيجياالالهدف 

 واالتحادات والمجامع والمؤسسات والهيئات الجامعات مع والَتعاون الَشراكة ُسبل تعزيز

 .العالمَية والَروابط العلمَية

 :اتنجازاإل

 شركة مع بالتباحث المعلومات تكنولوجيا كلية قامت(Samplon Codi)  ورئيس فرنسا في 

 الالجئين لشؤون السامية والمفوضية فرنسا في السوريين الالجئين لدعم شمس مبادرة

 الجامعة مع اتفاقية عقد بحث تم وقد لبنان، في السوريين لالجئين  (Codi)برنامج ومديرة

 بحواسيب مختبر تأسيس خالله من يتم جامعةال في السوريين لالجئين تدريبي برنامج لتنفيذ

 .ضوئية وماسحة ليزرية وطابعة بيانات عرض لجهاز باإلضافة حاسوب( 32) عدد نقاله

 جامعة في عقدت التي العمل بورشة المعلومات تكنولوجيا كلية شاركت(Kings College  

London)  فرصة وزيادة الرقمي التعليم مشروع اطالق في للمشاركة المتحدة المملكة في 

(Partnership for Digital Learning and Increased Access (PADILEIA)) 

 تكنولوجيا في ببرامج السوريين الالجئين لتدريب وذلك المتحدة، المملكة من بالكامل الممول

   (King's College London)جامعة مع وبالتعاون البيت آل جامعة في تنفذ المعلومات

 من المفتوح للتعليم  (Kiron)ومؤسسة بيروت في األمريكية والجامعة المتحدة المملكة في

 استقطاب تم حيث المتحدة، المملكة في المفتوح للتعليم )FutureLearn (ومؤسسة ألمانيا

 تكنولوجيا كلية ملحق في مختبرين تأسيس الستكمال المشروع هذا خالل من للجامعة تمويل

 بيانات، عرض وجهازي وطابعتين جدًا عالية بمواصفات ًاحاسوب( 50) وبسعة المعلومات

 أعضاء قبل من السوريين لالجئين تدريبية برامج لتنفيذ الالزم التمويل استقطاب تم وكذلك

 .ردنيأ دينار( 150000) على يزيد للجامعة ًاوفر يحقق مما الجامعة، في التدريسية الهيئة
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 لمشروع بطلب التقدم (HOPES )حيث االوروبي، االتحاد من الممول السوريين لالجئين 

 ًا.طالب( 15) يفادإ المشروع هذا بموجب تم

 الالجئين لشؤون السامية المفوضية من مقدمة منحة على المعلومات تكنولوجيا كلية حصلت 

(UNHCR )على يحتوي المعلومات تكنولوجيا كلية في متكامل مختبر تأسيس تضمنت 

 .جدًا عالية بمواصفات حاسوبي جهاز( 24)

 للعام البيت آل وجامعة المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزارة بين الموقعة االتفاقية تفعيل 

 .التوالي على الثالث

 مبادرة حول نيروبي الكينية العاصمة في عقدت التي األولى العمل ورشة في المشاركة 

  Partnership for Digital Learning and Increased)فرصه وزيادة الرقمي التعليم

Access (PADILEIA)) جامعة مع وبالتعاون المتحدة المملكة من الممولة(Kings  

College London) ومؤسسة بيروت في االمريكية والجامعة المتحدة المملكة في 

(Kiron) ومؤسسة المانيا في المفتوح للتعليم(FutureLearn)  المملكة في المفتوح للتعليم 

 .م3/11/2016-30/10/2016 من الفترة خالل وذلك المتحدة،

 مسابقة الجامعة في المعلومات لتكنولوجيا الثاني عبداهلل بن الحسين األمير كلية استضافت 

 البرمجة مسابقة من االولى المرحلة تمثل والتي( Arabella CPC 2017) للبرمجة أرابيال

 (9) العام لهذا المسابقة هذه في المشاركة الجامعات عدد بلغ حيث ،ICPC-ACM العالمية

 .المتنافسة الجامعات بين الثاني الترتيب على الجامعة حصلت، ووخاصة رسمية جامعات

 الوطنية المسابقة في البيت آل جامعة في المعلومات تكنولوجيا كلية من فرق مشاركة 

 المرحلة تمثل والتي  (Jordanian Collegiate Programming Contest)للبرمجة

 برعاية األردنية الجامعة في عقدت والتي  ACMالـ للبرمجة العالمية المسابقة من األولى

 من الثانية للمرحلة البيت آل جامعة من فريق تأهل وقد األردنيين، المبرمجين جمعية

 فرق( 110) وبمشاركة الشيخ شرم في عقدت والتي العربي الوطن مستوى على المسابقة

 .العربي الوطن في دولة( 11) ضمن عربية جامعة( 62) من

 لمشروع بطلب التقدم(HOPES)  حيث االوروبي، االتحاد من الممول السوريين لالجئين 

 الستكمال أردنيين وخمسة سوريين منهم عشرة ،ًاطالب( 15) ايفاد المشروع هذا بموجب تم

 .المشروع حساب على الجامعة في( الماجستير) العليا دراستهم

 وحتى الدراسي العام هذا خالل الطلبة شؤون عمادة خالل من المبرمة االتفاقيات عدد بلغ 

 منها ربعأ ن،اآل حتى ودولية وطنية مؤسسات مع تعاون ومذكرة اتفاقية (11) يقارب ما االن

 .خارجية جهات مع علمية وغير علمية فعاليات تسع عن يقل ال ما وُنظم جديدة، اتفاقيات
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 : الجـــــــــــــــودة المحور التاسع:

 :ستراتيجياالالهدف 

 .اعتماد نظام الجودة المستدامة في الَتعليم والبحث واإلدارة

 :اتنجازاإل

  الُعليا والِدراسات البكالوريوس ُمستوى على الِدراسَية البرامج اعتماد استكمالالعمل على 

( برامج على مستوى البكالوريوس وبرنامجين على 3حيث تم اعتماد ) خاصًا اعتمادًا

 (31) خاصًا مستوى الماجستير، وبذلك يصبح عدد برامج البكالوريوس المعتمدة اعتمادًا

، ويصبح عدد برامج الماجستير من مجموع برامج البكالوريوس %(80وبنسبة ) برنامجًا

الدبلوم العالي  %(، وبلغت نسبة برامج80وبنسبة ) برنامجا (29) خاصًا المعتمدة اعتمادًا

 %(.67) خاصًا المعتمدة اعتمادًا

 الهندسة ككلية الكليات بعض خالل من  الدولي االعتماد على الحصول على العمل جاري 

(ِABIT )وكلية األميرة سلمى بنت عبداهلل للتمريض (ACEN). 

  ستيعابيةاال طاقةدراسة حساب ال دادعإمن خالل  المطروحة لبرامجألوضاع ا تقييم إجراءتم 

 .لها

 تعليمات مثل جودته وتضمن وتدعمه العلمي البحث ُتشجع التي القانونية التشريعات تطوير 

 ثومبسون) بيانات قواعد في والمصنفة المميزة المجالت في العلمي النشر حوافز بدل

 في المصنفة المجالت في والدكتوراه الماجستير رسائل من النشر حوافز وكذلك (رويترز

 .(رويترز ثومبسون) بيانات قواعد

 النشر لتشجيع الترقيات وخصوصًا التدريسية الهيئة تعليمات بمراجعة الجامعة قامت 

 عمداء مجلس في التعليمات هذه مناقشة حاليًا وتجري العالمية البيانات قواعد في المصنف

 .بها والعمل إقرارها لغرض الجامعة

 وتقييم الستقبال يستخدم محوسب نظام تفعيل تم حيث المنارة مجلة في النشر تعليمات تحديث 

 آلية تحويل تم كما الجامعة، عن تصدر التي والدراسات للبحوث المنارة مجلة أبحاث

 .اإللكترونية الطريقة إلى التحرير هيئة اجتماعات

 العام بداية بتنفيذها والبدءها ومعاهدالجامعة  كلياتفي  جودةلل تحسينيه خطة عمل تم 

 م.2017/2018 الجامعي

  نشاء نظام داخلي للجودة في الجامعة.إجاري العمل على 

 شؤون دائرة بإعدادها تقوم خاصة نماذج خالل من الجامعة في الموظفين جميع داءأ تقييم 

 (.%100) بنسبة سنوي بشكل العاملين
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 : والحاكميةالمحور العاشر: اإلدارة 

 : االستراتيجيالهدف 

 .والمؤسسَية والُمساءلة والَشفافَية والمساواة العدالة مبادئ تعزيز

 اإلنجازات:

 في والطلبة والموظفين التدريس هيئة عضاءأ تمثيلدارة الجامعية التشاركية باإل تعزز 

 .ولجانها الجامعة مجالس

  التدريس هيئة عضاءأ وتعليمات نظام سيما وال ،الجامعية والتعليمات األنظمة تطويرتم، 

 ،البكالوريوس درجة منح وتعليمات ،الطلبة تأديب ونظام، داريةاإل الهيئةوتعليمات  ونظام

 .الجديدة والتعليمات األنظمة من الالزم واستحداث

 شملت الجامعة في الخاصة الحالية التعليمات من عدد وتعديل جديدة تعليمات عدادإ: 

 .العلمية البحوث في التشابه كشف برمجيات استخدام أسس .1

 .المجتمع وتنمية الفنية والخدمات االستشارات لمركز التنفيذية التعليمات .2

 .البيت آل  جامعة في المحوسبة االمتحانات تعليمات .3

 .العاملين إسكان صندوق لنظام التنفيذية التعليمات .4

 .البيت لآ جامعة في الجزئي اإليفاد تعليمات .5

 .البيت آل جامعة في الصحي التأمين تعليمات .6

 في العمرة أو الحج رحلتي على اإلشراف في المشارك اإلداري المرافق اختيار أسس .7

 .البيت آل جامعة
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 : التحديات والتطلعات المستقبلية

 التحديات

ات وجود مجموعة من التحدي (م2020-2016)تبين خالل إعداد الُخطة االستراتيجية للجامعة

وعليه كان لزامًا حصر ، وتؤثر على خطط التحسين والتطوير فيها ،والتهديدات التي تواجه الجامعة

الة للحيلولة دون وقوعها وتجنب حدوثها في المستقبل ت والتهديدات وبناء آليات عمل فَعهذه التحديا

ة من خالل تنفيذ ما بما يضمن استمرار عملية التحسين والتطوير التي تبنتها الجامع، القريب للجامعة

وفيما يلي ملخص ألهم التحديات والتهديدات ، للجامعة ستراتيجيةاالة ورد من مهام تنفيذية في الُخط

 :التي تواجه الجامعة

 ُبعد الجامعة نسبيًا عن مراكز النشاط االقتصادّي والتجمعات السكنَية. 

  الرسمَيةتدني الُرسوم الجامعَية مقارنًة بالجامعات اأُلردنَية. 

 نقص أعضاء هيئة الَتدريس في بعض الَتخصصات. 

 ضعف االستثمار وقلة اإليرادات الخارجَية. 

 عدم وجود برامج تدريب ُمستدامة للموارد البشرَية. 

 عدم االستقرار في تشريعات التعليم العالي. 

 واللوازم المختلفةبما في ذلك ارتفاع ُكلف األجهزة ، تزايد الُكلف الَتشغيلَية سنويًا. 

 تراجع الدعم المالّي الحكومّي للجامعة. 

  تزايد الَضغط المجتمعّي على الجامعة للمساهمة في خفض معدالت البطالة العالية في

 .المحافظة

 المشكالت الِسياسَية الناجمة في دول الجوار. 

 األردنية الجامعات بين فيها تنفرد تخصصية هوية الجامعة منح. 

 النظامي المنحى - الجامعة في المؤسسية - على التركيز(System Approach) .  

 السوق واحتياجات المخرجات بين المواءمة. 

 المياه حصاد  /الطاقة - البيئة من البرامج استنبات. 

 .متابعة الخريجين وأماكن عملهم والرضى الوظيفي عن الخريجين ومستواهم 
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 التطلعات المستقبلية

وتنمية مهاراتهم ، تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين تسعى الجامعة إلى

وإخضاعهم ، ورفع كفاية أعضاء الهيئة اإلدارية، وتفعيل حركة اإليفاد الداخلي والخارجي، لمختلفةا

 :همهاأو، من خالل مجموعة من المبادرات والنشاطات، للتدريب المستمر

  هيئة التدريس والموظفين تضمن قيامهم بالمهام توفير الحوافز المادية والمعنوية ألعضاء

 .المطلوبة منهم وإثارة الدافعية لديهم

 نظمة والتعليمات التي تضمن مزيدًا من الرضا الوظيفيإعادة النظر في األ. 

 تطوير المهارات اللغوية والتواصلية والحاسوبية للكوادر البشرية العاملة في الجامعة. 

 يم دوري ومستمر للكوادر البشريةوضع آليات جديدة إلجراء تقي. 

 وضع خطة تشغيلية لإليفاد في التخصصات المطلوبة. 

 االستمرار بخطة ترشيق القوى العاملة(Downsizing) ؛لكي تتخلص الجامعة من الترهل

 .اإلداري األمر الذي يترتب عليه تخفيض تكاليف الرواتب والمكافآت والتعويضات

 تقييم األداء مع ضرورة العمل على تفعيل دور االستثمارإنشاء وحدة للمتابعة والتنفيذ ل 

(Investments)وذلك من خالل عمل شراكة حقيقية مع المستثمرين ، داخل حرم الجامعة

 .أصحاب الخبرة بهذا الشأن

 دراسة الجدوى من خصخصة أو شراء الخدمة وحسب الحاجة الفعلية) Outsourcings( 

بداًل من ، ...... الخ، والصيانة، والعمالة، كالنقل، جامعةفي بعض القطاعات اإلدارية داخل ال

 .توظيفها في الجامعة بشكل دائم

 الجاهزية لالستجابة لمشروعات الدعم الوطنية واإلقليمية والدولية. 

  التفكير مع الجامعات الرسمية في إنشاء بنك خاص يتكون رأس ماله من مساهمات كل

وعلى أن تكون مدد ، للجامعات بنسب بسيطةبحيث تكون مهمته منح قروض ، جامعة

 .التمويل قصيرة األمل

 وذلك بتقوية أشكال المشاركة مع كل مع القطاع  ،تخفيض االزدواج في المجهود  واالستثمار

العام والخاص في تقديم الخدمات االكاديمية لما لها األثر األكبر في تخفيض كلفة الخدمة 

 .الواحدة زيادة اإليرادات

 زارة المالية األعباء الخاصة بالمسؤولية االجتماعية التي تقوم بها الجامعات تحميل و

أبناء و، ي اإلعاقات الخاصةوذو ، بناء المصابين العسكريين)الجسيم(أاألردنية الرسمية مثل 

 .المقبولين على حساب جهات خاصةو، العاملين في الجامعات الرسمية

 وإنشاء  ،الجامعية من خالل محافظ استثمارية فاعلة متوليد مصادر دخل موازية للرسو

 .استثمارات واقعية على أرض الجامعة
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 الباب الثالث

 الكليـــــــــات والمعــــــــاهـــد
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 ـــةـــــــــالكليــــ
 ةــــــــــــــــالبرامــــــــــــــــــج الدراسي

 درجة الدكتوراه درجة الماجستير درجة البكالوريوس

 كليــــــــــــة الشــــــريعـــــــــــة

 الفقه وأصوله الفقه وأصوله

 الفقه وأصوله
 أصول الدين

 أصول الدين

 القضاء الشرعي

 القانون كليــــــــــــة القــــــــانـــــــــــون
 القانون

 
 الملكية الفكرية

 كليـــــة اآلداب والعلوم اإلنسانية

 اللغة العربية وآدابها اللغة العربية وآدابها

اللغة العربية 

 وآدابها

 نجليزية / اللغوياتاللغة اإل نجليزية وآدابهااللغة اإل

 دب والنقدنجليزية / األاللغة اإل التاريخ

 التاريخ اللغة الفرنسية وآدابها

 نجليزيإ -فرنسي 

 نجليزيإ -يطالي إ 

 نجليزيإ -سباني ا

 كليــــــــــــة العــــــــــلـــــــــــوم

 الرياضيات الرياضيات

 

 الفيزياء الفيزياء

 الكيمياء الكيمياء

 العلوم الحياتية
 العلوم الحياتية

 العلوم الطبية المخبرية

 المـال واألعمـالكليــــــــــة إدارة 

 دارة األعمالإ
 دارة األعمالإ

 

 دارة العامةاإل

 التمويل والمصارف
 التمويل والمصارف

 نظم المعلومات المصرفية

 المحاسبة
 المحاسبة

 المحاسبة وقانون األعمال

  نظم المعلومات المحاسبية

اقتصاديات المال 

 واألعمال

  واألعمالاقتصاديات المال 

  دوليالتعاون القتصاد واال

 كليــــــــة الهنــــــدســــــــــــة

 هندسة العمارة

  
 الهندسة المدنية

 هندسة المساحة

 هندسة الطاقة المتجددة
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 /الكليـــــــــــــة 

 ــدــــــالمعهـــ

 ةــــــــــــــــالبرامــــــــــــــــــج الدراسي

 درجة البكالوريوس
درجة 

 الدبلوم
 درجة الماجستير

كليـة األمير الحسين بـن 

عبداهلل لتكنـولوجيـــــــا 

 المعلومــــــات

 علم الحاسوب  علم الحاسوب

 نظم المعلومات المحاسبية
 

 ا المعلوماتــــتكنولوجي

 نظم المعلومات االدارية التربيةفي  واالتصاالت

كلية األميرة سلمى بنت 

 عبداهلل للتمريض
  التمريض

 تمريض صحة البالغين

 )العناية الحثيثة(

كليــــــة علـــــــوم 

 ــرانــــــــــالطيــــ

 علوم الطيران
  

 المراقبة والمالحة الجوية

كليــــــــــة العـلـــوم 

 ـةـــــــــــالتربويــــــ

دبلوم  التربيــة الخاصة

 التربية

 اإلدارة التربوية

 المناهج والتدريس/الرياضيات

 معلــم الصــف
 المناهج والتدريس/اللغة العربية

دبلوم 

صعوبات 

 التعلم

 المناهج والتدريس/اللغة االنجليزية

 تربيــة الطفــل
 المناهج والتدريس/العلوم

 والتدريس/المناهج العامةالمناهج 

 التربيــة البدنيــة

دبلوم 

اإلدارة 

 المدرسية

 المناهج والتدريس/

 الدراسات االجتماعية

 السياسات التربويــة

 العلوم السياسية  العلوم السياسية معهـــد بيـــت الحكمـــة

معهـــــد علوم األرض 

 والبيئــة

 االرض والبيئة التطبيقية علوم  علوم األرض والبيئة التطبيقية

نظم المعلومات الجغرافية 

 واالستشعار عن بعد
 موارد المياه والبيئة 

معهـــــد الفلك وعلــوم 

 الفضــــاء
 علم الفلك  

المعهد العالي للدراسات 

 اإلسالمية

  
 ةاإلسالميمناهج التربية 

 اـــــــاليب تدريسهـــوأس

 ةاإلسالمياالقتصاد والمصارف   
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 المعهــــــــد  /الكليـــــــة

 ةــــــــــــــــالبرامــــــــــــــــــج الدراسي
 

درجة  المجمـــوع

 البكالوريوس

درجة 

 الدبلـــــوم

درجة 

 الماجســتير

درجة 

 الدكتــــوراه

 6 1 3 0 2 كليــــــــــــة الشــــــريعـــــــــــة

 3 0 2 0 1 كليــــــــــــة القــــــــانـــــــــــون

 12 1 4 0 7 كليـــــة اآلداب والعلوم اإلنسانية

 9 0 4 0 5 كليــــــــــــة العــــــــــلـــــــــــوم

 13 0 6 0 7 كليـــــــــة إدارة المـال واألعمـال

 4 0 0 0 4 ــة الهنــــــدســــــــــــةــكليــــــــ

كليـة األمير الحسين بـن عبداهلل 

 لتكنـولوجيـــــــا المعلومــــــات
3 0 2 0 5 

كلية األميرة سلمى بنت عبداهلل 

 ريـــــــضـــــللتم
1 0 1 0 2 

 15 0 8 3 4 كليــــــــــة العـلـــوم التربويـــــــة

 2 0 0 0 2 كليــــــــــة علـــــــوم الطيــــــران

 2 0 1 0 1 معهـــد بيــــــت الحكمــــــــــــــــة

 4 0 2 0 2 معهـــــــد علوم األرض والبيئــة

 1 0 1 0 0 معهـــــد الفلك وعلــوم الفضــــاء

 2 0 2 0 0 ةاإلسالميالمعهد العالي للدراسات 

 80 2 36 3 39 المجمــــــــــــــــــــــــوع
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 الكليــــــــــات

 كلية الشريعة

م تحت اسم كلية الدراسات الفقهية والقانونية، وفي بداية العام الدراسي 1994ُأنشئت عام 

تم فصل قسم الدراسات القانونية عن الكلية لتصبح كلية الشريعة، وتضم الكلية ثالثة  2010/2011

 هي: أصول الدين، والفقه وأصوله، واإلمامة والوعظ واالرشاد. أقسام

أخذت الكلية على عاتقها إعداد األجيال المؤهلة تأهياًل علميًا وأكاديميًا متميزًا قادرًا على 

التفاعل مع متطلبات العصر ومطالعة مستجداته وذلك من خالل البرامج التي تطرحها على مستوى 

والدكتوراه. وتدرك الكلية أهمية التفاعل مع المجتمع المحلي والتأثير به بما البكالوريوس والماجستير 

يحقق أهداف الجامعة ، حيث ترجم هذا الهدف من خالل المحاضرات والندوات والدورات والفتاوى 

الشرعية والدروس والخطب الدينية في المساجد وفي االحتفاالت، والمناسبات المختلفة بغية جسر 

 هذا الصرح الفكري وفئات المجتمع المحلي بأطيافه المختلفة. العالقة بين

 وتمنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية:

 البكالوريوس في أصول الدين، والفقه وأصوله، واإلمامة والوعظ واالرشاد. 

 الماجستير في أصول الدين، والفقه وأصوله، والقضاء الشرعي. 

 الدكتوراه في الفقه وأصوله. 

 

 م2116/2117العاملين والطلبة والخريجين في الكلية للعام الجامعي أعداد 

 هيئة التدريس
الهيئة 

 اإلدارية

 أعداد الخريجين أعداد الطلبة

 أستاذ
أستاذ 

 مشارك

أستاذ 

 مساعد
 ماجستير بكالوريوس دكتوراه ماجستير بكالوريوس مدرس

13 15 2 4 11 1171 131 27 355 35 

21162117

عدد أعضاء هيئة 

 التدريس

عدد األبحاث 

 المنشورة

عدد حاث المنشورة إلى نسبة األب

 أعضاء هيئة التدريس في الكلية

نسبة األبحاث المنشورة في 

إلى المجموع العام  الكلية

 لألبحاث في الجامعة

34 23 68% 5% 
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 م2116/2117للخطة السنوية للكلية للعام الجامعي  أهم االنجازات وفقا

 :مجال االعتماد وضمان الجودة

  ( 7)حيث تم نقل للبرامج التي تطرحها الكلية العمل جاري للحصول على االعتماد الخاص

أعضاء هيئة التدريس  عدد حيث يتناسبب ،مواد إلى قسم متطلبات الجامعة التابع لكلية اآلداب

 مع عدد الطلبة في الكلية.

 .تم تعيين مدرس للتالوة 

 البرامج األكاديمية  مجال

  العمل على استحداث برنامج مشترك مع كلية اآلداب لفتح برنامج الماجستير في الدراسات

 الغربية )االستشراق(  وتمت الموافقة األولية من لجنة الخطة داخل الجامعة.

  اتفاقيات مع التعليم العالي االندونيسي والماليزي والتركي لتبادل الطلبة.تم عقد عدة 

 تطوير وتحديث الخطط الدراسية  مجال

  تم تحديث الخطط  الدراسية وإدخال ما تحتاجه المرحلة من مواد أو وصف للمواد بما

 يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

 إعداد مواد تعليمية إلكترونية مجال

  بتشكيل لجنة إلعداد المادة العلمية االلكترونية لبعض متطلبات الجامعة مثل مادة قامت الكلية

 اإلسالم والقضايا المعاصرة.

 المكتبة  مجال

 .تم اختيار عدد من المراجع والكتب لرفد مكتبة الجامعة بها 

 كلية.توجيه طلبة الدراسات العليا لالستفادة من قواعد البيانات االلكترونية من خالل مختبر ال 

 البحث العلمي والمؤتمرات العلمية  مجال

 .تم نشر وقائع مؤتمرين على موقع الكلية وكان عدد البحوث ما يقارب الثالثين بحثًا 

 ( مؤتمرًا.18شارك أعضاء هيئة التدريس في الكلية بـ ) 

 الطلبة مجال

 .تشغيل الطلبة في برنامج تشغيل الطلبة 

 .عقد مسابقة لحفظ القرآن الكريم 

 مسابقة لحفظ الحديث الشريف. عقد 

 ن منحة لطلبة الكلية.يتم التواصل مع وزارة األوقاف وقدمت ما يقارب الثالث 

 ( طالبًا وطالبة.80تسيير رحلة العمرة للطلبة والتي شارك فيها ) 

 .سيرت الكلية رحلة الحج كتطبيق عملي لمادة فقه العبادات 

 الكلية من خالل موقع الطالب االلكتروني. تم التواصل مع الطلبة لإلعالن لهم عن نشاطات 



[ 2016/2017التقرير السنوي  للعام الجامعي   جامعة آل البيت [
      

45/160 

 ( ساعات يوميًا باإلضافة إلى 3يقوم الطلبة بدراسة مادة تخريج الحديث في المكتبة بواقع )

 تقديم ورقة عمل لمواد التخصص حثًا لهم على التواصل واستخدام المكتبة.

 تطوير كفاءة وقدرات أعضاء هيئة التدريس  مجال

  شراكهم بالدورات التي يعقدها إأعضاء هيئة التدريس في الكلية من خالل تنمية مهارات

 أعضاء هيئة التدريس. أداء مركز تطوير

 تطوير محتوى المواقع اإللكترونية الخاصة بالكلية واألقسام  مجال

  تم تطوير الموقع االلكتروني للكلية واألقسام وتجديد المعلومات بما يتواكب مع كل ما هو

 جديد.

 الندوات والنشاطات الثـقافية  لمجا

  عقدت الكلية احتفاال بالمولد النبوي الشريف وذكرى اإلسراء والمعراج باإلضافة إلى السنة

 الهجرية.

 ( كما تم تكريم 3تم تكريم أعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا السن القانوني للتقاعد وعددهم ،)

 خالل العام.أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على ترقيات علمية 

 .تم عقد ندوات في الجامعة في جميع المناسبات الدينية 

 .عقد يوم علمي في الكلية 

 خدمة المجتمع المحلي مجال

 ( أعضاء هيئة تدريس من الكلية بالقيام بالخطابة والتدريس في المساجد.10يقوم ) 

  مشاركة أعضاء هيئة تدريس في المجالس الهاشمية التي عقدت خالل شهر رمضان

 المبارك.

  المجتمع المحلي في االحتفال بالمناسبات الدينية.شاركت الكلية 

 .المشاركة في لجنة المفرق الثقافية 

 مجال النشاطات االضافية

  قام عضوي هيئة تدريس بزيارة إلى روسيا وعقد دوره في الفقه ومستجدات العصر ألعضاء

 قازان. –هيئة التدريس في الجامعة اإلسالمية الروسية 

 لمشاركة في مشروع البيئة والمياه في المانيا وتطوير المحافظة عليهما.ا 

 :أهم النشاطات واإلنجازات

  لى رتبة أستاذإترقية عضوين من أعضاء هيئة التدريس في الكلية. 

 ( بحثًا في مجالت علمية محكمة18نشر أعضاء هيئة التدريس في الكلية ). 

 ( 5نشر أعضاء هيئة التدريس في الكلية )أبحاث في المؤتمرات العلمية. 
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 النشاطات العلمية والتدريبية

1.  
-25-ماليزيا –دولي حول مقاصد الشريعة في كواللمبور المؤتمر المشاركة في ال

 م26/2/2016

 م.1/2017وزارة األوقاف الكويتية  –مؤتمر مواجهة التطرف المشاركة في   .2

3.  
بتاريخ ، المغرب–الزكاة في الفقه اإلسالمي مؤتمر االستدامة التنموية ألموال المشاركة في 

 م.20/4/2017

4.  
بتاريخ ، الشارقة –اإلمارات  –سالمي مؤتمر جودة اإلدارة في الفقه اإلالمشاركة في 

 م7/3/2017

5.  
المؤتمر الدولي الثاني "الدراسات اإلسالمية ودورها في تطوير واقع األمة المشاركة في 

 م2016/ تشرين اول 27-26بتاريخ  تركيا –وخدمة اإلنسانية" في اسطنبول 

 م.2017ايلول  ،مؤتمر مهارات خدمة السنة النبوية، جامعة الزرقاء األهليةالمشاركة في   .6

7.  
نيسان  ،المملكة األردنية الهاشمية –مؤتمر اإلسالم والتحديات المعاصرة المشاركة في 

 م.2017

8.  
 26-23بتاريخ  جدة –السعودية  –مؤتمر االعتدال الديني في اإلسالم المشاركة في 

 .م2017/اذار/

9.  
 –جمعية الحديث الشريف  –ندوة العقبة ودورها في رواية الحديث الشريف المشاركة في 

 م.20/11/2016، بتاريخ العقبة

10.  
بتاريخ  جامعة آل البيت –كلية الشريعة  –ندوة بعنوان "رمضان بأي قلب نلقاه" عقد 

 م. 19/4/2016

11.  
اإلمام مسلم تشرين  –جامعة آل البيت  –شعرية بمناسبة المولد النبوي الشريف أصبوحة عقد 

 م.2016اول 

12.  
لوفد من جامعة األمير سونكا/تايلند بتاريخ  –ورشة عمل حول الدراسات اإلسالمية عقد 

 م.8/8/2017

13.  
لألساتذة وطالب الجامعة اإلسالمية –دورة في الفقه ومستجدات العصر المشاركة في 

 م.2016ايلول /، قازان–الروسية 

14.  
–جمعية الحديث الشريف –دورة الذكاءات المتعددة وتطبيقاتها في السنة النبوية المشاركة في 

 8/4/2017المفرق.

 10/2/2017اربد. –دورة قبعات التفكير الست، جمعية الحديث الشريف المشاركة في   .15

16.  
كلية –قاعة المناقشات –الشريعة ولمدة أربعة أيام دورة قبعات التفكير الست" لطلبة كلية عقد 

 2017الشريعة. نيسان 

17.  
عمادة  -صندوق الملك عبد اهلل الثاني للتميز–دورة لمجموعة من طلبة جامعة آل البيت عقد 

 م.8/8/2017، بتاريخ شؤون الطلبة

18.  
، بتاريخ الجامعة األردنية –المشاركة في دورة "خير معلم للناس"، كلية الشريعة 

 م.30/7/2017

19.  
دورة حول "أسس تدريس المناهج اإلسالمية" ألساتذة من تايلند، مبنى اإلمام مسلم، عقد 

 م.2017حزيران / ،جامعة آل البيت
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20.  
 -محاضرة بعنوان "اإلجازة القرآنية وأهميتها"، جمعية المحافظة على القرآن الكريم   القاء

 م.2017السلط. تموز

21.  
بتاريخ  عمان –بعنوان "ال الذكية"، جمعية المحافظة على القرآن الكريم حاضرة القاء م

 م.19/8/2017

22.  
قاعة  -محاضرة بعنوان "أثر المعطيات الطبية على الطهارة"، خاص بالطالبات القاء 

 .م26/12/2016بتاريخ ، كلية الشريعة –المناقشات 

23.  
توجيه بعض أحكام الطهارة" ألقتها محاضرة خاصة بالطالبات بعنوان "دور الطب في القاء 

 .م30/11/2016الطبية النسائية فايزة شديفات بتاريخ 
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 كلية القانون

استحدثت كلية القانون في جامعة آل البيت بعد إعادة هيكلة كلية الدراسات الفقهية والقانونية 

م 1994م والتي كانت منذ عام 2010/2011من بداية العام الجامعي  )كلية الشريعة حاليًا( اعتبارًا

 أحد أقسام كلية الدراسات الفقهية والقانونية. وتضم الكلية قسم الدراسات القانونية.

تعمل الكلية جاهدًة لتكون شريكًا فاعاًل في الجهود الرامية لالرتقاء بنوعية التعليم العالي من 

خالل تحديث برامجها التعليمية لكي تواكب المستجدات التي تطرأ على كافة الصعد إضافة الى 

ي لديه و تطوير قدرة الطالب على التفكير الموضوعي و التحليلي من خالل تنمية َملكة البحث العلم

تشجيعه على النقد و محاكمة النص القانوني. كما تسعى الكلية الى التفاعل مع المجتمع المحلي ونشر 

بنائه في القضايا والمسائل القانونية الملحة من خالل إقامة الندوات وورش أالمعرفة القانونية بين 

 العمل وإلقاء المحاضرات.

 وتمنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية:

 لبكالوريوس في القانون.ا 

 الماجستير في القانون، والماجستير في الملكية الفكرية. 

 

 

 م2116/2117أعداد العاملين والطلبة والخريجين في الكلية للعام الجامعي 

 هيئة التدريس
الهيئة 

 اإلدارية

 أعداد الخريجين أعداد الطلبة

 أستاذ
أستاذ 

 مشارك

أستاذ 

 مساعد
 ماجستير بكالوريوس دكتوراه ماجستير بكالوريوس مدرس

5 11 3 1 6 916 184 1 165 32 

21162117

عدد أعضاء هيئة 

 التدريس

عدد األبحاث 

 المنشورة

عدد بحاث المنشورة إلى نسبة اال

 أعضاء هيئة التدريس في الكلية

المنشورة في نسبة األبحاث 

الى المجموع العام  الكلية

 لألبحاث في الجامعة

18 7 39% 2% 

 

   



[ 2016/2017التقرير السنوي  للعام الجامعي   جامعة آل البيت [
      

49/160 

 م2116/2117نجازات وفقا للخطة السنوية للكلية للعام الجامعي أهم اإل

 البرامج األكاديمية  مجال

 .السير بإجراءات استحداث برنامج الماجستير في العدالة الجنائية 

  الصورية التي تشارك فيها كليات القانون في الجامعات المشاركة في مسابقة المحاكمة

 الحكومية والخاصة.

  االلتزام بإقامة اليوم العلمي لكلية القانون سنويا واختيار مواضيع تمس الواقع العلمي وتحقق

الفائدة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس واالستعانة بالخبرات المتخصصة بحسب كل موضوع 

 العلمي.يختار لمناقشته باليوم 

 مجال تطوير وتحديث الخطط الدراسية

 تم تحديث الخطط الدراسية لبرامج الكلية ونشرها على موقع الجامعة االلكتروني. 

 المكتبة  مجال

  ثراء مكتبة الجامعة بمجموعة من الكتب الحديثة.إتم 

  تشترك بها تشجيع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على استخدام قواعد البيانات العالمية التي

 مكتبة الجامعة.

 البحث العلمي والمؤتمرات العلمية  مجال

 أبحاث علمية في مجالت علمية وعالمية محكمة.( 7) تم نشر 

 الطلبة مجال

 .تشغيل الطلبة في برنامج تشغيل الطلبة 

 .عقد العديد من اللقاءات الدورية مع طلبة الكلية 

  للطلبة من خالل المرشدين المحددين بحسب يتم توضيح أية إشكالية تتعلق بالخطط الدراسية

 السنوات.

 .التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة من خالل وسائل التواصل االجتماعي 

 تكريم الطلبة الفائزين في المسابقات من قبل الكلية. 

 تطوير كفاءة وقدرات أعضاء هيئة التدريس  مجال

 لمعقودة في مركز تطوير أداء أعضاء اشتراك عدد من أعضاء هيئة التدريس بالدورات ا

 هيئة التدريس.

 .مشاركة بعض أعضاء هيئة التدريس في مؤتمرات دولية 

 تطوير محتوى المواقع اإللكترونية الخاصة بالكلية واألقسام  مجال

 ية وتحديث بياناته بشكل مستمر.لمتابعة الموقع االلكتروني للك 

 الندوات والنشاطات الثـقافية  مجال

  كل عام جامعي. في الكلية يوم علميعقد 
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 خدمة المجتمع المحلي مجال

 .تأكيد حضور ممثلي المجتمع المحلي جلسات الكلية 

 .عقد أيام علمية تهم المجتمع المحلي 

 :أهم النشاطات واإلنجازات

 .ترقية عضو هيئة تدريس إلى رتبة أستاذ مشارك 

  درجة الدكتوراه.ايفاد طالب الى جامعات عالمية مرموقة للحصول على 

 ( أبحاث في مجالت علمية محكمة5نشر أعضاء هيئة التدريس في الكلية ). 

 ( بحث2نشر أعضاء هيئة التدريس في الكلية )في المؤتمرات العلمية ين. 

 .اشتراك أعضاء هيئة تدريس بلجان التحقيق في عمادة شؤون الطلبة 

 .اشتراك أعضاء هيئة تدريس بمجالس التأديب في الجامعة 

 النشاطات العلمية والتدريبية

1.  
المشاركة في مؤتمر "نحو نموذج اقتصاد إسالمي بديل"، البحث بعنوان: "صور خطاب 

 م.5/5/2017-3الضمان في عقود نقل التكنولوجيا وأحكامه الشرعية"، تركيا 

2.  

شاركت الكلية بورشة عمل بعنوان " ايراسموس بلس الثالث، حيث في مؤتمر  ةالمشارك

Fundamental Values in Practice  الذي قام بتنظيمه مكتب )ايراسموس بلس( الوطني

العربية مكتب )ايراسموس بلس( الوطني في عمان بتاريخ  في اتحاد الجامعات

 م. 22/9/2016

3.  
شاركت الكلية بورشة عمل بعنوان الجريمة والمخدرات الذي نظمه مكتب األمم المتحدة 

 م.26/9/2016ي عقد في تونس بتاريخ للجريمة والمخدرات الذ
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 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

م وكانت تعرف باسم كلية اآلداب والعلوم، وفي بداية العام الجامعي 1994ُأنشئت عام 

م تم فصلها إلى كليتين ،ُهما: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،وكلية العلوم. وتضم الكلية 2005/2006

 اللغة العربية وآدابها، واللغة اإلنجليزية وآدابها، والتاريخ، واللغات الحديثة. أربعة أقسام هي:

وتعمل الكلية على تحقيق أهدافها من تخريج طلبة ذوي سوية عالية في التخصصات التي 

تمنحها، وتزويد المجتمع المحلي والعربي والدولي بكفاءات علمية متميزة من حملة الدرجات العلمية؛ 

والمساهمة في الحركة العلمية وتقديم أبحاث   والماجستير والدكتوراه من خريجي الكلية، البكالوريوس 

في الكلية، والمشاركة بالحركة الثقافية داخل الجامعة عبر  متميزة يقوم بها أعضاء هيئة التدريس 

جديدة تفيد  الندوات والملتقيات والمؤتمرات التي تنظمها الكلية، والسعي إلى طرح تخصصات

  المجتمع ضمن رؤية الجامعة للمساهمة في حركة التنمية.

 وتمنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية:

واللغة اإلنجليزية وآدابها، والتاريخ، واللغة الفرنسية  ا،البكالوريوس في اللغة العربية آدابه -

 وآدابها، وايطالي/ انجليزي، و اسباني/ انجليزي.

نجليزية/ األدب والنقد، واللغة العربية وآدابها، والتاريخ، واللغة اإلالماجستير في اللغة  -

 اإلنجليزية/ اللغويات.

 الدكتوراه في اللغة العربية آدابها. -

 

 م2116/2117أعداد العاملين والطلبة والخريجين في الكلية للعام الجامعي 

 هيئة التدريس
الهيئة 

 اإلدارية

 أعداد الخريجين أعداد الطلبة

 أستاذ
أستاذ 

 مشارك

أستاذ 

 مساعد
 ماجستير بكالوريوس دكتوراه ماجستير بكالوريوس مدرس

11 21 12 4 13 2116 157 11 784 30 

21162117

عدد أعضاء هيئة 

 التدريس

عدد األبحاث 

 المنشورة

عدد بحاث المنشورة إلى نسبة اال

 أعضاء هيئة التدريس في الكلية

نسبة األبحاث المنشورة في 

لى المجموع العام إ الكلية

 لألبحاث في الجامعة

47 43 91% 11% 
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 م2116/2117نجازات وفقا للخطة السنوية للكلية للعام الجامعي أهم اإل

 االعتماد وضمان الجودة مجال

  واالنجليزية اعتمادا خاصا.متابعة اعتماد برنامج بكالوريوس اللغة االيطالية 

 للحصول على الدكتوراه في تخصص اللغة اإليطالية، وتم تعيين  ابتعث قسم اللغات مدرسًا

 مدرسا من حملة الماجستير.  

 مع قسم اللغة  مشتركًا اإلنجليزية تعيينًا-تم تعيين أستاذ مساعد في تخصص اللغويات

 اإلنجليزية.

 ة العربية وآدابها اعتمادًا خاصًا.متابعة اعتماد برنامج دكتوراه اللغ 

 في تخصص النقد األدبي الحديث. متفرغًا تعيين عضو هيئة تدريس محاضرًا 

  باشر زميالن عائدان من إجازة التفرغ العلمي في تخصص اللسانيات، وتخصص األدب

 الحديث ونقده.

 خاصًا. نجليزية اعتمادًامتابعة اعتماد برنامجي ماجستير اللغة اإل 

  ( أعضاء هيئة تدريس للحصول على درجة الدكتوراه في التخصصات 3ابتعاث )تم

 المطلوبة حسب تقرير هيئة االعتماد.

 البرامج األكاديمية  مجال

  اللغة اإلنجليزية. -تم استحداث برنامج بكالوريوس في تخصص: اللغة الفرنسية 

  التطبيقية.العمل جاٍر على استحداث برنامج بكالوريوس في الجغرافية 

 تطوير وتحديث الخطط الدراسية  مجال

  ،تم تحديث خطط البكالوريوس للتخصصات اآلتية: اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، اإلسباني

 الفرنسي، اإليطالي.

 إعداد مواد تعليمية إلكترونية مجال

 .تم تفعيل التدريس اإللكتروني لبعض المساقات في قسم اللغة اإلنجليزية 

 فادة من المواد اإللكترونية في تعليم اللغة اإليطالية.تمت اإل 

 المكتبة  مجال

  .تم تزويد المكتبة بمجموعة من كتب تعليم اللغات األجنبية بناء على طلب هيئة االعتماد

 ، وجزء منها هدية من السفارة اإلسبانية في المملكة.( كتابًا350ويبلغ عددها قرابة )

 د البيانات االلكترونية عن طريق مختبرات مكتبة الجامعةتوجيه الطلبة الستخدام قواع. 
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 البحث العلمي والمؤتمرات العلمية  مجال

 .ترقية عضو هيئة تدريس  الى رتبة أستاذ وعضوي هيئة تدريس الى رتبة أستاذ مشارك 

 .تم قبول اعتماد مجالت علمية حسب األصول 

 ( بحثًا32نشر أعضاء التدريس في الكلية )  في مجالت علمية محكمة، إذ نشر أعضاء قسم

( بحوث، ونشر أعضاء قسم 6( بحثا، ونشر أعضاء قسم اللغة اإلنجليزية )23اللغة العربية )

 ( بحوث. 3اللغات )

 ( 7( عضو هيئة تدريس في مؤتمرات دولية داخل المملكة وخارجها، فشارك )11شارك )

( أعضاء من قسم 3سم اللغة اإلنجليزية، و)أعضاء من قسم اللغة العربية فيها، وعضو من ق

 التاريخ.

 ( ندوة ومحاضرة داخل الجامعة وخارجها.15شارك أعضاء الكلية في ) 

  .تم نشر كتابين ألعضاء هيئة التدريس في الكلية 

  تم عقد المؤتمر الدولي الثالث لقسم اللغة العربية في الخطاب النقدي بعنوان: "الخطاب

من جوانبه العلمية واإلدارية والصدى  ناجحًا الجاهلي"، وكان مؤتمرًااألدبي في العصر 

 العلمي واإلعالمي.

 الطلبة مجال

 لقاءات  مع الطلبة للتباحث في المشكالت التي يواجهونها على مختلف الصعد.  ةعقدت ثالث

الطلبة األول طلبة البكالوريوس في الكلية من المستجدين، وشمل اللقاء الثاني  شمل اللقاء

 المتقدمين المتحان الكفاءة المعرفية، وشمل اللقاء الثالث طلبة الدراسات العليا في الكلية.

 .شرح الخطة الدراسية للطلبة الجدد في البرامج المختلفة التي تطرحها اقسام الكلية 

 .تم انشاء موقع للتواصل مع الطلبة في أقسم الكلية على مواقع التواصل االجتماعي 

 طلبة على استخدام المكتبة في الحرم الجامعي والمكتبة اإللكترونية.تحفيز ال 

  بحاث علمية وال سيما مواد الدراسات العليا.أو أربط بعض المساقات بتقارير بحثية 

 تطوير كفاءة وقدرات أعضاء هيئة التدريس  مجال

 ( رسالة ماجستير في أقسام الكلية: اللغة العربية، والتاريخ، والل28نوقشت ) غة اإلنجليزية

( رسائل، 10على مدار العام الجامعي. وبلغ عددها على النحو اآلتي: قسم اللغة العربية: )

 .رسائل (3( رسالة، وقسم اللغة اإلنجليزية: )15قسم التاريخ: )

 تطوير محتوى المواقع اإللكترونية الخاصة بالكلية واألقسام  مجال

  لتحديث الموقع االلكتروني للكلية واألقسام بشكل تكليف ضباط ارتباط مع مركز الحاسوب

 ر.ممست
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 الندوات والنشاطات الثـقافية  مجال

  عقد ندوة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية تحت عنوان: تعزيز انتشار اللغة العربية، شارك

 فيها ستة أعضاء هيئة تدريس من قسم اللغة العربية.

 ب الزيودي، ضمن فعاليات لجنة الندوات والمؤتمرات عقدت الكلية ندوة حول الشاعر حبي

في قسم اللغة العربية، وضمن فعاليات الجامعة بمناسبة اختيار المفرق مدينة للثقافة األردنية.  

 .بمشاركة من داخل الجامعة وخارجها

  عقد ندوة بعنوان "األستاذ الدكتور أمين عودة مفكرًا مبدعًا"، نظمها قسم اللغة العربية

 .ابها، قدمها عدد من أعضاء هيئة التدريس في القسموآد

  عقدت الندوة االستذكارية للمرحوم الدكتور "نوفان السوارية"، بعنوان "رجل مّر على الحياة

 .ليبقى" شارك فيها: عدد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية

  الرواحنة/ عميد  . عليأدأقامت الكلية محاضرة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، قدمها

 كلية الشريعة.

 خدمة المجتمع المحلي مجال

  شارك ثالثة أعضاء من قسم التاريخ في المؤتمر الدولي العاشر لتاريخ بالد الشام والذي عقد

 م.2/4/2017في رحاب الجامعة األردنية  بتاريخ 

  جامعة آل البيت شاركت مدرسات من الكلية بندوة رابطة األكاديميات األردنيات التي نظمتها

 تحت عنوان: "حقوق المرأة في منظومتي التشريعات الدولية والوطنية".

 نة الثقافة األردنية شاركت الكلية بحفل إطالق فعاليات جامعة آل البيت بإعالن المفرق مدي

 م.4/4/2017بتاريخ  م2017للعام 

  الموسم الثقافي للجمعية شارك ثالثة أعضاء من قسم اللغة العربية في تقديم محاضرات في

  الفلسفية األردنية.
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 :أهم النشاطات واإلنجازات

 ( من أعضاء هيئة التدريس في الكلية، حيث تم3ترقية )ترقية عضو هيئة تدريس الى  ت

 لى رتبة أستاذ مشارك.إستاذ، وترقية عضوي هيئة تدريس ارتبة 

 ( موفدين إلى جامعات عالمية مرموقة للحصول على در5ايفاد ).جة الدكتوراه 

 ( بحثًا في مجالت علمية محكمة32نشر أعضاء هيئة التدريس في الكلية ). 

 ( بحث11نشر أعضاء هيئة التدريس في الكلية )في المؤتمرات العلمية ًا. 

 كتابين -نشر األستاذ الدكتور أمين عودة/ قسم اللغة العربية : 

الصوفي، عالم الكتب القعود في ثقب اإلبرة: قراءات معاصرة في الخطاب  .1

 .2017الحديث/إربد، 

التصوف شهودًا وحبًا وخطابًا وأثره في روحنة اإلنسانية والتقريب بين األنا  .2

 .2017واآلخر، عالم الكتب الحديث/إربد، 

  اللغة اإلنجليزية، ويجري العمل  -استحداث برنامج بكالوريوس في تخصص: اللغة الفرنسية

كالوريوس في الجغرافية التطبيقية. وتم تحديث خطط على اعتماد استحداث برنامج ب

البكالوريوس للتخصصات اآلتية: اللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، اإلسباني، الفرنسي، 

 اإليطالي، وتفعيل التدريس اإللكتروني لعدد من مساقات اللغة اإلنجليزية واللغة اإليطالية.

 ( رسالة ماجستير في  أقسام الكلية28نوقشت ) .على مدار العام الجامعي 

  أسهم أعضاء التدريس في تحكيم بحوث في مجالت علمية محكمة وفي لجان على مستوى

 الجامعة وخارجها.

 ( عضوًا15شارك ) .في تقديم ندوات ومحاضرات في الجامعة وخارجها 

 لخطاب عقدت الكلية المؤتمر الدولي الثالث لقسم اللغة العربية في الخطاب النقدي، بعنوان: )ا

 األدبي في العصر الجاهلي(.

 ( ندوات بمناسبات عالمية وثقافية ودينية.4تم عقد ) 

  مشاركة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية في تقديم محاضرات علمية في المنتديات

 والجمعيات العلمية في المملكة.

  العلمية ومناقشة الرسائل مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الكلية بتحكيم البحوث والمشاريع

 العلمية والمؤتمرات العلمية في المملكة.
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 النشاطات العلمية والتدريبية

1.  
إقامة المؤتمر الدولي الثالث في الخطاب النقدي: )الخطاب األدبي في العصر الجاهلي(، 

 م.20/10/2016-18نظمه قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة آل البيت بتاريخ 

2.  

العلمي  الدولي الثاني عشر بعنوان خصوصية المصطلح ومنابعه في الموروث الملتقى 
العماني/ وحدة الدراسات العمانية،   بالتعاون مع سفارة سلطنة عمان في المملكة . أسهمت 
الكلية في اإلعداد والتنظيم واإلشراف والمشاركة باألوراق العلمية والتعقيب عليها، بتاريخ 

 م.15-16/11/2016

3.  
اركة عدد من أعضاء الكلية في المؤتمر الدولي العاشر لتاريخ بالد الشام والذي عقد في مش

 م.2/4/2017رحاب الجامعة األردنية بتاريخ 

4.  

اليوم العلمي لقسم اللغة العربية وآدابها: عقد ندوة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية تحت 
عدد من أعضاء هيئة التدريس في القسم.  عنوان: تعزيز انتشار اللغة العربية، شارك فيها

 م.18/12/2106بتاريخ 

5.  

عقدت الكلية ندوة حول الشاعر حبيب الزيودي، ضمن فعاليات لجنة الندوات والمؤتمرات 
في قسم اللغة العربية، وضمن فعاليات الجامعة بمناسبة اختيار المفرق مدينة للثقافة األردنية.  

 م.8/5/2017ها. بتاريخ بمشاركة من داخل الجامعة وخارج

6.  
ندوة بعنوان ". األستاذ الدكتور أمين عودة مفكرًا مبدعًا."، نظمها قسم اللغة العربية وآدابها، 

 م.23/11/2016قدمها عدد من أعضاء هيئة التدريس في القسم. بتاريخ 

7.  

بعنوان "رجل الندوة االستذكارية للمرحوم الدكتور "نوفان السوارية"، تنظيم كلية اآلداب، 
مّر على الحياة ليبقى" شارك فيها: عدد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية. بتاريخ 

 م.8/11/2016

8.  
المشاركة بندوة رابطة األكاديميات األردنيات التي نظمتها جامعة آل البيت تحت عنوان: 

 م.7/5/2017"حقوق المرأة في منظومتي التشريعات الدولية والوطنية". بتاريخ 

9.  

المشاركة بورشة تدريبية نظمتها كلية اآلداب في جامعة آل البيت، بعنوان". الصناعة 
-22المعجمية الدولية"، باالشتراك مع معجم الدوحة التاريخي للغة العربية قطر. بتاريخ 

 م.23/4/2017

10.  
المشاركة بورشة عمل نظمتها جامعة آل البيت بالتعاون مع رابطة األكاديميات األردنيات. 

 م.7/5/2017بتاريخ  نوان: "مهارات االتصال والتشغيل"بع

 م.11/12/2017بتاريخ  أبو الشعر أديبة وكاتبة ومؤرخة( . هندأدحفل تكريم  بعنوان )  .11

12.  
عقد قسم اللغة العربية مسابقة للطلبة بعنوان: "األديب للموهوبين في كتابة الشعر والسرد." 

 م.15/12/2016بتاريخ 

13.  
العربية حفل توقيع رواية "أحد عشر العبًا" للدكتورة مها المبيضين بتاريخ عقد قسم اللغة 

 م.15/12/2016

14.  
نة الثقافة األردنية للعام المشاركة بحفل إطالق فعاليات جامعة آل البيت بإعالن المفرق مدي

 م.24/4/2017بتاريخ  م2017

15.  
بتاريخ  اإلنجليزية، لدعم الطلبة األيتامافتتاح بازار خيري في كلية اآلداب، نظمه قسم اللغة 

 م.18/12/2016

16.  
بتاريخ  إقامة رحلة علمية ألبرز االماكن التاريخية في االردن لطلبة قسم التاريخ

 م.15/3/2017
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 كلية العلوم

نطالقة الجامعة، وكانت تعرف بكلية اآلداب والعلوم إم، مع 1994تأسست كلية العلوم عام 

م، وتتضمن الكلية 2005الجامعة، ثم استقلت الكلية باسم كلية العلوم في سنة لتكون أكبر كليات 

، وتمنح هذه المخبرية خمسة أقسام هي الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء والعلوم الحياتية والعلوم الطبية

درجات علمية على مستوى  ثالثاألقسام خمس درجات علمية على مستوى البكالوريوس، و

 .الماجستير

تحديث خطط وأساليب التدريس في شتى األقسام باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بنى الكلية تع 

 .حيث تم تزويد الكلية بمختبرات حاسوب حديثة

وتهدف الكلية إلى توفير األجواء العلمية الالزمة للتعليم والبحث والتدريس في  مجاالت العلوم 

صات العلمية المذكورة أعالها ومواكبة أحدث وجوه المختلفة، وإعداد الخريجين المؤهلين في التخص

التقدم العلمي في هذه التخصصات، ومن أجل تحقيق هذه الغايات استقطبت الكلية كادرًا تدريسيًا 

مؤهاًل، وافتتحت عددًا من المختبرات المتقدمة في الكيمياء والفيزياء والعلوم الحياتية، وتوسعت في 

مساعد من اإلداريين  طاقمريوس والماجستير، كما رفدت  الكلية بباب القبول في مرحلتي البكالو

 ومشرفي المختبرات.

 وتمنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية:

البكالوريوس في الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والعلوم الحياتية، والعلوم الطبية  -

 المخبرية.

 الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء. في الماجستير -

 

 م2116/2117أعداد العاملين والطلبة والخريجين في الكلية للعام الجامعي 

 هيئة التدريس
الهيئة 

 اإلدارية

 أعداد الخريجين أعداد الطلبة

 أستاذ
أستاذ 

 مشارك

أستاذ 

 مساعد
 ماجستير بكالوريوس دكتوراه ماجستير بكالوريوس مدرس

14 29 16 8 39 2143 151 1 327 19 

21162117

عدد أعضاء هيئة 

 التدريس

عدد األبحاث 

 المنشورة

عدد بحاث المنشورة إلى نسبة اال

 أعضاء هيئة التدريس في الكلية

 نسبة األبحاث المنشورة في الكلية

الى المجموع العام لألبحاث في 

 الجامعة

67 89 133% 21% 
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 م2116/2117نجازات وفقا للخطة السنوية للكلية للعام الجامعي أهم اإل

 االعتماد وضمان الجودة مجال

 .العمل جاري على استكمال االعتماد الخاص للبرامج الدراسية في الكلية 

 البرامج األكاديمية  مجال

 .تم استحداث برنامج العلوم الطبية المخبرية 

  االستيعابية للبرامج من خالل استقطاب أعضاء هيئة تدريس زيادة الطاقة  العمل جاري على

 جدد.

 تطوير وتحديث الخطط الدراسية  مجال

 المخبرية تم تحديث خطة قسم الكيمياء و خطة العلوم الطبية. 

 .تم نشر الخطط الدراسية لكافة التخصصات على موقع الجامعة 

 إعداد مواد تعليمية إلكترونية مجال

  الرياضيات بالتعاون مع األكاديمية الملكية في لندن للتدريس عن بعد.تم حوسبة مساق أسس 

 المكتبة  مجال

 .رفد المكتبة بمجموعة من الكتب الحديثة في تخصصات الكلية 

 .توفير المراجع العلمية المعتمدة في مكتبة الجامعة 

 الستخدام الطلبة المراجع االلكترونية توفير. 

 البحث العلمي والمؤتمرات العلمية  مجال

 .تنظيم وعقد مؤتمر دولي في مجال الكيمياء والعلوم الحياتية 

 ( بحث89قام أعضاء هيئة التدريس في الكلية بنشر )م.2016/2017في العام الجامعي  ًا 

 ( من  10شارك )عضاء هيئة التدريس في مؤتمرات محلية و عالمية.أ 

 الطلبة مجال

  مؤتمرين وتم عمل نشاطات ثقافية و مسابقات ثقافية.شارك الطلبة في 

 .تم عقد لقاء فصلي مع طلبة الكلية 

 .تشجيع الطلبة على استخدام المراجع العلمية المعتمدة 

 تطوير كفاءة وقدرات أعضاء هيئة التدريس  مجال

  تم التحاق عدد من المبتعثين للعمل في أقسام الكلية و العمل جاري على تحقيق متطلبات

 االعتماد الخاص.

 ( رسالة ماجستير.19مناقشة )اشراك اعضاء هيئة التدريس في الكلية باإلشراف و 

 ( من أعضاء الهيئة التدريسية 90قام )%اإلشراف على رسائل الماجستير.ب 
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 تطوير محتوى المواقع اإللكترونية الخاصة بالكلية واألقسام  مجال

 واألقسام بشكل مستمر.لكتروني للكلية يتم تحديث الموقع اإل 

 الندوات والنشاطات الثـقافية  مجال

 ( ندوات في موض10تم انجاز )طالبية مختلفة. وعات 

 خدمة المجتمع المحلي مجال

 .عقد مؤتمرين علميين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني 

 :أهم النشاطات واإلنجازات

  تمت ترقية عضوي من أعضاء الهيئة التدريسية في قسم الفيزياء ، حيث تم ترقية عضو هيئة

 ستاذ مشارك.ألى رتبة إستاذ و ترقية آخر أتدريس الى رتبة 

 .هنالك موفد للحصول على شهادة الدكتوراه في الفيزياء الفلكية 

 ( بحثًا في مجالت علمية 89نشر أعضاء هيئة التدريس في الكلية ) محكمة ومؤتمرات

 .عالمية

  من قبل هيئة االعتماد في وزارة التعليم العالي المخبرية تم اعتماد خطة قسم العلوم الطبية

 .شريطة استكمال النواقص

  مخبريةالطبية العلوم الطبية إلى التم تغير مسمى تخصص التحاليل. 

  بحثي إلنجازردني من الجامعة كدعم أدينار  (20400)الحصول على دعم مالي بقيمة 

 .مصطفى الطالع للدكتور ربون الناناوي""ثنائي تصميم انابيب الك ـلبحث الموسوم با

  ردني من الجامعة كدعم بحثي إلنجاز أدينار ( 50000)الحصول على دعم مالي بقيمة

"الخصائص الطيفية ألغشية رقيقة من بولي ميثيل  الموسوم بـ البحث

 . البيريلين" للدكتور حسام الناصر( المطعمة بصبغة PMMAميثاكريليت)
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 النشاطات العلمية والتدريبية

1.  
في باريس   Mathematical analysis and graph theoryمشاركة أ.د. ليث عازر في مؤتمر 

 WASET world academy of scienceبتنظيم من  26/10/2016-24بتاريخ 

engineering and technology 

في   On multiplicatively unitary perfect numbersمشاركة أ.د. خالد الشرع في مؤتمر   .2

 technische universtat braschweigبتنظيم من  8/10/2017-6ألمانيا  بتاريخ 

شهب في مؤتمر االنظمة الدنماركية وتطبيقاتها في الحياة في المغرب بتاريخ مشاركة د. سليم األ  .3

 تنظيم من جامعة ابن زهر اقادير.ب 26-27/10/2016

-19حمد العمري في المؤتمر العلمي للرياضيات البحتة التطبيقية في تركيا بتاريخ أ مشاركة د.  .4

 بتنظيم من جامعة اسطنبول. 27/5/2016

5.  
 TIAXمشهور الوردات في المؤتمر الدولي االول /ادارة المعلومات الجيومكانية/  مشاركة أ.د.

GEANT H2020 and European Synchotron Sources, Amman  Workshop on 

13/2017-12 

مشاركة د حسام الناصر ندوة الفلك والشرع في استقبال رمضان /المركز الجغرافي   .6

 .17/5/2017الملكي/

 م.19/12/2006-18بتاريخ  SESAMEمشاركة د. محمد شديفات في ورشتا عمل   .7

 مـ.27/9/2017الكيمياء بتاريخ عقد لقاء الطلبة الجدد في قسم   .8

 مـ.15/3/2017االحتفال بذكرى معركة الكرامة بتاريخ   .9

 27/7/2017قامة حفل تكريم الطلبة واعضاء هيئة التدريس بتاريخ إ  .10

 .م16/5/2017بتاريخ  طلق قسم الكيمياء مبادرة بعنوان " ليش ال"، برعاية عميد كلية العلوما  .11

 .م15/5/2017بتاريخ  نظافة القسم واجبنا" طلق قسم الكيمياء حملة "أ  .12

 Jordanian Life Sciencesمشاركة د. فوزي ارشيد ود. يعقوب يعقوب في مؤتمر   .13

Conference for Sustainable Development م6/4/2017-5بتاريخ  في جامعة ال البيت. 

14.  
أة في منظومتي التشريعات مشاركة الدكتورة صباح جبارة في الدورة التدريبية بعنوان " حقوق المر

"  والتي نظمتها Networking and Communication Skillsالدولية والوطنية" و دورة " 

 .م7/5/2017جمعية رابطة االكاديميات األردنيات في جامعة آل البيت بتاريخ 

15.  
th International 64مشاركة الدكتور عبد اهلل الفواز والدكتور سهيل السهيلي في مؤتمر 

Conference on Environment and Natural Science (ICENS),  ،ستوكهولم، السويد 

  .م16/8/2017-17بتاريخ 

16.  
 Internationalمشاركة الدكتور عبد اهلل الفواز والدكتور يعقوب يعقوب في المؤتمر  

pril, 6th A-Conference of Chemistry and Biosciences (ICCB 2017). 5th

Mafraq, Jordan. 

 Jordanian life for Sustain ableاقامة المؤتمر األردني لعلوم الحياة واستدامة التطوير   .17

Development     29/4/2017 -27بمشاركة كل اقسام الكلية في الفترة 

الجامعة  " في رحاب Chemistry and Biosciencesالمؤتمر الدولي للكيمياء وعلوم الحياة " عقد  .18

 مـ.6/4/2017-5خالل الفترة من 
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 كلية االقتصاد والعلوم االدارية

عداد الكوادر المؤهلة علميا للمشاركة في تحقيق غيات إم بهدف 1994تأسست الكلية عام 

الوطن وتطلعاته في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة، ورفد سوق العمل بالخريجين 

ل المسؤولية والمكتسبات في جميع المجاالت االقتصادية واالدارية واالجتماعية. القادرين على تحم

وتضم الكلية خمسة أقسام هي: إدارة األعمال، واإلدارة العامة، واقتصاديات المال واألعمال، 

 والتمويل والمصارف، والمحاسبة.

ي القطاع الخاص وتستضيف الكلية كبار المسؤولين في دوائر الدولة، وصناع القرار، ورياد

إللقاء المحاضرات التي تهم طلبة الكلية والجامعة بشكل عام، باإلضافة الى اقامة المؤتمرات وورش 

العمل لتشخيص المشكالت االقتصادية واالزمات المالية السائدة في العالم بشكل عام وفي األردن 

 بشكل خاص واقتراح الحلول لها. 

 اآلتية:وتمنح الكلية الدرجات العلمية 

البكالوريوس في إدارة األعمال، والتمويل والمصارف، والمحاسبة، واقتصاديات المال  

واألعمال، والمحاسبة وقانون األعمال، ونظم المعلومات المحاسبية، ونظم المعلومات المالية 

 والمصرفية.

الماجستير في إدارة األعمال، واإلدارة العامة، والمحاسبة، والتمويل والمصارف،  

 واقتصاديات المال واألعمال، واالقتصاد والتعاون الدولي.

 

 م2116/2117أعداد العاملين والطلبة والخريجين في الكلية للعام الجامعي 

 هيئة التدريس
الهيئة 

 اإلدارية

 أعداد الخريجين أعداد الطلبة

 أستاذ
أستاذ 

 مشارك

أستاذ 

 مساعد
 ماجستير بكالوريوس دكتوراه ماجستير بكالوريوس مدرس

9 14 17 2 13 3595 522 1 1115 161 

21162117

عدد أعضاء هيئة 

 التدريس

عدد األبحاث 

 المنشورة

عدد بحاث المنشورة إلى نسبة األ

 أعضاء هيئة التدريس في الكلية

نسبة األبحاث المنشورة في 

الى المجموع العام  الكلية

 لألبحاث في الجامعة

42 71 167% 61% 
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 م2116/2117نجازات وفقا للخطة السنوية للكلية للعام الجامعي أهم اإل

 االعتماد وضمان الجودة مجال

  تم عقد عدة اجتماعات من قبل االستاذ العميد ورؤساء األقسام  بحضور لجان الجودة في

األقسام لمناقشة امتحان الكفاءة والوقوف على نقاط الضعف في ذلك االمتحان ومعالجتها، 

حيث تم عقد عدة لقاءات لطلبة الكلية لتوعيتهم بأهمية امتحان الكفاءة ومخرجات ذلك 

يجابيًا بعد التخرج، وفيما يتعلق بامتحان الكفاءة الجامعية فقد إعكس عليهم االمتحان والتي ستن

تم اقتراح آليات من قبل األقسام للتقويم وكذلك تم وضع خطة زمنية للمعالجة، وتم مناقشة 

تلك الخطط ضمن مجالس األقسام للعمل معًا على تحسين نتائج امتحان الكفاءة للبرامج التي 

 تطرحها الكلية.

 البرامج األكاديمية  لمجا

 ( أعضاء هيئة تدريس برتبة استاذ مساعد في قسم االقتصاد.3تم تعيين ) 

 تطوير وتحديث الخطط الدراسية  مجال

 تم تحديث الخطط الدراسية لبرامج الكلية ونشرها على موقع الجامعة االلكتروني. 

 إعداد مواد تعليمية إلكترونية مجال

 أعضاء هيئة التدريس في الدورات الخاصة بالتعليم االلكتروني التي يعقدها مركز  شارك

 تطوير أداء اعضاء هيئة التدريس.

 المكتبة  مجال

 دارية.االقتصاد والعلوم اإل في تخصصات اب( كت100تبة الجامعة بما يقارب )رفد مك 

  ًا( كتاب18440)مكتبة الجامعةفي بلغ عدد الكتب الخاصة بكلية االقتصاد والعلوم االدارية. 

 ( اشتراكات في قواعد البيانات تحتوي المجالت العلمية الخاصة بعلوم االقتصاد 5هناك )

 والعلوم االدارية.

  تم توعية الطلبة خالل المحاضرات بأهمية الكتب الورقية وضرورة االستفادة من المراجع

عظيم الفائدة من المقرر الدراسي الذي المتوفرة للمقررات الدراسية في المكتبة الهاشمية لت

 يعطى لهم خالل المحاضرات.

 البحث العلمي والمؤتمرات العلمية  مجال

 في المجالت العلمية العالمية علمي  ًا( بحث70)نشر بفي الكلية  عضاء الهيئة التدريسيةأ امق

 والمؤتمرات العلمية الدولية.

  وباالشتراك مع مشرفيهم في  ،من رسائلهمقيام بعض طلبة الدراسات العليا بنشر مستالت

 المجالت العلمية المتخصصة.

  تم تشجيع طلبة الدراسات العليا ومن خالل المساقات المختلفة بالتركيز على األبحاث ذات

 الجانب التطبيقي وكيفية االعداد لتلك األبحاث.
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 ت والمؤتمرات تم تعريف طلبة الدراسات العليا بكيفية كتابة األبحاث ونشرها في المجال

ن خالل مساق العلمية العالمية من خالل تكليفهم بكتابة أوراق بحثية ومراجعتها معهم م

 .مناهج البحث العلمي 

  ،قام بعض أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية بالمشاركة في المؤتمرات العالمية المحكمة

 ( مؤتمرات.6حيث شارك أعضاء هيئة التدريس في )

 الطلبة مجال

  دعم وتحفيز الطلبة المتميزين من خالل ارسالهم للمشاركة في مسابقةتم(IMA)   المعهد

 داريين خالل مركز )صرح(.مريكي للمحاسبين اإلاأل

 رشاد األكاديمي، حيث تم تقسيم الطلبة الى مجموعات تم توجيه رؤساء األقسام لتفعيل اإل

 حسب سنة قبولهم.

 ية للطلبة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية كجزء من تم تفعيل خدمة ارسال الرسائل االلكترون

 التواصل معهم إلعالمهم عن كل ما يستجد في المقرر الدراسي.

  نشاء مجموعات للطلبة في بعض المساقات إتم تفعيل وسائل التواصل االجتماعي من خالل

 لتسهيل التواصل معهم وعبر مكتبة )خذ واعط (الخاصة بطلبة كلية االقتصاد.

 جيه الطلبة لالستفادة من الخطة االسترشادية الموجودة على موقع األقسام والتقيد بها تم تو

 اثناء التسجيل للمواد.

 لكتروني لألقسام داخل الكلية، تمهيدًا إلنشاء مكتبة إلتم نشر مخطط المقررات على الموقع ا

السنوات السابقة سئلة أالكترونية على الموقع االلكتروني لكل قسم تحتوي المادة المقررة و

 ذات العالقة والوظائف المسندة للطلبة وكل ما يتعلق بالمقررات الدراسية.

 تطوير كفاءة وقدرات أعضاء هيئة التدريس  مجال

  ستاذ، وترقية عضو هيئة أتم ترقية عضو هيئة تدريس في قسم إدارة االعمال إلى رتبة

 ستاذ مشارك في قسم المحاسبة.أتدريس الى رتبة 

  وبشكل فصلي من خالل مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس تزويد أعضاء الهيئة يتم

رتقاء بمستوى األداء من التدريسية بالتقييم من قبل الطلبة للوقوف على نقاط الضعف واإل

خالل معالجة نقاط الضعف وتعزيز النقاط اإليجابية، مشيرًا الى انه تم مناقشة تقييم الطلبة 

 .(%82)التدريسية، وبلغت نسبة التقييم للكلية  مع أعضاء الهيئة

 طلبة الدراسات العليا في أقسام الكلية من خالل الرسائل الجامعية ل شراف على كافةاإل

 أعضاء الهيئة التدريسية.

 تطوير محتوى المواقع اإللكترونية الخاصة بالكلية واألقسام  مجال

  تم تكليف ضباط ارتباط مع مركز الحاسوب من كل قسم لمراجعة محتوى الموقع االلكتروني

للكلية واالقسام وتحديث تلك المواقع كلما لزم ذلك. وتقدر نسبة التطور في موقع الكلية 

(30%). 
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 :أهم النشاطات واإلنجازات

  ى رتبة أستاذ لإترقية عضوي هيئة تدريس في الكلية، حيث تم ترقية عضو هيئة تدريس

 .ستاذ مشاركألى رتبة إوآخر 

 ( بحثًا في مجالت علمية محكمة64نشر أعضاء هيئة التدريس في الكلية ). 

 ( أبحاث في المؤتمرات العلمية6نشر أعضاء هيئة التدريس في الكلية ). 

  عمال بحاث األأعلى جائزة افضل بحث مقدم في مؤتمر  عضو هيئة تدريس في الكليةحصل

 European Business Research Conferenceاألوروبي السابع 
th

والذي شارك فيه  7

 م.2016كانون االول، الدكتور الحدب في روما / ايطاليا خالل شهر 

  على لقب زميل باحث زائر من معهد االستثمار  عضو هيئة تدريس في الكليةحصل

ولغاية تاريخ  1/8/2016والتمويل في جامعة ليدز/ بريطانيا  لفترة ثالث سنوات من تاريخ 

 م.31/7/2019

  كعضو للجنة العلمية للمؤتمر السابع الدولي في  عضو هيئة تدريس في الكليةتم اختيار

 م.6/6/2017-5للفترة من المحاسبة والتمويل والذي عقد في سنغافورة 

  كرئيس للجنة خلق فرص العمل والمنبثقة عن منتدى   عضو هيئة تدريس في الكليةتم اختيار

 خرى في نفس المنتدى.أطالل أبو غزالة المعرفي وعضو في لجان 

  من قبل جامعة ليدز لتنظيم اللقاء السنوي لخريجي  عضو هيئة تدريس في الكليةتم اختيار

 م.16/9/2017األردن والذي عقد بتاريخ  جامعة ليدز في 

  كمتحدث رئيسي من قبل قناة رؤيا / برنامج ساعة   عضو هيئة تدريس في الكليةتم اختيار

 محبة للتحدث ولمدة ساعة كاملة عن موضوع البطالة في األردن.

   تم اختيار الدكتور الحدب كعضو هيئة تحرير في مجلةApplied Finance and 

Accounting. 
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 النشاطات العلمية والتدريبية

1.  

(  م30/4/2017-28مشاركة في المؤتمر الذي عقد في الواليات المتحدة االمريكية بتاريخ )ال

 :-والموسوم بــ

Second American Academic Research Conference on Global Business, 

).ConferenceEconomics, Finance and Social Sciences (AAR14 New York  

2.  
 (  والموسوم بـ "م8/4/2017-5المشاركة في المؤتمر الذي عقد في ايطاليا / روما بتاريخ )

th
5

Business & Management Conference." 

3.  

Rome, Italy, December, 2016, Abnormal Audit Fees and Accrual-Based and 

Real-Based Earnings Management: Evidence from UK FTSE 350 around 

the Credit Crisis. 7
th

 European Business Research Conference. 

 م.9/5/2017-8بتاريخ  المشاركة في ندوة المجاالت المعرفية الجديدة لتخصصات العلوم االدارية  .4

 .م9/5/2017-8بتاريخ  في فندق جينيفا/ عمان  هلمشاركة في ندوة برنامج جان مونيا  .5

6.  
المشاركة في مؤتمر التجديد األساسي في الممارسات المصرفية نحو تحقيق الرخاء االقتصادي 

 ، عمان األردن والمتعلق بتحديد شروط االشتراك.2017/ مايو/9-8والمتانة المصرفية، بتاريخ 

7.  
بتاريخ  حضور )المؤتمر الثاني للدولة المدنية( قاعة قرية القناطر السياحية في مدينة الحصن

 م.1/4/2017

8.  
بتاريخ  المؤتمر االقتصادي الثالث تحت عنوان "قضايا معاصرة في عالم المال واألعمال

 م16/4/2017

9.  

لك لمناقشة  م، وذ5/5/2017-3تركيا   بتاريخ  -النياأفي المؤتمر العالمي  في مدينة  ةمشاركال

االستهالكي واالدخاري ضوابط االقتصاد اإلسالمي المتعلقة بالسلوك وسوم بـ: بحث المال

 واالستثماري ودورها في توفير التمويل الالزم للتنمية.

10.  

في المؤتمر الدولي االسيوى الرابع للتمويل اإلسالمي  من خالل المشاركة ببحث المعنون  ةمشاركال

ن علمًا ا، بـ " اثر السياسة النقدية  التقليدية على كفاءة أداء المصارف االسالميه :دراسة مقارنه

 م.2016من شهر كانون اول  8-6انعقاد المؤتمر في ماليزيا خالل الفتره  

11.  

-11دارة المال واالعمال الذي عقد في جامعة مؤتة إي المؤتمر الدولي الرابع لكلية فالمشاركة 

والموسوم باالبتكار والريادية من اجل استدامة اإلعمال، عنوان البحث " اثر  2017/نيسان 13

افعة المالية وربحية السهم  على عائد االستثمار في البنوك التجارية العالمية في الفترة التدفقات والر

(2000-2014.") 

12.  

 International Business Research Conference)في  ةمشاركال
th

من خالل المشاركة   (4

  The Causality Relationship between Financial Market and"بـ:بحث المعنونالب

Financial Ratios: Evidence from Amman Stock Exchange علمًا ان المؤتمر عقد ،"

 م.5/4/2017-4بتاريخ  Imperial College, London, UK:في
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 كلية الهندسة

 مع  بكوادر علمية مؤهلة علميًام لرفد المجت2010جامعة عام التم تأسيس كلية الهندسة في 

ربعة اقسام هي: قسم هندسة ألممارسة واحتراف مهنة الهندسة. تتضمن كلية الهندسة  ونظريًا

 العمارة، والهندسة المدنية، وهندسة المساحة، وهندسة الطاقة المتجددة.

عضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية بمواكبة كل ما هو جديد أتقوم الكلية ممثلة بعميدها و 

وفعال على صعيد العلم والمعرفة الهندسية ، وذلك بتهيئة البيئة المناسبة للطالب لتلقي المعلومة 

بأحدث الوسائل. تم تجهيز مختبرات حديثة مزودة بكوادر فنية مؤهلة لالرتقاء بمستوى الكلية 

ية بالتواصل مع الطلبة ومشاكلهم اليومية بشكل مباشر، وتقوم بالتواصل مع والخريجين. كما تقوم الكل

 باقي الكليات واألقسام لمحاولة دمج العلوم للوصول إلى نقاط تقاطع تفيد الطلبة الحقا. 

وتمنح الكلية درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية، والهندسة المدنية، وهندسة المساحة، 

 والمستدامة. جددةوهندسة الطاقة المت

 

 م2116/2117أعداد العاملين والطلبة والخريجين في الكلية للعام الجامعي 

 هيئة التدريس
الهيئة 

 اإلدارية

 أعداد الخريجين أعداد الطلبة

 أستاذ
أستاذ 

 مشارك

أستاذ 

 مساعد
 ماجستير بكالوريوس دكتوراه ماجستير بكالوريوس مدرس

2 6 12 11 28 1649 1 1 352 0 

21162117

عدد أعضاء هيئة 

 التدريس

عدد األبحاث 

 المنشورة

عدد بحاث المنشورة إلى نسبة األ

 أعضاء هيئة التدريس في الكلية

نسبة األبحاث المنشورة في 

الى المجموع العام  الكلية

 لألبحاث في الجامعة

31 29 94% 7% 
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 م2116/2117أهم االنجازات وفقا للخطة السنوية للكلية للعام الجامعي 

 االعتماد وضمان الجودة مجال

  اعطاء دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس إلعدادهم للحصول على اعتمادABET. 

 ردنيين ألفضل مشاريع تخرج بالتقدم لمسابقات نقابة المهندسين األ تقوم كلية الهندسة سنويًا

ردنية، حيث حصل طلبة تخصص هندسة العمارة والمدني على مستوى الجامعات األ على

 جوائز مختلفة.

 البرامج األكاديمية  مجال

  جراءات استحداث برنامج الماجستير في هندسة العمارة.إالسير في 

 .تم استكمال جميع مختبرات هندسة الطاقة المتجددة 

 ( لزيادة الطاقة 3تم ابتعاث مهندسين عدد ).االستيعابية لكلية الهندسة 

 تطوير وتحديث الخطط الدراسية  مجال

  تقوم كلية الهندسة بمراجعة الخطط الدراسية لمواكبة التطورات العلمية وسوق العمل المحلي

 والعالمي.

 .تطوير الخطة الدراسية لقسم هندسة الطاقة المتجددة 

 المكتبة  مجال

  رر دراسي لكافة التخصصات.( كتاب مق200) تجاوزتتم شراء كتب حديثة 

 .تشجيع الطلبة على استخدام قواعد البيانات من خالل المكتبة الهاشمية 

 البحث العلمي والمؤتمرات العلمية  مجال

 ( بحث18تم نشر )( 11في )عضاء هيئة التدريس أ ، كما شاركفي مجالت علمية محكمة ًا

 .ًاودولي ًامحلي ًاعلمي رًامؤتم

  لمشروعتم الحصول على دعم) Vocational Training Center(  للباحث د. محمد

 .( يورو71000السميران من االتحاد االوروبي بقيمة )

 تم الحصول على دعم لمشروع) EGreen(  للباحث د. مؤيد شواقفه من االتحاد االوروبي

 .( يورو71000بقيمة )

  تم الحصول على دعم لمشروع : استخدام انظمة التدفئة بالمدارس للباحث د. عمر الزعبي

 ( دينار.25000بقيمة ) عمادة البحث العلمي في الجامعةمن 
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 الطلبة مجال

  كاديميين لكل سنة دراسية لكافة مستويات كلية الهندسة.أتعيين مرشدين 

 تطوير كفاءة وقدرات أعضاء هيئة التدريس  مجال

  (.100عضاء هيئة التدريس من قبل الطلبة في نهاية كل فصل دراسي وبنسبة )أيتم تقييم% 

  عضاء هيئة التدريس في الندوات والمؤتمرات العلمية والدورات التدريبية.أيشارك 

 تطوير محتوى المواقع اإللكترونية الخاصة بالكلية واألقسام  مجال

 الذاتية ألعضاء  ريونشر الخطط الدراسية والس تطوير الموقع االلكتروني للكلية واألقسام

 هيئة التدريس على الموقع.

 الندوات والنشاطات الثـقافية  مجال

 .يشارك اعضاء هيئة التدريس والطلبة بالمهرجانات الوطنية التي تقيمها عمادة شؤون الطلبة 

  الدراسي.يشارك اعضاء هيئة التدريس والطلبة ببعض النشاطات التطوعية خالل العام 

 خدمة المجتمع المحلي مجال

 ي فالل وجود عضو من المجتمع المحلي تقوم الكلية بالتعاون مع المجتمع المحلي من خ

تهم محافظة  وعاتمجلس كلية الهندسة وتوجيه الطلبة ألجراء مشاريع التخرج على موض

 المفرق.
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 :أهم النشاطات واإلنجازات

  لى رتبة أستاذ مشاركإترقية عضوين من أعضاء هيئة التدريس في الكلية. 

 ( بحثًا في مجالت علمية محكمة18نشر أعضاء هيئة التدريس في الكلية ). 

 في المؤتمرات العلمية ًاث( بح11اء هيئة التدريس في الكلية )نشر أعض. 

 ( دينار 22500الحصول على دعم مالي بقيمة )كدعم بحثي.ردني من الجامعة أ 

 ( موفدين الى جامعات عالمية مرموقة للحصول على درجة الدكتوراه.7يفاد )إ 

 

 النشاطات العلمية والتدريبية

 .م16/5/2017بتاريخ  في رحاب الجامعة قامة اليوم العلمي الثالث لكلية الهندسةإ  .1

2.  
قسم هندسة المدني للمهندسة وسام عناب بعنوان :                                                                 في محاضرةلقاء إ

"Contempraty Principles of Project Manegment"  م.10/5/2017بتاريخ 

3.  
( من المعماريين من جامعات ايطالية للفترة 30ورشة عمل معمارية الستقبال )اقامة 

 م(.10/4/2017-م 4/4/2017)

4.  
ورشة عمل بعنوان ترشيد استهالك الطاقة حيث تم استضافة المهندس سامر الزوايدة من 

 م.11/4/2017الوكالة األمريكية  للتنمية الدولية بتاريخ 

5.  

First International Workshop On Applications of Geomatics 

Engineering in Natural and Cultural Heritage Conservation and 

Management 18/4/2017. 

6.  
استقبال الوفد اليوناني االيطالي لعرض أعمال الطلبة المشاركين في مسابقة تصميم ساحة 

 م.20/7/2017مدينة كورينثو اليونانية الساحلية 

 م.29/8/2016مر الشامسي بتاريخ ساإلماراتية التشكيلية الدكتورة  استضافة الفنانة  .7

 م.21/12/2017استضافة المهندسة اليونانية أماليا بغورتي بتاريخ   .8

 م.3/5/2017بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بتاريخ  "نحو مستقبل متجدد"مبادرة   .9

10.  
إقامة معرض لطلبة قسم هندسة العمارة متعلق بإعمال الطلبة المشاركين في مسابقة تصميم 

 م.                                                                                                20/7/2017تاريخ ساحة مدينة كورينثو اليونانية ب

11.  
مدعومة من الوكالة  "تطبيقات علوم المساحة بالحفاظ على البيئة والتراث"فعالية بعنوان 

 م.18/4/2017األمريكية للتنمية الدولية بتاريخ 

12.  
 –م 5/5/2017المعماري المشترك مع بلدية كورينثو اليونانية في الفترة )المعرض 

 م(.10/5/2017
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 كلية األمير الحسين بن عبداهلل لتكنولوجيا المعلومات

م، وتضم الكلية 2001تم إنشاء كلية األمير الحسين بن عبداهلل لتكنولوجيا المعلومات في العام 

والذي يعتبر االمتحانات المحوسبة،  قسمقسمين هما علم الحاسوب ونظم المعلومات، وتحتضن الكلية 

 نواة لمركز التعليم االلكتروني واالمتحانات المحوسبة المزمع إنشاؤه في الجامعة.

دف الكلية إلى تلبية احتياجات السوق األردنية في المجاالت الحاسوبية المختلفة، وإعداد ته

الكفاءات العلمية الوطنية المدربة والمؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتخريج الكوادر المتميزة 

اتية، وذلك القادرة على التعامل مع الحاسوب، وبناء أنظمة الحواسيب وبرمجياتها وشبكات المعلوم

في ضوء االستخدام المتزايد للحاسوب وتطبيقاته، والنمو المستمر للشبكات البينية والداخلية 

والشبكات الالسلكية، وانتشار التجارة اإللكترونية، وتوجيه الحكومات إلى إنجاز المعامالت دون 

م الكبير، والتي تحتاج استخدام األدوات القديمة، التي تحتاج إلى األرشفة، وحفظ السجالت ذات الحج

 إلى مساحات واسعة من المباني الخاصة إلدارات الدولة.

 وتمنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية:

 البكالوريوس في علم الحاسوب، ونظم المعلومات الحاسوبية، ونظم المعلومات اإلدارية.  -

ة )مشترك مع الماجستير في علم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التربي -

كلية التربية والمجموعة العربية للتعليم والتدريب وجامعة )أوهايو( في الواليات المتحدة 

 األمريكية(.

 

 م2116/2117أعداد العاملين والطلبة والخريجين في الكلية للعام الجامعي 

 هيئة التدريس
الهيئة 

 اإلدارية

 أعداد الخريحين أعداد الطلبة

 أستاذ
أستاذ 

 مشارك

أستاذ 

 مساعد
 ماجستير بكالوريوس دكتوراه ماجستير بكالوريوس مدرس

2 8 14 8 27 1126 157 1 183 52 

21162117

عدد أعضاء هيئة 

 التدريس

عدد األبحاث 

 المنشورة

عدد بحاث المنشورة إلى نسبة األ

 في الكلية أعضاء هيئة التدريس

نسبة األبحاث المنشورة في 

الى المجموع العام  الكلية

 لألبحاث في الجامعة

32 11 31% 2% 
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 م2116/2117أهم االنجازات وفقا للخطة السنوية للكلية للعام الجامعي 

 االعتماد وضمان الجودة مجال

 وقد بدأ التدريس في هذا الملحق مع  ،تم تجهيز ملحق الكلية الجديد بكافة التجهيزات الالزمة

 .م2016/2017بدء العام الجامعي 

  تحقيقًا لمعايير االعتماد الخاص لتخصص علم الحاسوب فقد تم نقل مساق مهارات الحاسوب

( ليتبع قسم المواد المساندة التابع لكلية العلوم، علمًا بان عدد الشعب 901099ورقمه )

 .ًا الى عشرين شعبه لكل فصل دراسيالمطروحة لهذا المساق يصل تقريب

  تعيين مساعد عميد لشؤون الطلبة والجودة للعمل على نشر ثقافة الجودة، كما تم عقد عدة تم

اجتماعات من قبل مجالس األقسام بحضور لجان الجودة في األقسام لمناقشة امتحان الكفاءة 

عقد عدة لقاءات لطلبة والوقوف على نقاط الضعف في ذلك االمتحان ومعالجتها، حيث تم 

الكلية لتوعيتهم بأهمية امتحان الكفاءة ومخرجات ذلك االمتحان والتي ستنعكس عليهم 

 ايجابيًا.

 البرامج األكاديمية  مجال

  ضمن قسم علم  ،استحداث برنامج البكالوريوس في الحوسبة النقالة بإجراءاتالسير

 الحاسوب.

 تطوير وتحديث الخطط الدراسية  مجال

  مراجعة وتعديل الخطط الدراسية للتخصصات التي تطرحها الكلية انسجامًا مع معايير تم

االعتماد الجديدة التي تم إقرارها من قبل هيئة االعتماد والعمل جاري العتماد تلك الخطط 

 حسب األصول.

  تم عقد عدة لقاءات مع الطلبة لتوعيتهم بأهمية امتحان الكفاءة الجامعية، وكذلك تم تكليف

أعضاء الهيئة التدريسية بعقد عدة محاضرات للطلبة في كل كفاية من كفايات االمتحان، 

 .وذلك لتحسين مخرجات امتحان الكفاءة الجامعية

 إعداد مواد تعليمية إلكترونية مجال

  تم العمل على نشر ثقافة التعليم االلكتروني بين الزمالء أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية

ل لجان للعمل على حوسبة مساق مهارات الحاسوب بالتعاون مع جامعة من خالل تشكي

اليرموك، وذلك للبدء بتدريس هذا المساق الكترونيًا اعتبارًا من الفصل الدراسي األول للعام 

 م.2017/2018الجامعي 

  تم نشر ثقافة التعليم االلكتروني بين الزمالء أعضاء الهيئة التدريسية المشاركين في تدريس

مساقات التي ستطرح لالجئين السوريين ضمن مشروع التعليم الرقمي وزيادة فرصه ال

بالتعاون مع جامعة  ، وذلك1/10/2017 بتاريخفي جامعة آل البيت بدأ تنفيذه والذي 

(Kings College London في المملكة المتحدة والجامعة االمريكية في بيروت )

( للتعليم المفتوح في FutureLearnنيا ومؤسسة )( للتعليم المفتوح في الماKironومؤسسة )

 المملكة المتحدة.
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  تم العمل على طرح المواد التعليمية للمساقات على المواقع االلكترونية لألقسام التي تطرح

 تلك المساقات.

 ةورشة العمل الثانية لمبادرة الشراكة في التعليم الرقمي وزيادة فرص المشاركة في (The 

for Digital Learning and Increased Access (PADILEIAPartnership   

الممولة من المجلس الثقافي البريطاني لتدريب الالجئين السوريين وتأهيلهم للقبول في برامج 

بمشاركة جامعة آل البيت  30/1/2017-28التعليم العالي، والتي عقدت في عمان للفترة 

لكة المتحدة والجامعة األمريكية في (  من الممKing's College Londonوجامعة )

 (  للتعليم العالي المفتوح من ألمانيا.Kironبيروت ومؤسسة )

 المكتبة  مجال

  تم الحديث مع الطلبة خالل المحاضرات عن أهمية الكتب الورقية وضرورة االستفادة من

المقرر الدراسي المراجع المتوفرة للمقررات الدراسية في المكتبة الهاشمية لتعظيم الفائدة من 

 .الذي يعطى لهم خالل المحاضرات

  تم العمل على نشر ثقافة المكتبة االلكترونية من خالل تزويد الطلبة بنسخ الكترونية من

الكتب المقررة للتسهيل والتوفير عليهم في الحصول على الكتب الورقية الرتفاع سعرها 

 .وعدم قدرة بعض الطلبة على شراء تلك الكتب

  تم تحميل المادة االلكترونية للمقررات الدراسية وكذلك مخطط تلك المقررات على الموقع

االلكتروني لألقسام داخل الكلية، وذلك تمهيدًا إلنشاء مكتبة الكترونية على الموقع االلكتروني 

لكل قسم تحتوي المادة المقررة واسئلة السنوات السابقة ذات العالقة والوظائف المسندة 

 .وكل ما يتعلق بالمقررات الدراسيةبة للطل

 البحث العلمي والمؤتمرات العلمية  مجال

 وكذلك المؤتمرات  ،قيام بعض أعضاء الهيئة التدريسية بالنشر في المجالت العلمية العالمية

 العلمية الدولية.

 قيام بعض طلبة الدراسات العليا بنشر نتائج ابحاثهم في المجالت العلمية المتخصصة. 

  تشكيل فرق بحثية داخل قسم علم الحاسوب لإلشراف المشترك على طلبة الماجستير ومن تم

ثم نشر نتائج األبحاث الناتجة عن تلك الرسائل في المجالت والمؤتمرات العالمية 

 المتخصصة.

  تم تشجيع طلبة الدراسات العليا ومن خالل مساق حلقة بحث بالتركيز على األبحاث ذات

 كيفية االعداد لتلك األبحاث.الجانب التطبيقي و

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس بعضوية اللجان المنظمة الدائمةSteering Committee) (  

للمؤتمرات العلمية العالمية، وكذلك المساهمة في البحث العلمي داخل وخارج الجامعة من 

 خالل نشرهم ألبحاث في مجالت ومؤتمرات علمية عالمية متخصصة.

 ة الدراسات العليا بكيفية كتابة األبحاث ونشرها في المجالت والمؤتمرات تم تعريف طلب

العلمية العالمية من خالل تكليفهم بكتابة أوراق بحثية ومراجعتها معهم من خالل مساق حلقة 

 بحث.
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  قام بعض أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية بالمشاركة في المؤتمرات العالمية المحكمة

قسم الحاسوب على جائزة أفضل  فيتدريس الهيئة  بني محمد/عضوالدكتور سعد وحصل 

 ) IEEE International Conference onبحث علمي تم تقديمه ضمن المؤتمر الدولي

7))Engineering & MIS (The IEEE ICEMIS 201 الذي عقد في مدينة ،

 م.10/5/2017-8للفترة  المونستير في تونس

 الطلبة مجال

  رسالهم للمشاركة في مسابقةإتم دعم وتحفيز الطلبة المتميزين من خالل) ACM(  العالمية

 .التي عقدت في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية

  تم تكريم ودعم وتحفيز الطلبة المتميزين من خالل حفل تكريم خاص لهم لمشاركتهم في

في جامعة آل البيت بتاريخ  والتي عقدت Arabella CPC 2017) (مسابقة أرابيال للبرمجة

م، حيث تمثل هذه المسابقة المرحلة األولى من مسابقة البرمجة العالمية 8/4/2017

(ICPC-ACM). 

  تم توجيه رؤساء األقسام لتفعيل االرشاد األكاديمي، حيث تم تقسيم الطلبة الى مجموعات

 حسب سنة قبولهم واسندت كل مجموعة لعضو هيئة تدريس إلرشادهم.

  تفعيل خدمة ارسال الرسائل االلكترونية ووسائل التواصل االجتماعي وخدمة البريد تم

االلكتروني للتواصل مع الطلبة إلعالمهم عن كل ما يستجد في المقرر الدراسي وتزويدهم 

 بالمادة االلكترونية.

  تم عقد لقاءات فصلية على مستوى األقسام والكلية للتواصل مع الطلبة والتعرف على

 .اكل التي يعانون منها والعمل على حلهاالمش

 مارات تم التواصل مع إدارة الكلية من قبل كبرى الشركات العاملة في البرمجة في اإل

العربية المتحدة لترشيح المتميزين من خريجي الكلية للعمل لديهم، وبالفعل تم تعيين بعض 

 خريجي الكلية المتميزين في تلك الشركات.

 تطوير كفاءة وقدرات أعضاء هيئة التدريس  مجال

  تم ابتعاث طالبة للحصول على درجة الدكتوراه في نظم المعلومات الحاسوبية، كما تم ابتعاث

 .طالبة أخرى للحصول على درجة الدكتوراه في نظم المعلومات اإلدارية

 ء الهيئة يتم وبشكل فصلي من خالل مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس تزويد أعضا

رتقاء بمستوى األداء من التدريسية بالتقييم من قبل الطلبة للوقوف على نقاط الضعف واإل

لى انه تم مناقشة تقييم الطلبة إخالل معالجة نقاط الضعف وتعزيز النقاط اإليجابية، مشيرًا 

 مع أعضاء الهيئة التدريسية.

 الحاسوب من خالل أعضاء الهيئة شراف على كافة طلبة الدراسات العليا في قسم علم اإل

 .التدريسية في القسم
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 تطوير محتوى المواقع اإللكترونية الخاصة بالكلية واألقسام  مجال

  تم تكليف ضباط ارتباط مع مركز الحاسوب من كل قسم لمراجعة محتوى الموقع االلكتروني

 .للكلية واالقسام وتحديث تلك المواقع كلما لزم ذلك

  مركز الحاسوب لتحديث الموقع االلكتروني للجامعة وقد تم استخدام كلية تم التنسيق مع

تكنولوجيا المعلومات أنموذجا اثناء تطوير الموقع، وسيتم إطالق ذلك الموقع قريبًا بداًل من 

 الموقع الموجود حاليًا.

 الندوات والنشاطات الثـقافية  مجال

  المعلومات ندوة بعنوان ادرس بذكاء لطلبة عقدت كلية األمير الحسين بن عبداهلل لتكنولوجيا

كلية تكنولوجيا المعلومات، حيث استضافت الكلية الخبير الدكتور اسامه المصري للحديث 

 .م12/4/2017حول هذا الموضوع، وذلك يوم األربعاء الموافق 

 سوفت ندوة علمية بعنوان عقدت كلية تكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع شركة كالود 

))Oracle Application Development Framework (ADF( بتاريخ ،

، حيث استضافت الكلية المهندس همام محمد فايز الخبير المعتمد من شركة 18/4/2017

 اوراكل العالمية للحديث حول موضوع الندوة. 

 عقدت كلية تكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع اكاديمية الرواد) Academy Pioneers( 

 م.11/10/2016في الكلية ورشة صيانة ألجهزة الحاسوب، بتاريخ  )One-Zero (قوفري

  عقدت كلية تكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

دورة في تطبيقات الموبايل والبرامج الحديثة للمتدربين في برنامج التدريب العملي ضمن 

ارة لتدريب خريجي كليات تكنولوجيا المعلومات، حيث استمرت االتفاقية الموقعة مع الوز

م وبواقع ستة ساعات يوميًا، 30/10/2016يام عمل اعتبارًا من تاريخ أ( 10الدورة لمدة )

 .( متدربًا20وقد بلغ عدد المتدربين ضمن هذه الدورة )

 نعقدت كلية تكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت دورة بعنوا Eger( 

)Cloud م.15/1/2017، بتاريخ 

 تم تنظيم حمالت نظافة للكلية ألكثر من مرة من قبل طلبة الكلية. 

 والذي عقد في الجامعة  قام طلبة الكلية بالمشاركة في المهرجان التكنولوجي الوطني العاشر

حدى الجامعات إسنويًا في م، حيث يعقد هذا المهرجان 4/5/2017األلمانية األردنية بتاريخ 

مشاريع تخرج الطلبة في الكلية، حيث وتم المشاركة في هذا المهرجان من خالل االردنية، 

بدى عدد من الطلبة رغبتهم في المشاركة في أتم اإلعالن مسبقًا للطلبة عن ذلك المهرجان و

 ذلك المهرجان.

 مع عمادة الدراسات  نظمت كلية االمير الحسين بن عبداهلل لتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون

العليا اليوم العلمي لكلية تكنولوجيا المعلومات بعنوان "توظيف التكنولوجيا واستثمارها في 

ل البيت في عمان بتاريخ آية"، وذلك في مكتب ارتباط جامعة الغرفة الصفية والحياة العمل

 م.18/5/2017
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 خدمة المجتمع المحلي مجال

 ندماج مع المجتمع المحلي من خالل تنفيذهم لمشاريع تم تشجيع الطلبة على المشاركة واال

تخدم المجتمع المحلي وذلك ضمن إطار مساق ندوة ومشروع تخرج الموجود ضمن خطة 

الطالب الدراسية منها على سبيل المثال حوسبة الصيدلية المركزية في مستشفى المفرق 

 .الحكومي

  المعلومات لتدريب خريجي كليات تم توقيع اتفاقية مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا

( دينار، حيث 200تكنولوجيا المعلومات من ابناء المجتمع المحلي لمدة عام وبراتب شهري )

من أبناء المجتمع المحلي في الجامعة ضمن هذه االتفاقية للعام  ًا( متدرب28تم تعيين )

م، وتم تعيين 2017/8201، كما تم تفعيل االتفاقية للعام الجامعي 2016/2017الجامعي 

 .من أبناء المجتمع المحلي ًا( متدرب28)

  تم اإلعالن ألبناء المجتمع المحلي لالستفادة من البرنامج التدريبي الذي تعقده الكلية بالتعاون

في المملكة المتحدة والجامعة االمريكية في  )London College Kings (مع جامعة

للتعليم  )FutureLearn (المانيا ومؤسسةللتعليم المفتوح في  )Kiron (بيروت ومؤسسة

المفتوح في المملكة المتحدة، وذلك ضمن مشروع التعليم الرقمي وزيادة فرصه الممول من 

شراك طلبة أردنيين من المجتمع إالمملكة المتحدة، حيث تم االشتراط على الجهة الممولة 

 .المحلي في هذا المشروع

  أبناء المجتمع المحلي  ألحدالكلية للعمل على تأجيره تم استثمار مبنى الخدمات الموجود في

 لالستفادة منه.

  بالتعاون مع مركز االستشارات تم اإلعالن عن عدد من الدورات ألبناء المجتمع المحلي من

 خالل وسائل اإلعالن والتواصل المختلفة في الكلية.

 مجال النشاطات االضافية

 ( التقدم بطلب لمشروعHOPES لالجئين ) السوريين، حيث تم بموجب هذا المشروع ايفاد

( من األردنيين من ذوي الدخل 5منهم ثمانية من الالجئين السوريين و ) ًا( طالب13)

 المحدود، وذلك الستكمال دراستهم العليا )الماجستير( في الجامعة على حساب المشروع.

 سامية لشؤون الالجئين حصول كلية تكنولوجيا المعلومات على منحة مقدمة من المفوضية ال

(UNHCR تتضمن تأسيس مختبر متكامل في كلية تكنولوجيا المعلومات يحتوي على )

 ( جهاز حاسوبي بمواصفات عالية جدًا.24)

  استضافت كلية األمير الحسين بن عبداهلل الثاني لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة مسابقة

تمثل المرحلة االولى من مسابقة البرمجة والتي  )CPC Arabella 2017 (أرابيال للبرمجة

، حيث بلغ عدد الجامعات المشاركة في هذه 8/4/2017(، بتاريخ ICPC-ACMالعالمية )

المسابقة لهذا العام تسع جامعات رسمية ، وقد أشرف على المسابقة اللجنة التنسيقية ممثلة 

طوير )كادبي( ومتطوعي بجمعية المبرمجين األردنية ومركز الملك عبد اهلل للتصميم والت

فريق )زيرو ون( من طلبة جامعة آل البيت، وقد ساهمت هذه المسابقة في التسويق لقسم علم 
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الحاسوب في جامعة آل البيت وذلك بعد حصول فريق جامعة آل البيت على الترتيب الثاني 

 .في هذه المسابقةاألردنية بعد جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 يا المعلومات بورشة العمل التي عقدت في جامعة )شاركت كلية تكنولوجKings College 

London)  للمشاركة في اطالق مشروع  11/7/2017-10في المملكة المتحدة للفترة من

 Partnership for Digital Learning and Increasedالتعليم الرقمي وزيادة فرصة )

IAAccess (PADILEالممول بالكامل من المملكة الم )) تحدة، وذلك لتدريب الالجئين

السوريين ببرامج في تكنولوجيا المعلومات تنفذ في جامعة آل البيت وبالتعاون مع جامعة 

(King's College London في المملكة المتحدة والجامعة األمريكية في بيروت  )

وح في ( للتعليم المفتFutureLearnألمانيا ومؤسسة ) في( للتعليم المفتوح Kironومؤسسة )

المملكة المتحدة، حيث تم استقطاب تمويل للجامعة من خالل هذا المشروع الستكمال تأسيس 

بمواصفات عالية جدًا  ًا( حاسوب50مختبرين في ملحق كلية تكنولوجيا المعلومات وبسعة )

( مجموعة من السماعات المزودة بالميكروفون 50و ) وطابعتين وجهازي عرض بيانات

، وكذلك تم استطاب التمويل الالزم لتنفيذ برامج تدريبية لالجئين ألغراض التعليم االلكتروني

السوريين من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة مما يحقق وفر للجامعة يزيد على 

 ( دينار اردني.150000)

 وجيا المعلومات في اللقاء الذي عقد في مكتب ارتباط جامعة آل البيت شارك فريق كلية تكنول

م بحضور عطوفة األستاذ الدكتور ضياء الدين عرفه رئيس الجامعة، 30/8/2017بتاريخ 

( في فرنسا ورئيس مبادرة شمس لدعم Codi Samplonحيث تم استضافة ممثل شركة )

( Codiلشؤون الالجئين ومديرة برنامج )الالجئين السوريين في فرنسا والمفوضية السامية 

لالجئين السوريين في لبنان، وقد تم بحث عقد اتفاقية مع الجامعة لتنفيذ برنامج تدريبي 

لالجئين السوريين في جامعة آل البيت يتم من خالله تأسيس مختبر بحواسيب نقاله عدد 

 .ئية( حاسوب باإلضافة لجهاز عرض بيانات وطابعة ليزرية وماسحة ضو32)

 :أهم النشاطات واإلنجازات

  لى رتبة أستاذ إترقية ثالثة أعضاء هيئة التدريس في الكلية حيث تم ترقية عضو هيئة تدريس

 .هيئة تدريس الى رتبة استاذ مشارك يوعضو

  في مجالت علمية محكمة( 8عدد من األبحاث )نشر أعضاء هيئة التدريس في الكلية. 

  العالمية المحكمة في المؤتمرات العلمية بحثيننشر أعضاء هيئة التدريس في الكلية. 

  لى في قسم علم الحاسوب في الكلية عتدريس العضو هيئة الدكتور سعد بني محمد/حصل

 بحث علمي تم تقديمه للمؤتمر الدولي الموسوم بـ أفضلجائزة علمية وهي عبارة عن 

ce on Engineering & MIS (The IEEE "IEEE International Conferen

ICEMIS 2017)"  م10/5/2017-8والذي عقد في مدينة المونستير في تونس للفترة من. 

  لى جامعات عالمية مرموقة للحصول على درجة الدكتوراه.إيفاد موفدين اثنين إتم 
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  واالردنيين، وذلك البدء بتنفيذ برنامج تدريبي في تكنولوجيا المعلومات لالجئين السوريين

 Partnership forمشروع التعليم الرقمي وزيادة فرصة ) ، ضمن1/10/2017بتاريخ 

Digital Learning and Increased Access (PADILEIA الممول بالكامل من ))

المملكة المتحدة  ( فيKing's College Londonالمملكة المتحدة، وبالتعاون مع جامعة )

ألمانيا ومؤسسة  في( للتعليم المفتوح Kironي بيروت ومؤسسة )والجامعة األمريكية ف

(FutureLearn للتعليم المفتوح )في المملكة المتحدة. 

 عقدت كلية تكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت دورة بعنوان(Eger  

Cloud) حيث حضر الدورة أعضاء الهيئة 15/1/2017، وذلك يوم االحد الموافق ،

 .تدريسية ومشرفو المختبرات في الكليةال

  عقدت كلية تكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

دورة في المهارات الحياتية للمتدربين ضمن برنامج التدريب العملي في االتفاقية الموقعة مع 

يوم  14تمرت الدورة لمدة الوزارة لتدريب خريجي كليات تكنولوجيا المعلومات، حيث اس

وبواقع خمس ساعات يوميًا، وقد  9/10/2016حد الموافق عمل اعتبارًا من صباح يوم األ

 .متدربًا 20بلغ عدد المتدربين ضمن هذه الدورة 

 عقدت كلية تكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع اكاديمية الرواد(Pioneers Academy)  

صيانة ألجهزة الحاسوب، وذلك يوم الثالثاء الموافق  في الكلية ورشة One) -(Zeroوفريق

 .م11/10/2016

  عقدت كلية تكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

دورة في تطبيقات الموبايل والبرامج الحديثة للمتدربين في برنامج التدريب العملي ضمن 

لتدريب خريجي كليات تكنولوجيا المعلومات، حيث استمرت االتفاقية الموقعة مع الوزارة 

وبواقع ستة  30/10/2016ايام عمل اعتبارًا من صباح يوم االحد الموافق  10الدورة لمدة 

 .متدربًا 20ساعات يوميًا، وقد بلغ عدد المتدربين ضمن هذه الدورة 

 رة بعنوانعقدت كلية تكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت دو(Eger  

Cloud) حيث حضر الدورة أعضاء الهيئة 15/1/2017، وذلك يوم االحد الموافق ،

 .التدريسية ومشرفو المختبرات في الكلية

  بن الحسين المعظم في الورقة ااستجابة للتوصيات الملكية السامية لجاللة الملك عبداهلل الثاني

أهمية بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية  النقاشية السابعة، والتي ركز فيها جاللته على

التعليمية، نظمت كلية االمير الحسين بن عبداهلل لتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع عمادة 

الدراسات العليا اليوم العلمي لكلية تكنولوجيا المعلومات بعنوان "توظيف التكنولوجيا 

وذلك في مكتب ارتباط جامعة ال البيت في واستثمارها في الغرفة الصفية والحياة العملية"، 

 .18/5/2017عمان بتاريخ 

  عمال المؤتمر العربي الدولي لتكنولوجيا المعلوماتأالمشاركة في(ACIT 2016)   والذي

-6عقد في جامعة السلطان موالي سليمان في مدينة بني مالل في المغرب للفترة من 

 .م8/12/2016
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 ثية للمجالت العلمية العالمية المرموقة وكذلك المشاركة في وراق البحالمشاركة في تحكيم األ

 .(IEEE Conferences)المرموقة التحكيم في العديد من المؤتمرات العلمية العالمية 

  المساهمة في نشاطات حكومية اكاديمية وعلمية، ومنها لجنة صندوق دعم البحث العلمي في

صة في مجال تكنولوجيا المعلومات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمتخص

  (Steering Committee)واالتصاالت، وكذلك عضوية اللجان المنظمة الدائمة

 .للمؤتمرات العلمية، وكذلك المساهمة في البحث العلمي داخل وخارج

  تفعيل االتفاقية الموقعة بين وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وجامعة آل البيت للعام

لى التوالي، حيث تضمنت االتفاقية تدريب الخريجين الجدد في الجامعات الحكومية الثالث ع

ضمن برنامج التدريب العملي وبرنامج جسر الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات 

( خريجًا من خريجي كلية تكنولوجيا المعلومات للتدرب في كل 28التعليم، حيث تم تعيين )

لوجيا المعلومات في الجامعة ودائرة القبول والتسجيل وكلية من مركز الحاسوب وكلية تكنو

 .االقتصاد والعلوم اإلدارية ودائرة الشؤون اإلدارية في رئاسة الجامعة

 تم نشر نتائج بحث احد طلبة الماجستير في(Journal of Systems and Software)  

شر نتائج بحث ، وكذلك تم ن (Elsevier)عن  وهي مجلة علمية عالمية مرموقة تصدر

  International Journal of Parallel, Emergent and)خرين فيآ طالبين

Distributed Systems)  عن  وهي كذلك مجله علمية عالمية مرموقة تصدر(Taylor  

and Francis) حد طلبة الماجستير في مجلةأ، وقد تم ايضًا نشر نتائج بحث(Journal of  

Information Technology Research (JITR))   خر في مجلةآونتائج بحث طالب 

(International Journal of Cloud Applications and Computing (IJCAC)). 
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 النشاطات العلمية والتدريبية

1.  
واستثمارها في الغرفة الصفية اليوم العلمي لكلية تكنولوجيا المعلومات بعنوان توظيف التكنولوجيا 

 م.18/5/2017والحياة العملية 

2.  
ندوة بعنوان ادرس بذكاء لطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات بحضور طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات 

وأعضاء الهيئة التدريسية ومشرفي المختبرات، حيث استضافت الكلية الخبير الدكتور اسامه المصري 

 م.12/4/2017ندوة للحديث حول موضوع ال

3.  
( بحضور أعضاء (Oracle Application Development Framework (ADF)ندوة بعنوان 

الهيئة التدريسية ومشرفي المختبرات وطلبة الكلية، حيث استضافت الكلية المهندس همام محمد فايز 

 م.18/4/2017الخبير المعتمد من شركة اوراكل العالمية للحديث حول موضوع الندوة بتاريخ 

 م.11/10/2016ورشة تدريبية بعنوان "صيانة أجهزة الحاسوب" بتاريخ   .4

5.  
( من المملكة المتحدة والجامعة King's College Londonورشة عمل بالتعاون مع جامعة )

( للتعليم المفتوح من ألمانيا بعنوان التعليم الرقمي وزيادة فرصه Kironاألمريكية في بيروت ومؤسسة )

 م.30/1/2017-28بتاريخ 

6.  
ساعات تدريبية يوميًا، موجهة  5يوم وبواقع  14إقامة دورة تدريبية بعنوان المهارات الحياتية مدتها 

للمتدربين في برنامج التدريب العلمي ضمن االتفاقية الموقعة مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

 م.9/10/2016 المعلومات بتاريخ

7.  
ساعات تدريبية  6يوم وبواقع  10طبيقات الموبايل والبرامج الحديثة مدتها إقامة دورة تدريبية بعنوان ت

يوميًا، موجهة للمتدربين في برنامج التدريب العلمي ضمن االتفاقية الموقعة مع وزارة االتصاالت 

 م30/10/206وتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 

8.  
ة التدريسية في الكلية بتاريخ اجتماع عطوفة األستاذ الدكتور رئيس الجامعة مع أعضاء الهيئ

 م.28/11/2016

 م.28/11/2016لقاء الطلبة الجدد في كلية تكنولوجيا المعلومات بتاريخ   .9

 م.28/11/2016لقاء رئيس الجامعة مع طلبة الكلية بتاريخ   .10

 م.13/11/2016اجتماع مجلس األمناء في الكلية وافتتاح المبنى الجديد بتاريخ   .11

 م.8/4/2017بتاريخ  الطلبة الفائزين بمسابقة ارابيال للبرمجةحفل تكريم   .12

 .بداية كل فصل دراسي إطالق مبادرة "كتاب لكل طالب"  .13

 .افتتاح بازار خاص بتوفير الكتب للطلبة من ذوي الدخل المحدود بداية كل فصل دراسي  .14

 .خالل الفصل الدراسي األول الطلبةحملة تنظيف الكلية والمحافظة على البيئة الفيزيائية للكلية من قبل   .15

 م.6/11/2016مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين بتاريخ   .16

17.  
لتدريب  م11/7/2017( في المملكة المتحدة بتاريخ King's College Londonتوقيع اتفاقية مع )

 وتأهيل لالجئين السوريين واالردنيين في مجال تكنولوجيا المعلومات.

18.  
توقيع اتفاقية مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لتدريب خريجي كليات تكنولوجيا المعلومات 

( دينار أردني، وبشكل دوري منذ ثالث 200من أبناء المجتمع المحلي لمدة سنة كاملة وبراتب شهري )

 م.1/5/2017سنوات بتاريخ 

19.  

ات لالجئين السوريين واالردنيين، وذلك بتاريخ البدء بتنفيذ برنامج تدريبي في تكنولوجيا المعلوم

 Partnership for Digitalمشروع التعليم الرقمي وزيادة فرصة ) ، ضمن1/10/2017

Learning and Increased Access (PADILEIA ،الممول بالكامل من المملكة المتحدة ))

المملكة المتحدة والجامعة األمريكية في  ( فيKing's College Londonوبالتعاون مع جامعة )

( للتعليم المفتوح FutureLearnألمانيا ومؤسسة ) في( للتعليم المفتوح Kironبيروت ومؤسسة )

 .في المملكة المتحدة
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 كلية األميرة سلمى بنت عبد اهلل للتمريض

جاءت فكرة إنشاء كلية األميرة سلمى بنت عبد اهلل للتمريض لتكون رافدًا من روافد السوق 

ن مهنة التمريض من إالمحلي والعربي والعالمي بأعداد من الممرضين القانونيين المؤهلين، و حيث 

 .في رفع مستوى الرعاية الصحية وجودتها في األردن همًام ًادور تؤديالمهن التي 

 

شهدت كلية األميرة سلمى  بنت عبداهلل للتمريض في جامعة آل البيت تطورًا ملحوظًا منذ 

م حيث تقوم الكلية بتدريس وتدريب الطلبة تدريبًا سريريًا متطورًا من شأنها ان 2001نشأتها عام 

اء ممارسين لمزاولة  مهنة التمريض. جاءت رؤية يكفأترفد المجتمع المحلي والدولي بخرجين 

وبما يتماشى مع  ،ية وفلسفة وأهداف جامعة آل البيتلسفة وأهداف كلية التمريض متناسقة مع رؤوف

 أنظمة وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس التمريضي األردني.

ومن أهداف الكلية تخريج الكفاءات في التمريض التي من شانها أن ترفد المجتمع المحلي 

رفع مستوى الخدمات التمريضية في المنطقة عن طريق تقديم برامج التعليم ، وامةخاصة واألردن ع

تضمين ، ومواكبة التطورات العلمية والموائمة بين البحوث والتطبيق وتقليل الفجوة بينها، والمستمر

 أخالقيات المهنة في برامجها التعليمية واعتبارها أساسًا لتقدم المهنة.

 تية: صحة األم والطفل، وصحة البالغين، وصحة المجتمع والصحة النفسية.وتضم الكلية األقسام اآل

 وتمنح الكلية الدرجات العلمية التالية:

 .البكالوريوس في التمريض 

 .الماجستير في تمريض صحة البالغين 

 م2116/2117أعداد العاملين والطلبة والخريجين في الكلية للعام الجامعي 

 هيئة التدريس
الهيئة 

 اإلدارية

 أعداد الخريجين أعداد الطلبة

 أستاذ
أستاذ 

 مشارك

أستاذ 

 مساعد
 ماجستير بكالوريوس دكتوراه ماجستير بكالوريوس مدرس

1 6 8 21 27 714 1 1 163 1 

21162117

عدد أعضاء هيئة 

 التدريس

عدد األبحاث 

 المنشورة

عدد بحاث المنشورة إلى نسبة األ

 أعضاء هيئة التدريس في الكلية

نسبة األبحاث المنشورة في 

الى المجموع العام  الكلية

 لألبحاث في الجامعة

35 73 219% 71% 
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 م2116/2117أهم االنجازات وفقا للخطة السنوية للكلية للعام الجامعي 

 مجال االعتماد وضمان الجودة

 هيئة قبل من خاصا اعتمادا الكلية في( البالغين صحة تمريض) الماجستير برنامج اعتماد تم 

 .العالي التعليم العالي التعليم مؤسسات اعتماد

 في الميداني التدريب لمتابعة الكلية في السريري التدريب لشؤون للعميد مساعد تعيين تم 

 .ية األخرىوأماكن التدريب المجتمع الصحية والمراكز المستشفيات

 مميزة بكفاءات التدريسي الكادر لتعزيز أستاذعضو هيئة تدريس برتبة  مع التعاقد تم. 

 الدكتوراه درجة على للحصول بريطانيا في نوتنقهام جامعة إلى تدريس هيئة عضو إيفاد تم 

 .النفسية الصحة في

  للتدريب تم وضع وصف وظيفي لعدد كبير من الوظائف مثل مدرس سريري ومساعد عميد

 السريري.

 .تم  تطوير واعتماد نماذج خاصة للمتابعة الدورية لضمان الجودة في الكلية 

 مجال البرامج األكاديمية 

 م2017/2018 الجامعي العام على البالغين صحة تمريض في ماجستير برنامج استحداث. 

 والتوليد القبالة فيالبكالوريوس  برنامج استحداث والسير بإجراءات لدراسة لجنة تشكيل. 

 التالية االتفاقيات تجديد تم: 

 الصحية للحوسبة حكيم اتفاقية. 

 الصحة وزارة مع العملي التدريب اتفاقية. 

 المسلحة القوات مستشفيات في العملي التدريب اتفاقية. 

 مجال تطوير وتحديث الخطط الدراسية 

 والعالمية، المحلية الصحية التطورات لمواكبة البكالوريوس طلبة خطة على تعديل إجراء تم 

 .التخصص في التعمق للطالب تتيح والتي التخصصية االختيارية المواد من الكثير طرح وتم

 مجال البحث العلمي والمؤتمرات العلمية 

 العلمي البحث عمادة من الداخلية  البحثية المشاريع لدعم الالزم الداخلي التمويل توفير تم 

دينار  الف (12)، وبلغ مقدار الدعم الكلية في التدريس هيئة أعضاء من مقدمة أبحاث ألربعة

  .أردني

 لمشروع البحثي المعنون بـ "ل استراليا من الخارجي التمويل توفير تمInfant safe care" 

 .( دينار أردني8300، وبلغ مقدار التمويل )الكلية في د.شيرين حمادنة من مقدمة

 ( بحثا علميا محكما 70تم نشر )ومصنفة في مجالت علمية ( فيISI). 

  تم صرف مكافآت مالية عن األبحاث التي تم نشرها في المجالت العالمية التي لها معامل

 .(ISI)تأثير، أو مصنفة في
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 من أعضاء الهيئة التدريسية في مؤتمرات عالمية عقدت في أمريكيا وبريطانيا  (5) شارك

 وتركيا ودبي.

 مجال الطلبة

 الطلبة لشؤون للعميد ًامساعد مشارك أستاذ برتبة تدريس هيئة عضو تعيين تم. 

 أمورهم أولياء وبوجود والجدد األوائل للطلبة الجوائز وتقديم حفل عمل. 

 التدريسي الكادر جميع بحضور النهائية المباراة وكانت الكلية في القدم لكرة دوري عمل. 

 التدريس هيئة وأعضاء الكلية طلبة فريق بين القدم بكرة مباراة عمل. 

 الكلية لطلبة نفسي مرشد بدور للقيامعضو هيئة تدريس  تكليف. 

 اتفاقية حكيم للحوسبة الصحية لتدريب الطلبة والمدرسين والوصل لقواعد البيانات  تم تجديد

 .ةيالصح

  تم إشراك الطلبة في العديد من األنشطة الالمنهجية في الكلية مثل التصوير الفوتوغرافي

القدم واأليام الطبية والعلمية ونشر اإلعالنات المتعلقة بنشاطاتهم الالمنهجية في ودوري كرة 

 الكلية والجامعة.

 .حصل عدد كبير من الطلبة على دعم مالي وبالتنسيق مع عمادة شؤون الطلبة 

  تم عقد أكثر من لقاء سواء أكان في االجتماعات الرسمية أو الندوات أو التدريب العملي أو

 .أو  المحاضرات للحديث حول موضوع العنف الجامعي في الجامعة والحد منهاللقاءات 

 .إنشاء فريق خاص في الكلية ومن الطلبة ومهمته تفعيل العمل التطوعي 

  تنفيذ الكثير من األعمال التطوعية مثل تنظيف أبواب الجامعة ومداخلها وتنظيف الكلية

ة من المدارس بالتعاون مع ومختبراتها وإطالق حملة تنظيف حي الحسين ومجموع

USAID. 

 مجال تطوير كفاءة وقدرات أعضاء هيئة التدريس 

  المشاركة في تطوير العديد من أنظمة الهيئة التدريسية وبإشراك أعضاء هيئة التدريس في

 الكلية.

  تم عقد مجموعة من الدورات التدريبية والفنية والعملية ألعضاء هيئة التدريس والمدربين

  وإشراك المدرسين الجدد بالدورات التي عقدت في مركز أعضاء هيئة التدريس. ،السريرين

  تم التعميم على الزمالء أعضاء الهيئة التدريسية وتشجيعهم على ترجمة الكتب الصحية

 والعلمية.

 مجال تطوير محتوى المواقع اإللكترونية الخاصة بالكلية واألقسام 

 ر الذاتية ألعضاء يقسام ونشر الخطط الدراسية والستطوير الموقع االلكتروني للكلية واأل

 هيئة التدريس على الموقع.
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 مجال خدمة المجتمع المحلي

  تم عقد  العديد من المؤتمرات والندوات والدوارات الفنية والتدريبية ألبناء المجتمع المحلي

القلب الرئوي والمساهمة في تنشيط الحركة الثقافية. مثل دورة اإلسعافات األولية وإنعاش 

 والنظافة العامة.

  المشاركة واإلشراف على الطلبة في برنامج التثقيف الصحي لمرضى السكري بمناسبة

  افتتاح مركز السكري في مستشفى األميرة حمزة.

 ( المشاركة في برنامج الوكالة األمريكيةUSAID المعني بالتثقيف الصحي في مدينة )

 د من المحاضرات التثقيفية.المفرق  حيث تم خالله إعطاء العدي

  المشاركة في ورشة عمل تثقيفية عن الموت المفاجئ عند األطفال في مستشفى النسائية

 والتوليد/ المفرق.

  تم إعطاء محاضرات توعوية في عدة مدارس في محافظة المفرق وجرش واربد وتحت

 شعار من اجل مجتمع سليم.

 ن المشكلة في مجلس التمريض األردني اشتراك خمس أعضاء من هيئة التدريس في اللجا

 فيما يخص االمتحانات واالستراتيجيات وأدوات التقويم وتنظيم المهنة.

 .المشاركة في يوم التمريض األردني والذي عقد بالتعاون مع مجلس التمريض األردني  

  تم مشاركة الزمالء أعضاء هيئة التدريس في تحكيم العديد من األبحاث في مجالت مرموقة

 محليا وعالميا.

  عمل حملة تبرع بالدم في الكلية بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة الممرضين ونادي المنشية

 والديوان الكبير في بلدة المنشية والمستشفيات العامة في محافظة المفرق.

 :أهم النشاطات واإلنجازات

  حثيثةاستحداث برنامج ماجستير في التمريض )ماجستير صحة البالغين/ عناية.  

 للخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس حيث تم إضافة مواد جديدة وإلغاء  مراجعة وتحديث

بعض المواد وزيادة ساعات بعض مواد التدريب السريري لمواكبة التطورات العلمية 

  .الحديثة في حقل الصحة والتمريض

 وظيف التكنولوجيا تجهيز القاعات والمختبرات التدريبية باألدوات واألجهزة الالزمة وت

  .الحديثة في التدريس

  إيفاد عضو هيئة تدريس لدراسة الدكتوراه في جامعة نوتنغهام في بريطانيا في تخصص

  .الصحة النفسية

 تعزيز األنشطة الطالبية والخدمات المنهجية وغير المنهجية في الكلية.  

  تعاملهم مع ملفات المرضى في تجديد اتفاقية حكيم التي تتيح تدريب الطلبة في الكلية وتسهيل

  .المستشفيات األردنية

 تجديد وإصدار جميع الموافقات األمنية الالزمة لتدريب الطلبة في المستشفيات العسكرية 

  متابعة إنشاء مبنى كلية األميرة سلمى للتمريض وتشكيل اللجان الخاصة بمرفقات البناء

  .لرفده بإحداث الوسائل التعليمة
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 عقد شراكة معUSAID) ( من اجل تقديم خدمة مجتمعية مميزة لمحافظة المفرق.  

 أستاذ مشارك رتبة تم ترقية عضوين من أعضاء هيئة التدريس من رتبة أستاذ مساعد إلى.  

 ( بحثًا خالل العام الجامعي 70تم انجاز ونشر العديد من األبحاث التي زاد عددها عن )

  .م2016/2017

  الجامعة لدعم األبحاث المقدمة من الزمالء أعضاء هيئة تم الحصول على دعم مادي من

  .( ألف دينار تقريبًا12التدريس في الكلية بقيمة )

 تم حضور عدد كبير من المؤتمرات والندوات التي عقدت داخليًا وخارجيًا.  

  عمل دورات تدريبية لطلبة الجامعة في مختبرات كلية األميرة سلمى للتمريض في عملية

  .قلبي والرئوياإلنعاش ال

 عمل دورات تدريبية لطلبة المدارس في عملية اإلنعاش القلبي والرئوي واإلسعافات األولية.  

  تم استحداث مساق جديد موجه لطلبة الجامعة باسم الصحة الوقائية يهدف لنشر الوعي

  .الصحي وتعزيز الصحة العامة

 ي مجلس التمريض األردني اشتراك خمس أعضاء من هيئة التدريس في اللجان المشكلة ف

 .فيما يخص االمتحانات واالستراتيجيات وأدوات التقويم وتنظيم المهنة

  تنفيذ  حملة كبيرة للتبرع بالدم بالكلية بالتعاون مع نقابة الممرضين األردنيين والديوان الكبير

 في بلدة المنشية ومستشفى الملك عبد اهلل الثاني ومستشفى المفرق الحكومي ومستشفى

( وحدة دم تم توزيعها على مستشفيات المنطقة 325البادية، وتم خاللها الحصول على )

 .م5/12/2016بمناسبة يوم التطوع العالمي بتاريخ 

 المشاركة في يوم التمريض األردني والذي عقد بالتعاون مع مجلس التمريض األردني. 

 بحاث في مجالت مرموقة مشاركة الزمالء أعضاء هيئة التدريس في تحكيم العديد من األ

 .وعالميًا محليًا

  مشاركة الزمالء أعضاء هيئة التدريس في العديد من لجان الجامعة مثل لجنة تحديد نسبة

اإلعاقة لطلبة التجسير ولجنة تحديد حاالت إصابة العمل واللجان الصحية ولجنة مكافحة 

 .التدخين

 صحي لمرضى السكري بمناسبة المشاركة واإلشراف على الطلبة في برنامج التثقيف ال

 .افتتاح مركز السكري في مستشفى األمير حمزة

 المشاركة في برنامج الوكالة األمريكية(USAID)   المعني بالتثقيف الصحي في مدينة

 .المفرق  حيث تم خالله إعطاء العديد من المحاضرات التثقيفية

 ال في مستشفى النسائية المشاركة في ورشة عمل تثقيفية عن الموت المفاجئ عند األطف

 .والتوليد/ المفرق

  إعطاء محاضرات توعوية في عدة مدارس في محافظة المفرق وجرش واربد وتحت شعار

 .من اجل مجتمع سليم

  عقد العديد من الزيارات المنزلية الهادفة لنشر الوعي الصحي الشامل داخل بلدة رحاب

 .والمفرق ومنشية بني حسن
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 والتدريبيةالنشاطات العلمية 

1.  
First International Conference of Chemistry and Biosciences (ICCB 2017) 

and the Fifteenth Chemistry Conference, Al al-Bayt University, April 5th – 

6th, 2017. 

2.  
Participation in the second conference in palliative care and the first in 

spiritual theory, Jordan University, December 7-8, 2016. 

3.  
Participation in the 8th International Conference of the Royal Medical 

Services, Dead Sea, Jordan, November 16, 2016. 

4.  
International Conference on Public Health17, Istanbul, Turkey, March 24 

to 25, 2017. 

5.  
THE 24th National Evidence-Based Practice Conference, Personalized 

Health Care Shades of Gray in Evidence-Based Care, USA, April 27-28, 

2017. 

6.  
14th International Conference on Thalassaemia & Haemoglobinopathies & 

16th TIF International Conference for Patients & Parents, Greece – 

Thessaloniki, November 17-19, 2017. 

7.  
First Eastern Mediterranean Summit on Tobacco Dependence Treatment, 

Amman/Jordan, November 5-6, 2017. 

8.  
7th International Arab Neonatal Care Conference (ANCC), Dubai, U.A.E, 

27th-30th September 2017. 

9.  
The 17th Annual Conference of American Nursing Informatics 

Association, New Orleans USA, 30/03-1/4- 2017. 

10.  
International Conference on Nursing and Health Care, Turkey, March 

2017. 
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 كلية العلوم التربوية

م وهي امتداد لقسم العلوم التربوية الذي تأسس في 2004التربوية عام ُأنشئت كلية العلوم 

م. وتضم ثالثة أقسام: قسم المناهج والتدريس، واإلدارة التربوية واألصول، 1994الجامعة منذ عام 

 والعلوم النفسية والتربية الخاصة.

هددددارات تهدددددف الكليددددة إلددددى مواكبددددة   التطددددورات الحديثددددة فددددي التكنولوجيددددا التربويددددة  وم 

التواصدددل والحدددوار التربدددوي الهدددادف، والتأكيدددد علدددى بدددرامج التربيدددة والتددددريب الميدددداني التدددي           

تخددددم تخصصدددات الكليدددة، كمدددا تقدددوم علدددى إعدددداد وتأهيدددل معلمدددين تربويين)قبدددل واثنددداء الخدمدددة(      

أكفيددداء للتعلددديم فدددي مختلدددف المراحدددل التعليمدددة )ريددداض األطفدددال، والمرحلدددة األساسدددية، والمرحلدددة   

نويدددة( وكدددذلك إعدددداد قيدددادات تربويدددة )وسدددطى وعليدددا( متخصصدددة علدددى مسدددتوى المدددددارس           الثا

األردنيددددة ومددددديريات التربيددددة والتعلدددديم فددددي مختلددددف مجدددداالت العمددددل التربددددوي القيددددادي الددددذي         

 تحتاجه المؤسسات التربوية محليًا، وعلى المستوى العربي واإلسالمي.

 وتمنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية:

 .البكالوريوس في تخصص معلم الصف، وتربية طفل، والتربية الخاصة 

 .الدبلوم في اإلدارة المدرسية، والتربية، وصعوبات التعلم 

  اللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، والدراسات االجتماعية، الماجستير في مناهج التدريس(

 اإلدارة التربوية.، والماجستير في والعلوم، والرياضيات، والمناهج العامة(

 

 م2116/2117أعداد العاملين والطلبة والخريجين في الكلية للعام الجامعي 

 هيئة التدريس

الهيئة 

 اإلدارية

 أعداد الخريجين أعداد الطلبة

 أستاذ
أستاذ 

 مشارك

أستاذ 

 مساعد
 بكالوريوس مدرس

الدبلوم 

 العالي
 ماجستير

س
و
ري

و
ال
بك

 

م 
و
بل

لد
ا

ي
ال
لع

ا
ير 

ست
ج

ما
 

17 25 6 1 11 2113 78 343 571 54 115 

21162117

عدد أعضاء هيئة 

 التدريس

عدد األبحاث 

 المنشورة

عدد بحاث المنشورة إلى نسبة األ

 أعضاء هيئة التدريس في الكلية

نسبة األبحاث المنشورة في 

الى المجموع العام  الكلية

 لألبحاث في الجامعة

48 46 96% 11% 

 

  



[ 2016/2017التقرير السنوي  للعام الجامعي   جامعة آل البيت [
      

87/160 

 م2116/2117أهم االنجازات وفقا للخطة السنوية للكلية للعام الجامعي 

 االعتماد وضمان الجودة مجال

 التربية البدنية. لبرنامج البكالوريوس فيعتماد الخاص اال 

 العالمية لضبط مؤسسات التعليم  مراجعة جزئية لخطط لبرامج الكلية المختلفة مع المعايير

 العالي.

 البرامج األكاديمية  مجال

 .استحداث برنامج الماجستير في السياسات التربوية مساري الرسالة والشامل 

  استحداث برامج أو مسارات جديدةالسير بإجراءات: 

 في التربية الخاصة برنامج الماجستير. 

  ( التعلم التوحد اإلعاقة العقليةت صعوبا مساربرنامج دبلوم عالي تطبيقي). 

 علم نفس القياس وعلم نفس التربوي علم نفس العمل والعمال  برنامج الماجستير

 .والتشخيص

 رشاد النفسي والمدرسياإل برنامج بكالوريوس. 

 )برنامج دكتوراه في القيادة التربوية )برنامج وطني. 

 برنامج الماجستير في تكنولوجيا التعليم. 

  برامج الدبلوم المهني في الكلية الى برامج دبلوم عاليتم تحويل. 

 تطوير وتحديث الخطط الدراسية  مجال

  المحلية  العلميةالتطورات الكلية لمواكبة قسام الدراسية في أالخطط وتعديل مراجعة

 .والعالمية

 المكتبة  مجال

  تم تزويد المكتبة الهاشمية بقائمة من المراجع والكتب في اللغتين العربية واالنجليزية

 متوفرة في الجامعة.الالضرورية وغير 

  تم توجيه الطلبة على مستوى الكلية بعمل ابحاث وزيارة المكتبة باستمرار مقابل جزء من

 .درجة اعمال الفصل للطالب

 البحث العلمي والمؤتمرات العلمية  مجال

 ( بحثًا في مجالت علمية محكمة30نشر أعضاء هيئة التدريس في الكلية ). 

 بالعديد من المؤتمرات العلمية، حيث نشر اعضاء أعضاء هيئة التدريس في الكلية  شارك

 ( بحثًا في المؤتمرات العلمية.16)هيئة التدريس 
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  لتاليةالكتب انشر أعضاء هيئة التدريس في الكلية: 

  التوزيع، عمان، األردن. الرياضية، دار شهرزاد للنشر وأسس التربية البدنية و .1

 ردن.الكفايات التعليمية لمعلمي  التربية البدنية، دار شهرزاد للنشر والتوزيع، عمان، األ .2

 .عمان، األردنالِرياضة في حياتنا، دار شهرزاد، للنشر والتوزيع،  .3

 .مناهج التربية الرياضية المَطورة، دار شهرزاد للنشر والتوزيع، عمان، األردن .4

 تكنولوجيا التعليم في التربية البدنية، دار شهرزاد للنشر والتوزيع، عمان، األردن. .5

 الطلبة مجال

 استفادة عدد من طلبة الكلية من صندوق المنح ودعم الطالب. 

 في بعض انشطة عمادة شؤون الطلبة تشغيل بعض طلبة الكلية. 

 حصول بعض الطلبة من الكلية على منح دعم الطالب المتميز والمبدع. 

 تم تحديد ساعات االرشاد للطلبة على جميع مكاتب اعضاء هيئة التدريس. 

 عقد لقاءات متكررة مع الطلبة للتوعية واالرشاد. 

 طلبة الكترونياتم التنسيق مع مركز الحاسب في الجامعة للتواصل مع ال. 

  تم عقد مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية المجانية على مستوى الجامعة للطلبة

 الخريجين مثل دورة لغة االشارة.

 تطوير كفاءة وقدرات أعضاء هيئة التدريس  مجال

  من خالل  أقسام الكليةكافة طلبة الدراسات العليا في الرسائل الجامعية لاالشراف على

 .أعضاء الهيئة التدريسية

  تم اشراك اعضاء هيئة التدريس في الكلية بالدورات التدريبية التي يعقدها مركز أداء أعضاء

 هيئة التدريس لتنمية مهاراتهم األكاديمية والعلمية.

  يتم وبشكل فصلي من خالل مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس تزويد أعضاء الهيئة

التقييم من قبل الطلبة للوقوف على نقاط الضعف واالرتقاء بمستوى األداء من التدريسية ب

خالل معالجة نقاط الضعف وتعزيز النقاط اإليجابية، مشيرًا الى انه تم مناقشة تقييم الطلبة 

 .مع أعضاء الهيئة التدريسية

 التدريبية.مرات العلمية والدورات بالندوات والمؤت شارك اعضاء هيئة التدريس في الكلية 

 تطوير محتوى المواقع اإللكترونية الخاصة بالكلية واألقسام  مجال

 رة الذاتية ألعضاء يتطوير الموقع االلكتروني للكلية واألقسام ونشر الخطط الدراسية والس

 هيئة التدريس على الموقع.

 الندوات والنشاطات الثـقافية  مجال 

 النشاطات الثقافية داخل الكلية مثل وسلسة من الندوات أعضاء هيئة التدريس في الكلية  نفذ

تلفة عمل رحالت  وزيارات ميدانية لمؤسسات و وزارت مختلفة وكليات الجامعة المخ

 .وغيرها من االنشطة الثقافية
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 :أهم النشاطات واإلنجازات

 ترقية عضوين من أعضاء هيئة التدريس في الكلية الى رتبة أستاذ. 

 ( بحثًا في مجالت علمية محكمة30دريس في الكلية )نشر أعضاء هيئة الت. 

 ( بحثًا في المؤتمرات العلمية.16نشر أعضاء هيئة التدريس في الكلية ) 

 :الكتب المنشورة 

  للنشر و التوزيع، عمان، األردن. البدنية و الرياضية،  دار شهرزادأسس التربية  .1

للنشر والتوزيع،  شهرزاد ة وأدواتها المطورة، دارتدريس الرياضيالاستراتيجيات  .2

 عمان، األردن.

 ردن.للنشر والتوزيع، عمان، األ مي  التربية البدنية، دار شهرزادالكفايات التعليمية لمعل .3

 .للنشر والتوزيع، عمان، األردن ياضة في حياتنا، دار شهرزادالِر .4

 .األردنمناهج التربية الرياضية المَطورة، دار شهرزاد للنشر والتوزيع، عمان،  .5

 تكنولوجيا التعليم في التربية البدنية، دار شهرزاد للنشر والتوزيع، عمان، األردن.  .6

 .تحويل برامج الدبلوم المهني إلى دبلوم عاٍل 

 

 النشاطات العلمية والتدريبية

1.  

ندوة حول استشراف التعليم في األردن في ضوء الرؤيا الملكية السامية في األوراق 

معالي الدكتور محمد حمدان ووزراء التربية والتعليم والتعلم العالي النقاشية" بحضور 

 م.1/8/2017السابقين بتاريخ 

2.  
ندوة بعنوان ". ندوة التربية اإلعالمية بالتعاون مع المعهد اإلعالمي األردني ومنظمة 

 م.23/11/2016اليونسكو" "قدمها الدكتورة بيان التل بتاريخ 

3.  
سيزار  \أيام تدريبية، السيد 3بعنوان "دورة تحكيم كرة القدم" مدتها  إقامة دورة تدريبية 

 م.27/4/2017صوبر،  موجهة لطلبة الجامعة. بتاريخ 

4.  
اجتماع  مع طلبة البرنامج الدولي/ ماجستير اإلدارة التربوية بداية الفصل الدراسي 

 م.2016/2017

 م.20/11/2016بتاريخ بازار خيري لصالح الطالب الفقير   إقامة  .5

 م.7/12/2016بتاريخ  إقامة حملة نظافة لكلية العلوم التربوية  .6

7.  
تنا وطلبة مساق كرة القدم بتاريخ إقامة مبارة ودية بكرة القدم بين مساق الرياضة في حيا

 .م10/12/2017
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 كلية علوم الطيران

مع قيادة السالح بالتعاون  2016/2015تأسست كلية علوم الطيران في بداية العام الدراسي 

الجو الملكي األردني وذلك لتخريج طيارين متدربين ومؤهلين وكذلك مالحين متدربين. حيث يحصل 

كل من الطيارين على شهادة البكالوريوس في علوم الطيران والمالحين على شهادة البكالوريوس في 

 .المراقبة والمالحة الجوية من جامعة ال البيت

رُغْم أن الكلية قد تأسست لتأهيل الطيارين والمالحين من طلبة سالح الجو الملكي األردني، 

يتم فتح هذه البرامج للطالب المدنيين. يدرس الطالب مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة فس

بالطيران على المستوى األكاديمي بما في ذلك: مواد نظرية عن آلية طيران طائرة )الديناميكا 

الهوائية، وعمليات الطائرات(؛ وكيفية قيادة الطائرة )المالحة الجوية واألرصاد الجوية(؛ واألنظمة 

يضا يتوفر مختبر محاكاة، حيث تعقد أالمتعلقة بالطيران )قانون الطيران، سالمة الطيران(. 

  المحاضرات لتمكين الطالب من استيعاب المواد النظرية واألكاديمية.

 ن هما: قسم علوم الطيران، وقسم المراقبة والمالحة الجوية.تضم الكلية قسمي

 وتمنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية:

 .البكالوريوس في علوم الطيران 

 .البكالوريوس في المراقبة والمالحة الجوية 
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 المعـــــــاهــد

 معهد بيت الحكمة

اكاديمية وتثقيفية في مختلف وذلك لتحقيق اهداف م، 1994ُأنشئ معهد بيت الحكمة عام 

مجاالت حقل العلوم السياسية. حيث قام منذ البداية على أفكار مستنيرة شارك في بلورتها العديد من 

االكاديميين المتميزين من اساتذة علم السياسة في الوطن العربي والعالم اإلسالمي. كما وتميز معهد 

تركيز أواًل على برنامج الدراسات العليا )درجة بيت الحكمة في العلوم السياسية بانطالقه في ال

الماجستير( الذي استقطب الكثير من الطلبة من مختلف الدول الشقيقة والصديقة وممن اصبحوا في 

م تم استحداث برنامج البكالوريوس في العلوم السياسية وفقًا 2001قيادية وأكاديمية. وفي عام  مراكز

إلى جامعات عربية ودولية متميزة في مخرجاتها العلمية  لخطط أكاديمية تستند في معاييرها

 والتعليمية.

كما يهتم معهد بيت الحكمة بالجانب البحثي وتقديم الدراسات العلمية التي تسهم في تقديم  

النتائج والتوصيات في الدراسات الوطنية واإلقليمية، كما يتبنى المعهد سنويًا برنامجُا ثابتًا في 

بالنشاط التثقيفي كعقد الندوات والمؤتمرات وتنظيم المحاضرات ذات العالقة بالقضايا االهتمام 

الوطنية واإلقليمية والدولية واستضافة العديد من أصحاب الخبرات العلمية والعملية ومراكز صنع 

باستثمار مجاالت التعاون البناء مع المؤسسات العلمية ومراكز الدراسات  . ويهتم المعهدالقرار

 الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.

كرسي اليونسكو للديمقراطية وحقوق اإلنسان الذي يهتم بتقديم دراسات ويضم المعهد كذلك 

بحقل حقوق االنسان بمجاالته المتعددة وفقا للرؤى منظمة اليونسكو المنبثقة عن المجلس االجتماعي 

بكالوريوس والماجستير في تخصص العلوم ويمنح المعهد درجة الواالقتصادي لهيئة االمم المتحدة. 

 السياسية.

 م2116/2117أعداد العاملين والطلبة والخريجين في المعهد للعام الجامعي 

 هيئة التدريس
الهيئة 

 اإلدارية

 أعداد الخريجين أعداد الطلبة

 أستاذ
أستاذ 

 مشارك

أستاذ 

 مساعد
 ماجستير بكالوريوس دكتوراه ماجستير بكالوريوس مدرس

3 5 4 0 3 486 119 0 123 33 

21162117

عدد أعضاء هيئة 

 التدريس

عدد األبحاث 

 المنشورة

عدد بحاث المنشورة الى نسبة األ

 أعضاء هيئة التدريس في المعهد

 نسبة األبحاث المنشورة في الكلية

الى المجموع العام لألبحاث في 

 الجامعة

12 29 242% 7% 
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 م2116/2117أهم االنجازات وفقا للخطة السنوية للكلية للعام الجامعي 

 االعتماد وضمان الجودة مجال

 العمل على توفير متطلبات استحداث البرامج المنوي طرحها. 

  الجودة.تعيين ضابط ارتباط للجودة لمتابعة تحقيق متطلبات ومعايير 

 البرامج األكاديمية  مجال

  استحداث برنامج الماجستير في السياسة العامة والتنمية برنامج مشترك مع  بإجراءاتالسير

 .كلية االقتصاد والعلوم االدارية

  استحداث برنامج بكالوريوس االستراتيجية والسياسة العامة بإجراءاتالسير. 

 تطوير وتحديث الخطط الدراسية  مجال

 ونشرها على الموقع  اقرار التعديالت على الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس

 .االلكتروني

 .مراجعة الخطة الدراسية لمرحلة الماجستير واقرارها من لجنة الخطة الدراسية في الجامعة 

 المكتبة  مجال

 السياسية تزويد المكتبة بأسماء الكتب والدوريات الهامة للطلبة والباحثين في مجال العلوم. 

 .تشجيع الطلبة على استخدام المراجع المتوفرة في المكتبة 

  تشجيع الطلبة على استخدام قواعد البيانات االلكتروني من خالل مختبر الحاسوب الموجود

 في المعهد.

 البحث العلمي والمؤتمرات العلمية  مجال

 ( بحث20نشر اعضاء هيئة التدريس في المعهد )في مجالت علمية محكمة ًا. 

  التعاون مع مؤسسات الدولة في اعداد دراسات ذات عالقة بتنمية ادوار السلطة التنفيذية

 .والتشريعية

 ( مؤتمرات خارجية.3( مؤتمرات محلية و)6شارك اعضاء هيئة التدريس في ) 

  او من االستفادة من مصادر دعم البحث العلمي سواء من عمادة البحث العلمي في الجامعة

 خالل صندوق البحث العلمي ومؤسسات ومراكز البحث العلمي الدولية.

  عقد مؤتمر علمي بعنوان "العالقات االردنية الخليجية: استراتيجيات العمل  بإجراءاتالسير

 وسياسات االداء".
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 الطلبة مجال

  والتعاون مع عقد لقاءات دورية مع الطلبة وحثهم على المشاركة في االيام العلمية والتثقيفية

افة الطلبة بحقوقهم وواجباتهم الدولة بما يسهم في رفع مستوى ثق المجتمع المحلي ومكونات

 .تجاه الجامعة والمجتمع

 .شارك الطلبة في العديد من النشاطات الثقافية وحضور المؤتمرات الداخلية 

  عمليات التسجيل يتولى المرشدين االكاديميين في المعهد عملية ارشاد الطلبة بما يخص

 ووسائل تثقيف الطلبة والوقوف على احتياجاتهم.

  يتم التواصل مع الطلبة من خالل خدمة الرسائل االلكترونية بما يخدم غايات التعليم

 والتواصل العلمي مع اعضاء هيئة التدريس في المعهد.

 .تحفيز الطلبة على العمل التطوعي بما يخدم الجامعة والمجتمع 

 على االستفادة من الدورات التدريبية التي تعقدها الجامعة ومختلف الجهات  تشجيع الطلبة

 الرسمية بما يعزز امكاناتهم العلمية والمعرفية وتسهم في توفير فرص عمل لهم.

 تطوير كفاءة وقدرات أعضاء هيئة التدريس  مجال

  لرفع مستوى توجيه اعضاء هيئة التدريس في االنخراط في الدورات التي تعقدها الجامعة

 .اداءهم االكاديمي واالداري

  يتم تقييم اعضاء هيئة التدريس من قبل الطلبة نهاية كل فصل دراسي لقياس مدى تحقق

 مخرجات كل مساق ومستوى اداء اعضاء هيئة التدريس.

 لتعزيز مخرجات العملية التعليمية مراجعة وسائل التقييم بشكل مستمر. 

 ( رسالة ماجستير داخل الجامعة وخارجها.30عهد بمناقشة )قام اعضاء هيئة التدريس في الم 

 تطوير محتوى المواقع اإللكترونية الخاصة بالكلية واألقسام  مجال

  تحديث الموقع االلكتروني للمعهد وتطويره من خالل نشر الخطط الدراسية والسير الذاتية

هيئة التدريس وانجازاتهم البحثية وابراز نشاطاته وفتح قنوات التواصل مع مختلف  ألعضاء

 .المؤسسات العلمية المحلية واالقليمية والعالمية

 .افراد موقع الكتروني لكرسي اليونسكو وبيان برامجه المنجزة والمراد انجازها 

 ه وخططه المستقبلية.افراد موقع لمركز دراسات العالم االسالمي وبيان اهدافه ونشاطات 

 الندوات والنشاطات الثـقافية  مجال

 ( ندوات في موض10تم انجاز )طالبية مختلفة. اتعو 

 "في شهر تشرين الثاني  عقد ندوة بعنوان: "المشاركة السياسية في االردن: الواقع والمأمول

 .م2016

  الشمال" في شهر كانون عقد ندوة بعنوان: "أثر الالجئين على االستقرار المجتمعي في اقليم

 م.2016أول 

  م.2017عقد ندوة بعنوان: "مائة عام على وعد بلفور" في شهر أيار 

 م.2016قامة اليوم العالمي لحقوق االنسان في شهر آذار إ 
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 خدمة المجتمع المحلي مجال

  ،عقد عدة لقاءات مع مؤسسات المجتمع المحلي والمدني وخاصة هيئة شباب كلنا االردن

 .التنمية السياسية، ووزارة الشباب، ومجلس األمةووزارة 

 .المشاركة في عقد الندوات وتقديم المحاضرات في المناسبات الوطنية 

 مجال النشاطات االضافية

  عقد لقاءات بين ادارة المعهد والطلبة مع الديوان الملكي العامر بما يسهم في تعزيز اهتمام

 .ع القرار في االردنالجامعة بالطلبة واطالعهم على مؤسسات صن

  عمل زيارات ميدانية لشركة البوتاس العربية، والمعهد الدبلوماسي، والمعهد االعالمي

 االردني وتوقيع اتفاقيات شراكة معهم.

 :أهم النشاطات واإلنجازات

 أستاذتبة رو هيئة تدريس الى ترقية عض. 

 ( بحثًا في مجالت علمية 02نشر أعضاء هيئة التدريس في الكلية )محكمة. 

 ( أبحاث في المؤتمرات العلمية9نشر أعضاء هيئة التدريس في الكلية ). 
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 معهد علوم األرض والبيئة

م ،ويضم قسمين هما: علوم األرض والبيئة  التطبيقية، ونظم المعلومات 2001عام  ُأنشئ

الجغرافية واالستشعار عن بعد ،ويهدف المعهد إلى إعداد وتخريج كوادر علمية متخصصة وتأهيلهم 

علميًا وعمليًا ، وتزويدهم بالمهارات العلمية والحياتية الستيعاب تكنولوجيا العصر والتعامل بكفاءة 

مع المفاهيم العلمية المتعلقة بكوكب األرض ومكوناته وبيئته وأصلة ومعالمه والعمليات المختلفة التي 

 تساهم في تطوره. 

 ويمنح المعهد الدرجات العلمية اآلتية:

درجة البكالوريوس في علوم األرض والبيئة التطبيقية، ونظم المعلومات الجغرافية  -

 واالستشعار عن بعد.

ر في تخصص موارد المياه والبيئة واقتصاديات الموارد الطبيعية، درجة الماجستي -

 والجيولوجيا التطبيقية. 

 م2116/2117أعداد العاملين والطلبة والخريجين في المعهد للعام الجامعي 

 هيئة التدريس
الهيئة 

 اإلدارية

 أعداد الخريجين أعداد الطلبة

 أستاذ
أستاذ 

 مشارك

أستاذ 

 مساعد
 ماجستير بكالوريوس دكتوراه ماجستير بكالوريوس مدرس

1 4 8 0 19 542 44 0 182 5 

21162117

عدد أعضاء هيئة 

 التدريس

عدد األبحاث 

 المنشورة

عدد بحاث المنشورة إلى نسبة األ

 أعضاء هيئة التدريس في المعهد

 في الكلية نسبة األبحاث المنشورة

الى المجموع العام لألبحاث في 

 الجامعة

12 23 177% 5% 
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 م2116/2117أهم االنجازات وفقا للخطة السنوية للكلية للعام الجامعي 

 االعتماد وضمان الجودة مجال

 لبرنامج البكالوريوس في الجيولوجيا التطبيقية  خاصعتماد الاال على للحصول بطلب التقدم

 .اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتهاالى هيئة 

 ( 3( اعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في المعهد، كما تم تعيين )3تعيين )

 اعضاء هيئة تدريس من حملة الماجستير.

 البرامج األكاديمية  مجال

 والبيئة المياهفي  بكالوريوسال برنامج للسير بإجراءات استحداث المعهد في لجنة تشكيل تم. 

 تطوير وتحديث الخطط الدراسية  مجال

 تحديث الخطة الدراسية لتخصص نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد. 

 المكتبة  مجال

 في مختلف المجاالت المعرفية لتخصصات المعهد ( كتابًا80مكتبة الجامعة بـ ) تم رفد. 

 البحث العلمي والمؤتمرات العلمية  مجال

  شارك عضو  رعاية سمو األميرة سمية بنت الحسن وبتنظيم من مؤسسة "فاي" للعلومتحت

لعلمي واالبتكار" لبحث ا"فاي لهيئة التدريس في المعهد الدكتور ماجد الحراحشة في مؤتمر 

حيث ألقى  م، 26/8/2017-24عمان خالل الفترة  –الذي عقد في مركز الحسين الثقافي 

محاضرة حول أساسيات وأساليب البحث العلمي، وقد حصل الدكتور ماجد الحراحشة 

الدكتور على بطاقتي دعوة لحضور المؤتمر لطلبة الدراسات العليا ضمن مساق موضوعات 

 خاصة )مهارات البحث العلمي(.

  شارك عضو هيئة تدريس في المعهد في المؤتمر الدولي للكيمياء والعلوم البيولوجية

(Science-of Chemistry and BioInternational Conference  الذي عقد في ،)

 م.6/4/2017-5رحاب جامعة آل البيت خالل الفترة 

 والمياه الطاقة مجاالت في بحثي تقريرإلعداد  بحثية لجنة ليكشت. 

 نظمتها َعمل ورش في المشاركة Mundus Erasmus. 

 الطلبة مجال

  الطلبةتشكيل لجان من اعضاء هيئة التدريس في المعهد إلرشاد. 

 الجامعية الكفاءة متحاناتا حول للطلبة تعريفي لقاء عقد. 

 اإللكترونية المكتبة استخدام آلية حول للطلبة محاضرة قدع. 

 تطوير كفاءة وقدرات أعضاء هيئة التدريس  مجال

 شارك أعضاء هيئة التدريس في المعهد باإلشراف على الرسائل الجامعية. 
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 تطوير محتوى المواقع اإللكترونية الخاصة بالكلية واألقسام  مجال

  يتم تطوير محتوى الموقع االلكتروني الخاص بالمعهد بشكل مستمر يتم تحديث السيرة الذاتية

 .ألعضاء هيئة التدريس والمواد االلكترونية بحيث تكون متوفرة للطلبة

 الندوات والنشاطات الثـقافية  مجال

 لتدريس على المشاركة في الندوات واألنشطة الثقافيةحث اعضاء هيئة ا. 

 خدمة المجتمع المحلي مجال

 شارك أعضاء هيئة التدريس في المعهد بعدد من لجان خدمة المجتمع المحلي. 

 :أهم النشاطات واإلنجازات

 وترقية آخر الى رتبة استاذ مشاركذالتدريس في الكلية الى رتبة أستاهيئة  ترقية عضو ، 

  موفدا الى جامعة مرموقة للحصول على درجة الدكتوراهايفاد. 

 ( بحثًا في مجالت علمية محكمة23نشر أعضاء هيئة التدريس في الكلية ). 

 النشاطات العلمية والتدريبية

1.  

والذي عقد في المؤتمر الدولي للكيمياء والعلوم البيولوجية مشاركة الدكتور ماجد إبراهيم في 

 األردنية ةصندوق البحث العلمي والجمعية الكيميائي " بالتعاون جامعة آل البيت"رحاب 

 .6/04/2017-5  بتاريخ

2.  
ن بتاريخ ياألردني نالجيولوجييعلوم األرض والبيئة بالتعاون مع نقابة  قسماليوم العلمي ل

4/4/2017. 

3.  
-12بتاريخ  موجهة لطلبة الجامعة ،)التفكير اإلبداعي( قامة دورة تدريبية بعنوانإ

21/3/2017. 
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 المعهد العالي للدراسات اإلسالمية

باجتماع عقد برئاسة جاللة الملك عبداهلل الثاني بن الحسين المعظم في قصر البركة العامر 

م، لمناقشة توصيات اللجنة الملكية 29/9/2003وبحضور دولة رئيس الوزراء يوم االثنين الموافق 

لته تم المتعلقة بتطوير برامج الدراسات اإلسالمية العليا في جامعة آل البيت وفي ضوء توجيهات جال

 م. 2004إنشاء المعهد العالي للدراسات اإلسالمية عام 

لى إعداد متخصصين وباحثين في حقول المعرفة اإلنسانية المتعددة على اسس إويهدف المعهد      

من التصورات اإلسالمية ودعم مسيرة الدراسات العليا في الجامعة ورفدها بالمتخصصين في مجال 

 م.2010/2011التدريس فيه مع بداية العام الدراسي وبدأ الدراسات اإلسالمية. 

 التخصصات اآلتية: درجة الماجستير في المعهد العالي للدراسات اإلسالمية يمنحو

 هاوأساليب تدريسالتربية اإلسالمية مناهج  -1

 االقتصاد والمصارف اإلسالمية.  -2

 

 م6211/7211 الجامعي للعام الكلية في أعداد العاملين والطلبة والخريجين

 هيئة التدريس
الهيئة 

 اإلدارية

 أعداد الخريجين أعداد الطلبة

 أستاذ
أستاذ 

 مشارك

أستاذ 

 مساعد
 ماجستير بكالوريوس دكتوراه ماجستير بكالوريوس مدرس

3 1 1 1 2 1 51 1 1 121 

 
 

 

2117 2116    

 طالبَا وطالبة في برنامج الماجستير في تخصص مناهج التربية اإلسالمية ( 20) قبول

 وأساليب تدريسها.

 ( طالبَا وطالبة في برنامج الماجستير في تخصص االقتصاد والمصارف 25قبول )

 اإلسالمية.

 ( أبحاث في مجالت علمية محكمة.10نشر ) 

 ( رسالة ماجستير في تخصص مناهج التربية اإلسالم15مناقشة ) ية وأساليب تدريسها

 . وتخصص االقتصاد والمصارف اإلسالمية
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 معهد الفلك وعلوم الفضاء

م بهدف إعداد الكوادر الوطنية وتأهيلها في 1994تأسس معهد الفلك وعلوم الفضاء عام 

مجاالت عدة من هذه العلوم، لتكون قادرة على التعامل مع التطورات التقنية وإجراء البحوث 

 التطبيقية. ويمنح المعهد درجة الماجستير في الفلك وعلوم الفضاء.المحضة أو 
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 الرابعالباب 

 العمــــادات والمــــراكـــــز
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 العمـــــــادات

 عمادة البحث العلمي

وتم فصل  1994تأسست عمادة البحث العلمي والدراسات العليا مع نشأة الجامعة في عام 

وتعمل العمادة على تحفيز الباحثين ، عن عمادة الدراسات العليا 2005البحث العلمي في عام  عمادة

والتي تسهم في ، من أعضاء هيئة التدريس والطلبة والباحثين على إجراء البحوث األصيلة والمبتكرة

إثراء المعرفة وخدمة المجتمع. كما تسعى إلى التعاون مع الهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية عن 

 البحوث المشتركة وتبادل المعرفة والخبرات.طريق إجراء 

 

 :اتنجازواإل النشاطات أهم

 ( أعداد من مجلة المنارة للبحوث والدراسات.5اصدار ) 

 ( أعداد من المجلة األردنية في الدراسات 4اصدار )ة.اإلسالمي 

 ( بحث65نشر )في مجلة المنارة للبحوث والدراسات. ًاعلمي ًا 

 ( بحث80نشر )ةاإلسالمي لدراساتفي افي المجلة األردنية  ًاعلمي ًا. 

  المنارة  لى مجلةًا من مجمل األبحاث الواردة إ( بحث128)المرفوضة بلغ عدد األبحاث

  للبحوث والدراسات.

 في نية دلى المجلة األر( بحثًا من مجمل األبحاث الواردة إ152اث المرفوضة )بلغ عدد األبح

 ة.اإلسالميلدراسات ا

  ( 135780بقيمة ) اريع( مش7المشروعات المدعومة من صندوق البحث العلمي )بلغ عدد

 .ًااردني ًادينار

 ( دينار75085دعم مشروع علمي من صندوق البحث العلمي للدكتور مؤيد الشواقفة بقيمة )ًا 

 .ًاأردني

 ( دينار اردني.30000دعم مؤتمر علمي من صندوق البحث العملي بقيمة ) 
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 العليا عمادة الدراسات

تسعى عمادة الدراسات العليا منذ تأسيسها إلى تحقيق أهداف جامعة آل البيت في تنمية قدرة 

طلبة الدراسات العليا في منهج البحث العلمي وأساليبه في الحقول المختلفة لتلبية حاجة المجتمع 

وتهدف العمادة إلى العناية بالدراسات العليا والتركيز على الرسائل ، اإلسالمياألردني والعربي و

وبناء القدرات العلمية المتخصصة وتأهيلها لتكون  اإلسالميالجامعية المتخصصة في شؤون العالم 

 خاصة. اإلسالميفي خدمة المجتمعات اإلنسانية عامة ومجتمعات العالم 

( برامج دبلوم 3( برنامج ماجستير و)36و) الدكتوراهوتتولى العمادة مسؤولية برنامجي 

( طالبًا وطالبة على 1847)( طالبا وطالبة على مستوى الدكتوراه، و37) عالي، وتضم العمادة

 ( طالبًا وطالبة على مستوى الدبلوم العالي.78مستوى الماجستير و)

 ات والنشاطات:نجازأهم اإل

 م2016/2017 والثاني األول الدراسيين الفصلين على للقبول المرشحين قوائم اعداد 

 األول الدراسي الفصل على المقبولين الطلبة عدد بلغ حيث قبولهم، إجراءات واستكمال

 الفصلين على المقبولين الطلبة عدد وبلغ وطالبة، طالبًا( 1008) م2016/2017 والثاني

 .وطالبة طالبًا( 198) الدولي البرنامج على/ والثاني األول الدراسيين

 لىإ ورفعها الجامعة ومعاهد بكليات الخاصة الماجستير برامج لبعض الدراسية الخطط إقرار 

 .األصول حسب قرارهاإ وتم إلقرارها، الخطة لجنة

 في ترد لم التي الطلبة قضايا في بالبت العليا الدراسات مجلس العمداء مجلس فوض 

 .الطلبة ومشكالت قضايا من كبير عدد في البت تم حيث التعليمات،

 القبوالت حوسبة وتم العليا الدراسات في الرسائل ومناقشة االشراف اجراءات حوسبة تم 

 .مكان أي ومن الكتروني الطلبات تقديم ليصبح

 وتم ،المختلفة والكليات المعاهد في الطلبة من المقدمة العلمية الرسائل خطط اعتماد تم 

 لجان تشكيل واعتماد وجد إن المشارك والمشرف المشرف وتعيين إقرار وكذلك ،اقرارها

 .ومواعيدها المناقشة

 رئاسة الى رفعه وتم سابق نظام وجود لعدم وذلك ،العليا الدراسات نظام مشروع إعداد تم 

 إجراءات في للسير العالي التعليم مجلس الى ورفع األمناء مجلس على عرضه وتم الجامعة

 قراره.إ

 في للسير العمداء مجلس الى رفعه وتم، العليا الدراسات تعليمات تعديل مشروع قرارإ تم 

 التعديل. اجراءات
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 عمادة شؤون الطلبة

وتضطلع بدور كبير ومميز في رعاية الطلبة فكريًا وعلميًا  1994/1995ت عام ُأنشئ

دائرة و، وسلوكيًا واجتماعيًا وذلك من خالل دوائر العمادة وهي: دائرة الخدمات والرعاية الطالبية

دائرة صندوق الملك عبد اهلل الثاني و، دائرة النشاط الرياضيو، النشاط الثقافي واالجتماعي والفني

دائرة اإلرشاد التربوي و، دائرة الطلبة الوافدين دائرة الخريجينو، للتنمية واإلرشاد المهني

ائرها بين الطالب وكليات الجامعة ودو حلقة وصل ماتماعي. وتعمل عمادة شؤون الطلبة واالج

وفي تنمية روح ، المختلفة من جهة والمجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى

المسؤولية واالنتماء واالنسجام بين طلبتها سعيًا لتحقيق رسالة الجامعة والتي تقوم على منهجية 

 التحاور وسماع الرأي والرأي اآلخر.

 ات والنشاطات:نجازأهم اإل

  نشاطا المنهجيا. 26الُطالبَية غير المنهجَية المقَدمة للَطلبة حيث بلغ عددها تعزيز األنشطة 

  تنمية ُروح العمل الَتطوعّي عند الَطلبة، حيث عملت بعض كليات الجامعة عدة حمالت

تطوعية إلجراء صيانة للقاعات التدريسية وزراعة األشجار، وتنظيف مكتبة الجامعة في 

لمباني والكليات، فضاًل عن حمالت التبرع بالدم التي تقيمها كلية مبنى قريش، وساحات ا

األميرة سلمى بنت عبداهلل الثاني للتمريض بشكل دوري، حيث بلغت عدد الحمالت التطوعية 

 ( حملة.11)

  تفعيل برامج عمل الَطلبة وتطوير آلياتها، حيث تم استقبال طلبات تشغيل الطلبة

ليات والعمادات والمعاهد والمراكز ودوائر الجامعة )بكالوريوس( وتشغيلهم في الك

بمبلغ  م2016/2017( طالبًا وطالبة على الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 36وعددهم)

  .ًا( دينار4320جمالي)إ

 لعلمَية والثقافَية الجامعَيةإشراك الَطلبة في ُمختلف الفعاليات ا. 

 يقها حسب األسس المعمول بها في جامعة آل البيت استقبال طلبات المساعدات المالية وتدق

   :-كاآلتيوالمصادقة عليها ، وصرف مساعدة مالية تم تصنيفها إلى ثالثة فئات 

وترشح عشرين طالبا وطالبة لمنحة جمعية مؤسسة المناصير الخيرية للمساهمة في تدريس  

 .( دينار4520( طالبًا وطالبة بمبلغ أجمالي قدره )11الطلبة المحتاجين، والتي استفاد منها )
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  وُمكافأة أصحابها: حيث يتم تشجيع المبادرات الطالبية ومكافاة تشجيع المبادرات الُطالبَية

 اصحابها معنويا.

 وُممتلكاتها ومرافقها المختلفة غرس المواطنة الَصالحة للمحافظة على ُمقدرات الجامعة. 

 .تم تقديم ميثاق شرف طالبي واحد عن االخالق وتبنته عمادة شؤون الطلبة 

  :تكثيف الِلقاءات الَدورَية بالَطلبة للوقوف على ُمشكالتهم الُمختلفة وإيجاد الُحُلول المناسبة 

  في كل فصل مع عطوفة الرئيس، ولقاء في كل فصل مع اعضاء الهيئة  لقاءينيتم عقد

 التدريسية والطلبة.

 عَية الُمختلفةول القضايا الجامإجراء استطالعات رأي دورَية لمعرفة آراء الَطلبة ح. 

  بإجراءتقوم الصفحة الرسمية لجامعة آل البيت والتي تتابعها عن كثب عمادة شؤون الطلبة 

الف  41استطالعات مستمرة لمختلف القضايا الجامعية ويتابعها كصفحة ما ال يقل عن 

 متابع.

 :تسهيل اإلجراءات الُمتعلقة بتقديم الخدمات للَطلبة 

  ومعامالت قبول الطلبة من خالل تخصيص اعالنات مبوبة لدائرة القبول تم تسهيل اجراءات

والتسجيل على الصفحة الرئيسة لموقع الجامعة، واعتماد اسقاطات مواد الطلبة الكترونيا، 

ونماذج االشراف االلكترونية على رسائل الماجستير، فضال عن ما يخص عالمات الطلبة 

يا على بوابة الطلبة االلكترونية قبل اعتمادها وجرائد موادهم لكل فصل وطرحها تجريب

 بصفة رسمية.

  تسهيل اإلجراءات المتعلقة بقبول الَطلبة الَدارسين في البرامج األكاديمَية غير العادية، حيث

تصل نسبة تسهيل االجراءات المتعلقة بقبول الَطلبة الَدارسين في البرامج األكاديمَية غير 

 .(%80)العادية الى 

  تنظيم ُمؤتمر ُطالبّي سنوّي بإدارة ُطالبَية كاملة: حيث وضع البرنامج االولي للمؤتمر وهو

متوقف حاليا لضعف التمويل حيث لم يحصل اال على دعم بقيمة الف دينار من بنك القاهرة 

 عمان.

  في ناكاديمييتفعيل برامج اإلرشاد األكاديمّي في ُكليات الجامعة ومعاهدها: يوجد مرشدين 

الطلبة الجدد من السنة االولى او  بأعدادكليات الجامعة المختلفة ويرتبط ارشادهم االكاديمي 

 .(%90)من السنة الثانية. وهي مفعلة بنسبة 
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 زـــــراكـــالم

 الحاسوب مركز

 التطورات آخر ومواكبة الحاسوب أنظمة تطوير على مستمر وبشكل الحاسوب مركز يسعى

 المجاالت كافة في الحاسوبية للموارد األمثل االستغالل وتحقيق المعلومات تكنولوجيا مجال في

 األنظمة ودائرة ،البرمجة دائرة: هي دوائر أربع المركز ويضم. الجامعة في واإلدارية األكاديمية

 .الجودة وضبط الحماية ودائرة ،والصيانة الفني الدعم ودائرة ،والشبكات

 :اتنجازواإل النشاطات أهم

 نظام أمن المعلومات في الجامعة ويتضمن انظمة الفيروسات ونظام حماية التصنيفات  تطوير

  .بما يواكب التطورات التكنولوجيا الحديثة في مجال آمن المعلومات

 (34تدريب) (3من كلية األمير الحسين  بن عبد اهلل لتكنولوجيا المعلومات وتدريب ) ًاطالب 

من  ًا( متدرب16و) اثنين من نقابة المهندسين،ن يومهندَس ،طالب من جامعات اخرى

 .الخريجين الجدد ضمن اتفاقية التدريب الموقعة مع وزارة االتصاالت

 (.خوادم التطبيقاتولحاسوبية )خوادم قواعد البيانات تحديث الخوادم ا 

  تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الشبة الحاسوبية حيث يشمل المشروع كافة المباني

 .(OGB) فع سرعة نقل البيانات إلىور

 مشروع الشبكة السلكية والالسلكية لمشروع بناء الصالة الرياضية إنجاز. 

 مشروع تركيب كاميرات شملت معظم ساحات ومباني الجامعة.   إنجاز 
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 اللغات مركز

 مساقات كافة بطرح المركز ويقوم ،م1994 عام الجامعة تأسيس بداية مع المركز ُأنشئ

 التركية: مثل األخرى واألوروبية ةاإلسالمي اللغات مساقات عن فضال اللغوية، الجامعة متطلبات

 للطلبة العربية اللغة بتعليم المركز ويقوم. واأللمانية والفرنسية وااليطالية واالسبانية والفارسية

 للناطقين العربية وشعبة الجامعة، متطلبات شعبة: وهي أكاديمية شعب ثالث المركز ويضم. األجانب

 .التعليمية المختبرات وشعبة بغيرها،

 :اتنجازواإل النشاطات أهم

 عليها وافق حيث اللغات، مركز يدرسها التي للمواد المحوسبة االمتحانات إجراءات تنظيم 

 ضبط تم ،وبذلك(4/1/2016) تاريخ(14/2015/2016) رقم جلسته في العمداء مجلس

 .وملموس ملحوظ بشكل االمتحانات إجراءات

 وصف وترجمة اإللكترونية الجامعة صفحة على اللغات لمركز االلكتروني الموقع تحديث 

 إلدراج باإلضافة والماليزية نجليزيةاإل اللغة إلى بغيرها للناطقين العربية اللغة مستويات

 .العربية اللغة إلى باإلضافة نفسها المادة بلغة اللغات جميع مواد جميع وصف

 في الدارسين الطلبة من مجموعة قدم حيث الشريف النبوي المولد ذكرى في احتفالية إقامة 

 .الحضور إعجاب نالت العروض من مجموعة بغيرها للناطقين العربية اللغة شعبة

 المجتمع وتنمية الفنية والخدمات االستشارات مركز

 والمؤسسات المحلي المجتمع وأفراد الجامعة بين الروابط توثيق أجل من المركز ُأنشئ

 المحلي المجتمع مع التواصل حلقة وهو والخدمات، االستشارات مجال في والدولية والوطنية المحلية

 البشرية الكوادر تأهيل خالل من عام بشكل المملكة مناطق وباقي خاص بشكل المفرق محافظة في

 ورفد المحافظة، في واالنتاجية االقتصادية التطورات لمواكبة الالزمة بالمعرفة وتعزيزها وتدريبها

 فرصهم أخذ من تمكنهم التي الالزمة التدريبية والمهارات المعرفة لديهم الذين باألفراد المحلي السوق

 .قدراتهم تالئم التي الوظائف على بالحصول

 :اتنجازواإل النشاطات أهم

 ( متدرب14عقد دورة هايبرد للسيارات حيث استفاد من هذه الدورة )ًا. 

 ًا( متدرب12دورة المساحين حيث استفاد من هذه الدورة ) عقد. 

 (متدرب14عقد دورة إدارة األعمال في المنظمات   حيث استفاد من هذه الدورة)ًا. 

 .عقد دورات لغة انجليزية ومحادثة واستماع 

 .عقد دورة إدارة المستشفيات وسجالت طبية 

 (  عقد دورة هندسة الشبكاتICD.) 
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 أعضاء هيئة التدريسمركز تطوير أداء 

 المجتمع وخدمة فيها الجامعي التعليم تطوير إلى الهادفة وفلسفتها الجامعة رسالة مع انسجامًا

 أداء تطوير مركز تأسيس تم العمل سوق واحتياجات الحديث العصر ومتطلبات يتماشى بما المحلي

 التدريس هيئة كفايات لتنميةم 2003/2004 الجامعي العام خالل الجامعة في التدريس هيئة

 إلى المركز يسعى حيث، واإلرشاد واإلدارة والبحث والتقويم التدريس و التخطيط في ومهاراتهم

 وتقيم المتقدمة العمل وورش المتنوعة و الحديثة التدريبية الدورات عقد خالل من أهدافه تحقيق

 .التدريس هيئة أعضاء ألداء الطلبة

 :اتنجازواإل النشاطات أهم

  اآلتيةعقد الدورات تدريبية: 

 .للمبتدئين SPSS برمجية باستخدام اإلحصائي التحليل .أ 

 للمتقدمين. SPSS برمجية باستخدام اإلحصائي التحليل .ب 

 .وتقويم قياس أساليب .ج 

 .العلمي البحث في LATEX برمجية استخدام .د 

 :عقد ورش العمل التدريبية اآلتية 

 .الجامعي التعليم أخالقيات .أ 

 .والتقويم القياس أساليب .ب 

 .الجامعي التدريس طرائق .ج 

 .الخاصة االحتياجات ذوي الطلبة مع التعامل أساليب .د 

 .الجامعية والتعليمات واألنظمة القوانين .ه 

 

 واإلبداع التميز مركز

 من وذلك المبدعين، لدى وتوجيهها ورعايتها الكامنة الطاقات واكتشاف البحث إلى المركز يهدف

 الموهوبون يتمكن لكي الشامل، بمفهومها اإلبداع ثقافة تشجع نوعية، جامعية بيئة وتطوير بناء خالل

 .خدمته وفي الوطن داخل اإلبداعية قدراتهم استثمار من
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 الطاقة بحوث مركز

 ارتددأت وقددد الطاقددة موضددوع بأهميددة الجامعددة مددن إدراكددًا وذلددك م2009 عددام المركددز ُأنشددئ

 وتقدديم  المحلدي  والمجتمدع  الطلبدة  بدين  العلميدة  المعرفدة  نشر بهدف الطاقة بحوث مركز إنشاء الجامعة

 المركددز إنشدداء وجدداء. المحلددي المسددتوى علددى واألبحدداث والدراسددات الفنيددة واالستشددارات الخبددرات

 تطدوير  مجدال  فدي  رائدًا مركزًا يكون أن اجل من األردن في الطاقة موارد محدودية لتحديات استجابة

 اسدتهالك  ترشديد  بأهميدة  الدوعي  ونشدر  الطاقدة  اسدتهالك  فدي  االقتصداد  إلدى  يهدف مما الطاقة تطبيقات

 .الطاقة

 قاعددة  انشداء ، وولويةاأل حسب المختلفة الطاقة مجاالت في البحوث اجراءيهدف المركز الى 

 مدن  وذلدك  ،الطاقدة  مجدال  فدي  الخبدرة  بيدت  مدة هبم القيدام ، واالردن فدي  الطاقدة  بمصدادر  خاصة بيانات

 تكنولوجيدا  لتطدور  ميدانيدة  بتجدارب  القيدام ، والصدناعية  والشدركات  للهيئات والبحوث الدراسات خالل

 الريداح  وطاقدة  الشمسدية  الطاقة نظمةأ وتنفيذ تصميم، واالردن في استخدامها وجدوى المتجددة الطاقة

 .المتكاملة

 

 مركز بحوث المياه والبيئة والمناطق الجافة

البحدوث المتعلقدة بالميداه والبيئدة ومدوارد      ، بهدف إجدراء  م2009مركز بداية عام التم تأسيس 

األردن والتي تشمل دراسات مدوارد الميداه وإدارتهدا والمدوارد الطبيعيدة والبشدرية        المناطق الجافة في

وتقييم اآلثدار البيئيدة للمشداريع وتقدديم الخددمات فدي مجدال الرصدد والدوعي البيئدي والتصداميم البيئيدة             

ويقدوم المركدز بتقدديم خدمدة الفحوصدات المخبريدة        ات البيئيدة الهندسية والمشاركة فدي وضدع التشدريع   

المتخصصدددة لطلبدددة الدراسدددات العليدددا وأعضددداء هيئدددة التددددريس فدددي الجامعدددة والمؤسسدددات العلميدددة    

 واالنتاجية والخدمية.
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 اإلسالميمركز إحياء التراث 

 بالتراث متخصصًاعلميًا  مركزًا ليكون م،2006 عام اإلسالمي التراث حياءإ مركز تأسس

 التراث خدمة في رسالتها استكمال من الجامعة بتمكين بدوره ليقوم ووثائقه ومخطوطاته اإلسالمي

 سواءًا تراثية ومصنفات فكرية وإبداعات معارف من ةاإلسالمي الحضارة أنتجته ما وبكل اإلسالمي،

 .وثقافتها وفنونها ةاإلسالمي الحضارة علوم كافة في أو الشرعية بالعلوم كانت

 واظهار اإلسالمي بالتراث متخصصة دراسات بتقديم العلمي البحث تنشيط إلى المركز ويسعى        

 فتح وكذلك ونشرها، وتصنيفها وفهرستها بتحقيقها التراثية والمصنفات الفكرية والجهود اإلبداعات

 ،اإلسالمي التراث إحياء في بالبحث المعنية العلمية والمعاهد الهيئات مختلف مع التواصل قنوات

 المركز ومقتنيات وثائق حول والمعلومات البيانات مختلف يضم بالمركز توياتبمح ارشيف وإعداد

 .التراثية ةاإلسالمي الدراسات مجال في الباحثين أمام العقبات وتذليل التيسير شأنها من التي

 

 اإلسالميمركز دراسات العالم 

ومشكالته وقضاياه المعاصرة  اإلسالمييهدف المركز إلى االهتمام بدراسة شؤون العالم 

 اإلسالميوتشجيع دراستها. باإلضافة إلى بناء قاعدة بيانات ومعلومات عن دول وشعوب العالم 

واألقليات المسلمة في العالم. كما يهدف المركز إلى إجراء دراسات وبحوث متخصصة عن العالم 

في الميادين الدينية والسياسية والفكرية واالقتصادية واالجتماعية ونشرها بالوسائل  ياإلسالم

بما يفيد في تحقيق أهداف  اإلسالميالمختلفة، وتوثيق عالقات التعاون مع المراكز المماثلة في العالم 

 المركز.

 

 اإلسالميالمركز الثقافي 

بيت، وتأكيدًا على دورها في خدمة المجتمع انطالقًا من الرسالة الدينية السمحة لجامعة آل ال

المحلي والتفاعل معه في األنشطة الثقافية من دينية وفكرّية واجتماعية وغيرها، وترجمة لدور 

على مختلف األصعدة. تّم تأسيس المركز الثقافي  اإلسالميالجامعة في تعميق التواصل مع العالم 

ن منطلقًا ثقافيًا لتحويل رسالة الجامعة إلى واقع ليكو م2008في جامعة آل البيت عام  اإلسالمي

 ملموس من خالل عدد من األهداف واألنشطة التي يتولى المركز تنفيذها.
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 لخامساالباب 

 الوحـــدات والدوائـــــر اإلداريــــة
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 الوحدات

 العمانية الدراسات وحدة

 بين اتفاقية وفق م1999-1998 عام في البيت آل جامعة في الُعمانية الدراسات وحدة ُأنشئت

 الُعمانية التراث بدراسة والثقافي العلمي دورها لتمارس وذلك  المعنية؛ الُعمانية والجهات الجامعة

 هو الُعماني الشأن كان ولّما اإلنسانية، الحضارة في وحضوره المعاصر الُعماني المنجز إلى إضافة

 أقطار من الباحثين من جمعًا ضمت مؤتمرات عشرة وحدةال أقامت فقد الُعمانية الدراسات وحدة هدف

 ُأقيم فقد اإلنسانية، الحياة في ودوره الُعماني التراث أهمية عن المؤتمرات هذه كشفت وقد العالم،

 التاريخ مصادر عن الثاني المؤتمر وكان وحديثًا، قديمًا ُعمان سلطنة تراث عن األول المؤتمر

 بعنوان كان فقد الرابع المؤتمر أما الُعماني، المجتمع تحوالت عن الثالث المؤتمر وجاء الُعماني،

 ُعمـان أعالم عن مؤتمرات عدة الوحدة وأقامت ،"العشرين القرن في الخارجية ُعمان عالقات"

 ُدريـد وابن الصحاري، والعوتبي الفراهيدي، أحمد بن الخليل: ومنهم العربي التراث في وأثرهـم

 الدين نور اإلمام عن ندوة ومنها ندوات عدة إقامتها إلى إضافة الثمالي، األزدي والمبِرد األزدي،

 .والحاضر الماضي وُعمان السالمي،

 مؤلفات في صدرت قد أنها الُعمانية الدراسات  وحدة أنجزتها التي المؤتمرات هذه يميز ومما

 ماضيًا ُبعمان للتعريف األهمية من درجة على وهي منها، لإلفادة الباحثون يتداولها مطبوعة

 اإلنساني. للفكر أعالمه قدمه وما وحاضرًا

 المحوسبة االمتحانات وحدة

 هذه وتهدف  ،2009/ 2008 الجامعي العام بداية مع المحوسبة االمتحانات وحدة إنشاء تم

 مع يتوافق بما التدريسية العملية لتطوير وذلك وإجراءاها، الجامعة في االمتحانات لحوسبة الوحدة

 اللغة في الجدد للطلبة المستوى امتحانات بإدارة حاليا الوحدة تقوم. الحديثة والتقنية العلمية األسس

 التدريسية للمساقات محوسبة امتحانات بإجراء وتقوم كما والحاسوب، االنجليزية واللغة العربية

 .الجامعة ومعاهد كليات في المطروحة

 سمرقند متحف

 أضافته جديد، معرفة كصرح م،1994/1995 العام في البيت آل جامعة في سمرقند متحف أنشئ

 مع وبانسجام أهدافها، وتحقيق أدوارها تأدية في ليسهم واألكاديمية، العلمية مناراتها إلى الجامعة

 األثرية المقتنيات من العديد حاليًا المتحف ويضم. واإلنسانية والتربوية العلمية وتطلعاتها رسالتها

 .األمامية وساحاته وأروقته قاعاته في معروضة والمميزة، المتنوعة والتراثية
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 الدوائر االدارية

 دائرة الشؤون االدارية

تتددولى الدددائرة مهمددة اسددتقبال البريددد الددداخلي والخددارجي الددوارد للجامعددة ليددتم عرضدده علددى    

ويتم بعدد ذلدك متابعدة  شدروحاتهم      ،المركزياألستاذ رئيس الجامعة ونوابه بعد أن يسجل في الديوان 

وقراراتهم مع مختلف الدوائر المرسلة لها. كما تعمدل الددائرة علدى تدأمين إرسدال البريدد الصدادر إلدى         

الجهات الداخلية والخارجية باإلضافة  إلى إنشاء الرسدائل والقدرارات الصدادرة عدن الجامعدة. وتضدم       

 ان المركزي، شعبة المتابعة.الدائرة الشعب التالية وهي: شعبة الديو

 أمانة سر المجالس دائرة

تعد دائدرة أماندة سدر المجدالس واحددة مدن الددوائر المهمدة فدي الجامعدة، وهدي تدرتبط بدرئيس              

، وتتدولى الددائرة القيدام بجميدع األعمدال المنوطدة       1993الجامعة مباشرة، وقد أنشئت هذه الدائرة عدام  

، الجامعة والتي تشمل مجلس األمناء، ومجلدس الجامعدة  بها ضمن نطاق أعمال المجالس الرئيسية في 

شعبتان هما: شدعبة مجلدس الجامعدة ومجلدس      ومجلس العمـداء، ولجنة التعيين والترقية. وتضم الدائرة

األمناء، وشعبة مجلس العمداء ولجنة التعيين والترقية. وتعنى الدائرة بشكل رئيسي في تنفيدذ األعمدال   

 امعة.المتعلقة باألمور األكاديمية واإلدارية ضمن أعمال المجالس الرئيسية في الج

 دائرة الشؤون القانونية

م وتعتبر الجهة المسؤولة عن توجيه أنشطة الجامعة وقراراتها 1994تأسست الدائرة عام 

وفقا ألحكام المنظومة التشريعية المعمول بها، وهي معنية بوضع مشاريع القوانين واألنظمة 

والتعليمات الخاصة بالجامعة ومتابعتها مع الجهات ذات العالقة، وفي تقديم المشورة والرأي في 

العمل األكاديمي واإلداري، وكذلك مراجعة العقود واالتفاقيات الخاصة بالجامعة ومتابعة  مناحي

 القضايا في المحاكم التي تكون الجامعة طرفًا فيها. 

 دائرة شؤون العاملين

وتضطلع بمهام تنفيذ اإلجراءات المتعلقة بتوظيف الكفاءات الالزمة  1994تأسست عام 

تدريسية والموظفين اإلداريين والفنيين والمستخدمين باألجور اليومية، للجامعة من أعضاء الهيئة ال

والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية في الجامعة من أجل تأهيل وتدريب الموظفين الجدد، ومتابعة 

شؤونهم طيلة مدة عملهم في الجامعة وفقًا للقوانين واألنظمة المعمول بها في الجامعة. وتضم أربع 

عبة شؤون الموظفين والمستخدمين، شعبة أعضاء الهيئة التدريسية، شعبة الضمان شعب هي: ش

االجتماعي والتأمين الصحي، ومكتب التسهيالت والسفر. وهي تقوم بمهام تنفيذ اإلجراءات المتعلقة 

بتوظيف الكفاءات الالزمة ألجهزة الجامعة من أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين واإلداريين 

والمستخدمين باألجور اليومية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية في الجامعة من أجل  والفنيين

تأهيل وتدريب الموظفين الجدد ومتابعة شؤونهم طيلة مدة عملهم في الجامعة وفقًا للقوانين واألنظمة 

 المعمول بها. 
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 دائرة الرقابة الداخلية 

تدقيق القرارات اإلدارية والمالية وسالمة م وتقوم بالعمل على 1996تأسست الدائرة عام 

سيرها والمتابعة واإلشراف على الخطط والبرامج المقررة والتأكد من سالمة ودقة تنفيذها. وتقوم 

الدائرة بجميع األعمال المطلوبة منها من تدقيق القرارات المالية واإلدارية وتقديم االستشارات 

 المطلوبة منها.

 واإلعالمدائرة العالقات العامة 

تعتبر دائرة العالقات العامة واإلعالم حلقة الوصل الحيوية التي تصل بين الجامعة 

وتعمل الدائرة على توثيق صالت الجامعة بالمجتمع المحلي والعربي والدولي، وتعمل  والمجتمع،

قات المختلفة، وتقوم بتنظيم العال على إبراز صورة الجامعة المشرقة لدى الجمهور ولدى المؤسسات

الدولة المختلفة كما تشارك في تنظيم األنشطة الثقافية على  الثقافية مع مختلف الجامعات ومؤسسات

 مستوى الجامعة، وتعمل على توثيق كل ما يصدر عن الجامعة من أخبار وفعاليات وتحقيقات

ي في الجامع ونشرات ومجالت وصور فوتوغرافية، ومتابعة ما ينشر عن الجامعة وميادين التعليم

 الصحافة المحلية، وكذلك تأمين اشتراك الجامعة بالصحف والمجالت.

 دائرة ضمان الجودة والتخطيط

توفير كافة المعلومات واإلحصاءات تحرص دائرة ضمان الجودة والتخطيط على 

والدراسات التي تساعد اإلدارة العليا في الجامعة على اتخاذ القرار المناسب فيما يخص تطوير 

األكاديمية واإلدارية في الجامعة. وحتى تتمكن الدائرة من انجاز عملها على أكمل وجه، فإنها العملية 

التعليم العالي وتزويدها باإلحصائيات  مؤسسات تتواصل مع مؤسسات التعليم العالي وهيئة اعتماد

الالزمة من أعداد أعضاء هيئة التدريس والطلبة المبعوثين وأعداد الطلبة لكافة المستويات في 

 الجامعة بشكل فصلي وسنوي.

 دائرة االنتاج والتصنيع والتدريب

لتدريب تضم الدائرة اربعة شعب هي: شعبة النجارة والديكور وشعبة تشكيل المعادن وشعبة ا

 وشعبة المستودعات. 

 دائرة الهندسة والصيانة

تـم إنشاء دائـرة الهندسة والصيانة منذ البددايات األولدى للجامعدة، حيدث ابتددأت عملهدا بالقيدام        

بعمليات تكييف وتحوير مباني الجامعة المصممة أصال ألغراض السكنات العسدكرية، لتصدبح مبداني    

علددى كافددة البنددى التحتيددة مددن تمديدددات كهربائيددة وحاسددوبية   قابلددة لالسددتخدام كمؤسسددة علميددة تشددتمل

وتمديدات المياه والشوارع والساحات والمختبدرات بأنواعهدا. وتضدم الددائرة أربدع شدعب هدي: شدـعبة         

 أعمال المعمارية، شعبة األعمال المدنية، شعبة األعمال الميكانيكية، شعبة األعمال الكهربـائية.
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 دائرة اللوازم المركزية

تأسست الدائرة منذ تأسيس الجامعة، وتعمل على توفير المواد واللوازم لتسيير أهداف  

وتتمثل رسالة الدائرة بالحصول على اللوازم من األموال  ونشاطات وفعاليات الجامعة المختلفة،

ألمثل العينية المنقولة والخدمات للكليات والمعاهد والمراكز والدوائر اإلدارية بشكل يحقق االستثمار ا

للمال العام والرقابة على المخزون. وتضم دائرة اللوازم المركزية الشعب التالية: شعبة المشتريات، 

 شعبة المستودعات، شعبة الرقابة على المخزون والسجالت وشعبة التخليص والتسلم والمتابعة. 

 دائرة الزراعة والمياه والري

وتضدم شدعبة الزراعدة والوقايدة وشدعبة       2003استحدثت دائرة الزراعدة والميداه والدري عدام     

 المياه والري. وتقوم الدائرة بجميع الواجبات والمتطلبات نحو خدمة الغطاء الزراعي في الجامعة.

 دائرة الخدمات العامة

أنشئت دائرة الخدمات العامة  مع بداية تأسيس الجامعة  لتقديم الخدمات الالزمة والضدرورية  

ها، وتعتبدر مدن أكبدر الددوائر اإلداريدة فدي الجامعدة، إذ تضدطلع بواجبدات          لكافة مرافق الجامعة وإدامت

ومهام ينفذها كادر من الفنيدين المتخصصدين مدن ذوي الخبدرات والكفداءات الفنيدة والمهنيدة، وتتشدكل         

الدائرة من خمس شعب هي: شعبة النظافة، شعبة الحركة، شعبة االتصاالت، شعبة الخدمات المتفرقة 

شعبة المفاتيح، هذا ويتبع لدائرة الخدمات العامة كل من: مدرج الحسدين بدن علدي،    وتضم المصبغة، و

 سدكن الطلبدة الوافددين   ، اإلسدكان )دار النددوة، سدكن الرفدادة    و مبنى اإلمام مسلم، المجمعات التدريسدية 

 سكن العائالت(.و

 دائرة القبول والتسجيل

الجامعدة كونهدا همدزة الوصدل التدي      تعتبر دائرة القبول والتسجيل في جامعة آل البيت شدريان  

تربط الجامعة بالطالب ابتداء مدن قبولده وانتهداء بتخرجده، ومدا بدين القبدول والتخدرج خطدوات عديددة           

ومتابعة حثيثة للسيرة األكاديمية للطالب، وهي من الدوائر المهمدة وأكثرهدا فعاليدة ال بالنسدبة للطالدب      

تددرتبط أعمالهددا ارتباطددًا وثيقددًا بأعمددال الكليددات   فحسددب بددل ألعضدداء الهيئددة التدريسددية أيضددًا، حيددث    

والمعاهد والمراكز والدوائر األخرى في الجامعة، وتشارك بشكل فعال ونشدط فدي التشدريع والتعدديل     

 وتنفيذ القرارات وتطبيق األنظمة والتعليمات المتعلقة بالقبول والتسجيل.

 صندوق االستثمار

من سيارات وعقارات وأجهزة كهربائية وأثاث يقوم الصندوق بتمويل احتياجات الموظفين 

ومواد بناء، بنظام المرابحة اإلسالمية وذلك من خالل إقامة المعارض الداخلية وتوقيع االتفاقيات مع 

الشركات التجارية المحلية، والصندوق في توجه الى االستثمار في الخدمات داخل الجامعة بالشراكة 

لصندوق بإجراء دراسات جدوى لعدد من االستثمارات مثل مع الشركات المتخصصة،  كما وقام ا

المدرسة النموذجية والمدينة التجارية ومحطة المحروقات وغيرها لالنطالق بالعمل االستثماري 

 طويل االجل.
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 الدائرة المالية

م وتقوم بإدارة جميع الشؤون المالية المتعلقة بالجامعة مدن النفقدات   1994تأسست الدائرة عام 

ادات والرواتب والموازنة وتضم ثمان شعب هدي: شدعبة اإليدرادات، و شدعبة النفقدات، و شدعبة       واإلير

 الموازنة، و شعبة الرواتب، و شعبة التدقيق، و شعبة الصناديق، و شعبة التكاليف، و شعبة التأمينات.

 دائرة العطاءات المركزية

وذلك لتلبية حاجة الجامعة من ُأنشئت دائرة العطاءات المركزية منذ تأسيس جامعة آل البيت، 

اللددوازم والمددواد المكتبيددة، واألوعيددة المعلوماتيددة، وتنفيددذ األشددغال والخدددمات للمشددتريات التددي تزيددد    

( آالف دينددار. وكمددا تقددوم الدددائرة بإعددداد المواصددفات الفنيددة الالزمددة للمددواد         10000قيمتهددا عددن ) 

والكليدات المعنيدة. وتضدم الددائرة الشدعب      والخدمات المطلدوب شدراؤها وذلدك بالتعداون مدن الوحددات       

التاليددة: شددعبة الدراسددات والمواصددفات الفنيددة، شددعبة اإلحدداالت والتدددقيق، شددعبة السددجالت والكفدداالت  

 والمتابعة، ولجنة العطاءات المركزية.

 المكتبة الهاشمية

الجدامعي  أنشئت المكتبة مع إنشداء الجامعدة، وبددأت بتقدديم خددماتها لروادهدا فدي مطلدع العدام          

( 301,652ونمدت نمددوًا متواصداًل حتددى بلغددت مقتنياتهدا الورقيددة وااللكترونيددة )    1994/1995األول 

مددادة مكتبيددة وتسددتخدم المكتبددة نظددام الفهرسددة النجلددوا أمريكيددة، ونظددام تصددنيف مكتبددة الكددونجرس،    

 ( في حوسبة جميع أعمالها.Horizonونظام )

 دائرة األمن الجامعي

وتقددوم بتطبيددق القددوانين واألنظمددة للحفدداظ علددى النظددام العددام        2007 تأسسددت الدددائرة عددام  

والصحة والسالمة العامة. وتضم الددائرة شدعبتان همدا شدعبة األمدن الجدامعي وشدعبة السدالمة العامدة.           

وقد قامت الدائرة بمتطلبات وواجبات األمدن والحراسدة المطلوبدة داخدل الحدرم الجدامعي وخاصدة فدي         

لدددس الطلبدددة واحتفددداالت تخدددريج الطلبدددة واالحتفددداالت بالمناسدددبات الوطنيدددة     مناسدددبات انتخابدددات مج 

 المؤتمرات والندوات واأليام العلمية.

 الروضة والحضانة

داخل الحرم الجامعي، من أجل تقديم الرعاية  1998أنشئت الروضة والحضانة في عام 

م األطفال القراءة والكتابة من واالهتمام باألطفال من عمر شهرين ولغاية الستة سنوات، والقيام بتعلي

عمر اربع سنوات ولغاية ست سنوات، وكذلك العناية الكاملة باألطفال من الساعة السابعة والنصف 

 .ولغاية انتهاء دوام العاملين في الجامعة الساعة الرابعة

العاملين في كلية تستقبل الروضة والحضانة أبناء العاملين في الجامعة، باإلضافة إلى عدد من أبناء  

الحسين الجوية،  وبدأت الروضة والحضانة بأعداد قليلة من األطفال، ومن ثم أخذت بالتزايد عاما 

 .م7201( طفل في عام 120بعد عام إلى أن أصبحت تضم ما يقارب )
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 السادسالباب 

 إحصاءات أكاديمية وإدارية 
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 ةــــــــــــــالطلب

21162117

 ـة الجامعيــــــــــــةـــالمرحلــــــ
 الجنـــــــس

 المجمــــوع
 أنثـــى ذكــــر

 37 10 27 دكتـــــــــــــــــوراه

 1847 644 1203 ماجســـتيــــــــــــر

 78 51 27 دبلــــــــــــــــــــوم

 16480 9090 7390 بكـــــالوريــــــوس

 18442 9795 8647 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 عدد الطلبة المحـــــــــافظـــــــــــــــــــــــــــة التسلسل

 3340 إربـــد 1

 161 البلقاء 2

 3870 الزرقاء 3

 41 الطفيلة 4

 3636 العاصمة 5

 43 العقبـة 6

 56 الـكـرك 7

 4981 المفـرق 8

 442 جـــرش 9

 180 عجلــون 10

 21 معـــان 11

 72 مأدبــا 12

 1599 خارج األردن 13

 18442 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 الجنسية ت
 الجنـــــــس

 مجموع
 أنثـــى ذكــــر

 414 37 377 الكويت 1

 379 197 182 ماليزيا 2

 223 32 191 العراق 3

 220 139 81 فلسطين 4

 110 17 93 الصين 5

 90 43 47 سوريا 6

 36 2 34 السعودية 7

 31 0 31 قطر 8

 18 8 10 تايالند 9

 17 9 8 مصر 10

 14 0 14 السنغال 11

 9 0 9 اليمن 12

 9 4 5 ليبيا 13

 8 4 4 البحرين 14

 8 5 3 عمان 15

 3 0 3 اندونيسيا 16

 3 0 3 الجزائر 17

 1 0 1 بريطانيا 18

 1 0 1 المغرب 19

 1 1 0 كوسوفو 20

 1 0 1 كندا 21

 1 1 0 السودان 22

 1 1 0 كوريا الجنوبية 23

 1 0 1 تركيا 24

 1599 500 1099 المجمـــــــــوع
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 الكليــــــــــــــــــــــــة / المعهــــــــــــــــــــــد التسلسل
 الجنـــــــس

 المجمــــوع
 أنثـــى ذكــــر

 3595 1797 1798 االقتصاد والعلوم االداريـــةـــــة كليـــــــــ 1

 2116 1445 671 ةــــكليــــــــــــــة اآلداب والعلوم اإلنساني 2

 1126 446 680 كلية األمير حسين بن عبداهلل لتكنولوجيا المعلومات 3

 704 488 216 كليــــــــــــــة األميرة سلمى بنت عبداهلل للتمريض 4

 1071 581 490 كليــــــــــــــة الشــــــــــــريعــــــــــــــة 5

 2143 1291 852 كليــــــــــــــة الـعـــــــــــلــــــــــــــــوم 6

 2003 1518 485 كليــــــــــــــة العلــــــــــوم التربويــــــــة 7

 906 463 443 القـــــــــــــانــــــــــــــونكليــــــــــــــة  8

 1649 662 987 كليــــــــــــــة الهنــــــــــدســــــــــــــــة 9

 139 1 138 كليــــــــــــــة علـــــــــــــــوم الطيــــــــران 10

 486 191 295 معهـــــــــــــد بيــــــــــت الحكمــــــــة 11

 542 207 335 معهـــــــــــــد علوم األرض والبيئــــة 12

 16480 9090 7390 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 الكليــــــــــــــــــــــــة / المعهــــــــــــــــــــــد  التسلسل
 الجنـــــــس

 المجمــــوع
 أنثـــى ذكــــر

 896 418 478 االقتصاد والعلوم االداريـــةـــــة كليـــــــــ 1

 518 349 169 ةــــكليــــــــــــــة اآلداب والعلوم اإلنساني 2

 382 107 275 كلية األمير حسين بن عبداهلل لتكنولوجيا المعلومات 3

 199 134 65 كليــــــــــــــة األميرة سلمى بنت عبداهلل للتمريض 4

 297 153 144 كليــــــــــــــة الشــــــــــــريعــــــــــــــة 5

 899 499 400 الـعـــــــــــلــــــــــــــــومكليــــــــــــــة  6

 594 452 142 كليــــــــــــــة العلــــــــــوم التربويــــــــة 7

 344 189 155 كليــــــــــــــة القـــــــــــــانــــــــــــــون 8

 430 105 325 كليــــــــــــــة الهنــــــــــدســــــــــــــــة 9

 68 1 67 كليــــــــــــــة علـــــــــــــــوم الطيــــــــران 10

 126 41 85 معهـــــــــــــد بيــــــــــت الحكمــــــــة 11

 100 31 69 معهـــــــــــــد علوم األرض والبيئــــة 12

 4853 2479 2374 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 الكليــــــــــــــــــــــــة / المعهــــــــــــــــــــــد  التسلسل
 الجنـــــــس

 المجمــــوع
 أنثـــى ذكــــر

 522 149 373 االقتصاد والعلوم االداريـــةـــــة كليـــــــــ 1

 157 65 92 ةــــكليــــــــــــــة اآلداب والعلوم اإلنساني 2

 157 68 89 كلية األمير حسين بن عبداهلل لتكنولوجيا المعلومات 3

 130 18 112 كليــــــــــــــة الشــــــــــــريعــــــــــــــة 4

 151 86 65 كليــــــــــــــة الـعـــــــــــلــــــــــــــــوم 5

 343 160 183 كليــــــــــــــة العلــــــــــوم التربويــــــــة 6

 184 51 133 كليــــــــــــــة القـــــــــــــانــــــــــــــون 7

 119 19 100 ــةــــــمعهـــــــــــــد بيــــــــــت الحكمــــــ 8

 44 16 28 وم األرض والبيئــــةــــــــمعهـــــــــــــد عل 9

 40 12 28 المعهـــــــــــد العالي للدراسات االسالميــــة 10

 1847 644 1203 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 الكليــــــــــــــــــــــــة / المعهــــــــــــــــــــــد  التسلسل
 الجنـــــــس

 المجمــــوع
 أنثـــى ذكــــر

 277 87 190 االقتصاد والعلوم االداريـــةـــــة كليـــــــــ 1

 70 30 40 ةــــكليــــــــــــــة اآلداب والعلوم اإلنساني 2

 57 24 33 كلية األمير حسين بن عبداهلل لتكنولوجيا المعلومات 3

 60 8 52 كليــــــــــــــة الشــــــــــــريعــــــــــــــة 4

 70 43 27 كليــــــــــــــة الـعـــــــــــلــــــــــــــــوم 5

 191 91 100 كليــــــــــــــة العلــــــــــوم التربويــــــــة 6

 78 28 50 كليــــــــــــــة القـــــــــــــانــــــــــــــون 7

 63 11 52 ــةــــــمعهـــــــــــــد بيــــــــــت الحكمــــــ 8

 27 11 16 وم األرض والبيئــــةــــــــمعهـــــــــــــد عل 9

 25 6 19 المعهـــــــــــد العالي للدراسات االسالميــــة 10

 918 339 579 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 الكليــــــــــــــــــــــــة / المعهــــــــــــــــــــــد  التسلسل
 الجنـــــــس

 المجمــــوع
 أنثـــى ذكــــر

 10 8 2 ةــــكليــــــــــــــة اآلداب والعلوم اإلنساني 1

 27 19 8 كليــــــــــــــة الشــــــــــــريعــــــــــــــة 2

 37 27 10 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع
 

 

21162117

 الكليــــــــــــــــــــــــة / المعهــــــــــــــــــــــد 
 الجنـــــــس

 المجمــــوع
 أنثـــى ذكــــر

 78 51 27 كليــــــــــــــة العلــــــــــوم التربويــــــــة
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 العــــــــــــــــــــــام الجامعـــــــــــــــــــــي
 الجنـــــــس

 المجمــــوع
 أنثـــى ذكـــــر

2011 / 2010 1561 1903 3464 

2012 / 2011 1812 2166 3978 

2013 / 2012 2878 3393 6271 

2014 / 2013 2975 3397 6372 

2015 / 2014 1743 2258 4001 

2016 / 2015 1835 2461 4296 

2017 / 2016 2374 2479 4853 
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 : ونــــــريجــالخ

21162117

 ـة الجامعيــــــــــــةـــالمرحلــــــ التسلسل
 الجنـــــــس

 المجمــــوع
 أنثـــى ذكــــر

 491 149 342 ماجســـتيــــــــــــر 1

 54 40 14 دبلــــــــــــــــــــوم 2

 4331 2565 1766 بكـــــالوريــــــوس 3

 4876 2754 2122 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 م2116/2117طلبة البكالوريوس حسب الكلية للعام الجامعي  أعداد خريجي

 الكليــــــة / المعهـــــــد ت
 الجنس

 المجموع
 انثى ذكر

 784 500 284 والعلوم االنسانية اآلدابكلية  1

 1105 563 542 كلية االقتصاد والعلوم االدارية 2

 183 109 74 كلية تكنولوجيا المعلومات 3

 163 118 45 التمريضكلية  4

 355 196 159 كلية الشريعة 5

 327 242 85 كلية العلوم 6

 570 460 110 كلية العلوم التربوية 7

 165 73 92 كلية القانون 8

 352 171 181 كلية الهندسة 9

 22 1 21 كلية علوم الطيران 10

 123 38 85 معهد بيت الحكمة 11

 182 94 88 معهد علوم االرض والبيئة 12

 4331 2565 1766 المجمــــــــــــــــــــوع
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 م 7201 /6201أعداد خريجي درجة البكالوريوس حسب الكلية للعام الجامعي نسب 
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 المعهــــــــد  /الكليـــــــة
 ماجسـتيــرال

ع
و
جم

م
 

 عالي دبلـــــــوم

ع
و
جم

م
 

المجموع 

 انثى ذكر انثى ذكر ـيالكلـــــ

 160 0 0 0 160 35 125 االقتصاد والعلوم االداريـــةـــــة ـــكليــ

 30 0 0 0 30 4 26 ةـــــــــــة اآلداب والعلوم اإلنسانيكليــــ

 ين بن عبداهللـــير حســة األمـــــــــــكلي

 اتـــــــالمعلوما ــــلتكنولوجي
19 33 52 0 0 0 52 

 35 0 0 0 35 5 30 ــةــــــــة الشــــــــــــريعــــــكليـــــــ

 19 0 0 0 19 11 8 ـــــومـــة الـعـــــــــــلــــــــــــكليــــــ

 169 54 40 14 115 48 67 ـةكليـــــــــــة العلـــــــــوم التربويـــــ

 32 0 0 0 32 5 27 ــونالقـــــــــــــانـــــــــــ ةـــــــكليــــ

 33 0 0 0 33 5 28 ـةـــــــت الحكمـــــــمعهــــــــد بيــــــ

 5 0 0 0 5 3 2 ـةوم األرض والبيئــــــــــد علمعهــــــ

 10 0 0 0 10 0 10 المعهــــــد العالي للدراسات االسالمية

 545 54 40 14 491 149 342 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 الجامعـــــــــــــــــــــيالعــــــــــــــــــــــام 
 الجنـــــــس

 المجمــــوع
 أنثـــى ذكـــــر

2012 / 2011 929 1466 2395 

2013 / 2012 897 1488 2385 

2014 / 2013 1046 1464 2510 

2015 / 2014 953 1388 2341 

2016 / 2015 1273 1830 3103 

2017 / 2016 1766 2565 4331 

 

 

  



[ 2016/2017التقرير السنوي  للعام الجامعي   جامعة آل البيت [
      

134/160 

 : التدريسيةالهيئة 

21162117 

 المـــــــــــــؤهل العلمـــــــــــــــــي
 الجنـــــــس

 المجمــــوع
 أنثـــى ذكــــر

 333 41 292 دكتـــــــــــــــــــوراه

 76 47 29 ماجستيـــــــــــــــــر

 409 88 321 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع
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2116/2117

 األكاديميــــــــــــــــــــةالرتبــــــــــــــــــــة 
 الجنـــــــس

 المجمــــوع
 أنثـــى ذكــــر

 76 2 74 أســتـــــــــــــــــــــــاذ

 148 15 133 اذ مشـــــاركــــــأســت

 109 24 85 أســتــــاذ مســــــــاعد

 76 47 29 مــــــــــــــــــــــدرس

 409 88 321 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع
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2117 2116

 ـدعهــــــــــالكليــــــــــــة / الم

 حملة الدكتوراه

ة 
مل

ح

ير
ست

ج
ما

ال
 

 المجمــــوع
 استاذ

 استاذ

 مشارك

 استاذ

 مساعد

 42 2 17 14 9 االقتصاد والعلوم االداريـــةـــــة كليـــــــــ

 47 4 12 21 10 ةــــكليــــــــــــــة اآلداب والعلوم اإلنساني

 32 8 14 8 2 كلية األمير حسين بن عبداهلل لتكنولوجيا المعلومات

 35 21 8 6 0 كليــــــــــــــة األميرة سلمى بنت عبداهلل للتمريض

 34 4 2 15 13 ــــةــة الشــــــــــــريعـــــــــكليــــــــــــ

 67 8 16 29 14 كليــــــــــــــة الـعـــــــــــلــــــــــــــــوم

 48 0 6 25 17 ـــةـة العلـــــــــوم التربويــــكليـــــــــــــ

 18 0 3 10 5 كليــــــــــــــة القـــــــــــــانــــــــــــــون

 31 11 12 6 2 كليــــــــــــــة الهنــــــــــدســــــــــــــــة

 29 18 6 5 0 مـــــركــــــز اللغـــــــــــــــــــــــــــات

 12 0 4 5 3 ــــةـالحكمــــمعهـــــــــــــد بيــــــــــت 

 13 0 8 4 1 وم األرض والبيئــــةــمعهـــــــــــــد عل

 409 76 109 148 76 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 : ةــالهيئة اإلداري

2116/2117

 المــــــــــــــؤهل العلمــــــــــــــــــي التسلسل
 الجنـــــــس

 المجمــــوع
 أنثـــى ذكــــر

 9 0 9 دكتــــــــــــــــــــــوراهال 1

 102 43 59 ـــــرــــــــــــــــيالماجست 2

 286 144 142 بكــــــالـــــوريــــــوسال 3

 98 60 38 العالـــــــي ــــومدبلــــال 4

 147 23 124 الثــــانــــوية العامـــــــة 5

 309 60 249 الثـــانـوية العامــــة دون 6

 951 330 621 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 الدرجـــــــــــــــــــة
 الجنـــــــس

 المجمــــوع
 أنثـــى ذكــــر

 20 1 19 أولـــــــــــــــــــــــــــــــى

 121 34 87 ثانيــــــــــــــــــــــــــــــة

 184 82 102 ثالثــــــــــــــــــــــــــــــة

 201 94 107 رابعــــــــــــــــــــــــــــة

 42 10 32 خامســــــــــــــــــــــــــة

 5 2 3 سادســــــــــــــــــــــــــة

 378 107 271 بال درجــــــــــــــــــــــة

 951 330 621 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 بعساالباب ال

 ةــــــــوازنـــالم
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بشقيها قبل وبعد المشروطة بالتمويل  2016أقر مجلس التعليم العالي موازنة الجامعة لعام 

 ( مليون دينار على النحو االتي:65بمبلغ )
 

، وبعجز مقداره ( مليون دينار47)ُقدرت موازنة الجامعة قبل المشروطة بالتمويل بمبلغ  أواًل:

وهي  %(82.3( كانت نسبة التنفيذ )2016/12/31مليون دينار، وبعد انتهاء السنة المالية في )( 10)

( مليون دينار في حين 38.7أعلى نسبة تنفيذ وصلت إليها الجامعة ، حيث بلغت قيمة النفقات الفعلية )

%( 86.6ت )بنسبة قبض بلغ ( مليون دينار26.8بلغت قيمة اإليرادات المحصلة فعليًا قبل القروض )

 .( مليون دينار 11.8)من مخصص اإليرادات، وبعجز نقدي فعلي مقداره 
 

%( حيث 19.7( مليون دينار، وبنسبة تنفيذ )18ُقدرت الموازنة المشروطة بالتمويل بقيمة ) ثانيًا:

 .( مليون دينار3.546)بلغت قيمة المبالغ المقبوضة من المنح 
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31/12/2016لجامعة آل البيت للسنة المالية المنتهية في خالصة الحساب الختامي   

%57.3%30,556,00030,556,00026,934,154702,23488.1النفقات المتكررةالباب األول 

%3.4%2,243,0002,243,0001,584,789657,24170.7نفقات البحث العلميالباب الثاني

%0.2%1,010,0001,010,00088,4079,0008.8نفقات البعثات العلميةالباب الثالث%12.7%6,500,0005,950,00091.5الدعم الحكوميالباب الثاني

%4.4%5,191,0005,191,0002,065,7801,238,63939.8النفقات الرأسماليةالباب الرابع%0.3%220,000136,04961.8التبرعات والمنح والهباتالباب الثالث

31,000,00026,835,98686.6%57.1%39,000,00039,000,00030,673,1292,607,11478.6%65.3%

%17.0%8,000,0008,000,0008,000,000100.0عجز متراكم من سنوات سابقةالباب الخامس%12.2%6,000,0005,719,78595.3قروض محلية قصيرة األجلالباب الخامس

37,000,00032,555,77188.0%69.3%

10,000,0006,117,35861.2%13.0%

47,000,00038,673,12982.3%82.3%47,000,00047,000,00038,673,1292,607,11482.3%82.3%

%19.7%18,000,00018,000,0003,546,3631,154,31619.7مشاريع وأجهزة وتجهيزات مشروطة بالتمويلالباب السادس%19.7%18,000,0003,546,36319.7مشاريع وأجهزة وتجهيزات مشروطة بالتمويلالباب السادس

18,000,0003,546,36319.7%19.7%18,000,00018,000,0003,546,3631,154,31619.7%19.7%

65,000,00042,219,49365.0%65.0%65,000,00065,000,00042,219,4933,761,43065.0%65.0%

82.3%

2016

مخصصات 

الموازنة
محجوزالفعلي

نسبة الفعلي إلى 

مخصص بعد 

المناقالت/ مادة

38,673,129 47,000,000

المجموع العام للموازنة بعد المشروطة بالتمويل

النفقات اإليرادات

82.3%

مجموع الموازنة المشروطة بالتمويلمجموع الموازنة المشروطة بالتمويل

الحساب الختامي للمشروطة بالتمويل

2,607,114
مجموع العجز المقدر بالموازنة

المجموع العام للموازنة بعد المشروطة بالتمويل

اسم البابرقم الباب

47,000,000

الحساب الختامي لعام 2016

24,280,00020,749,937اإليرادات الذاتيةالباب األول 

اسم البابرقم الباب

44.1% 85.5%

مخصصات 

الموازنة
الفعلي

نسبة الفعلي إلى 

المخصص/ مادة

نسبة الفعلي إلى 

إجمالي الموازنة 

قبل المشروطة

نسبة الفعلي إلى 

إجمالي الموازنة 

قبل المشروطة

2016

مخصصات 

الموازنة بعد 

المناقالت

المجموع العام للموازنة قبل المشروطة بالتمويلالمجموع العام للموازنة قبل المشروطة بالتمويل

المجموع العام للنفقات قبل العجز المتراكمالمجموع العام لإليرادات قبل القروض

المجموع العام لإليرادات بعد القروض
المجموع العام للنفقات
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 :م31/12/2016اإليــــرادات والنفـــقات للسنة الماليـة المنتهية في

 
 

بلغت إيرادات الجامعة اإلجمالية المحصلة قبل الموازنة المشروطة بالتمويل خالل السنة 

%( وهذا يعنى أن نسبة االنحراف ما بين 86.57وبنسبة ) ( مليون دينار26.83)ـة 2016الماليـ

%( حيث يظهر الشكل بأن نسبة الدعم الحكومي وصلت إلى نسبة 14المخصص والفعلي كان بنسبة )

% وهذا مرجعتيه انخفاض أعداد 6% ويشير الجدول بان انخفاض الرسوم الجامعية كان بنسبة 91.5

انخفاض رسوم أسعار الساعات المعتمدة وسيتم عرض اإليرادات حسب الفصول الطلبة فضال عن 

 لبيان نسبة االنحرافات ما بين المخصص والفعلي 

 الباب

 اإليرادات حسب األبواب

موازنة عام  

2116 

فعلي عام 

2116 

نسبة الفعلي 

إلى 

 المخصص

نسبة الفعلي 

 إلى الموازنة

 %41.88 %94.08 19,685,806 20,924,000 الفصل األول: الرسوم الجامعية

 %1.19 %26.64 558,076 2,094,500 الفصل الثاني: ريع األموال المنقولة وغير المنقولة

 %1.08 %40.12 506,055 1,261,500 أخرى إيراداتالفصل الثالث: 

 %44.15 %85.46 20,749,937 24,280,000 الباب األول: اإليرادات الذاتية

 %12.66 %91.54 5,950,000 6,500,000 الثاني: الدعم الحكوميالباب 

 %0.29 %61.84 136,049 220,000 الباب الثالث: التبرعات والمنح والهبات

 %57.10 %86.57 26,835,986 31,000,000 المجموع العام لإليرادات قبل القروض

 الرسوم الجامعية
ريع األموال   

المنقولة وغير 
 المنقولة

الدعم الحكومي:  ايرادات أخرى  
التبرعات  : 

 والمنح والهبات

Series1 19.6860.5580.5065.9500.136
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 اإليرادات الذاتية:

 الفصول اآلتية:ويتكون باب اإليرادات الذاتية من 

 الرسوم الجامعية: -1

وبنسبة تحصيل  ( مليون دينار19.685)بلغت قيمة اإليرادات المحصلة من الرسوم الجامعية 

وتعود الزيادة إلى إقبال الطلبة على البرنامج العادي وذلك النخفاض أسعار رسوم الساعات  94%

%، ومرجعية ذلك بأن الطلبة 11المعتمدة، وكذلك انخفاض إيرادات البرنامج الموازي بنسبة

المقبولين على البرنامج الموازي مسبقًا تقدموا للقبول على القبول الموحد وتم قبولهم، فضاًل عن 

انخفاض أعداد الطلبة في البرنامج الموازي، ويشير الجدول إلى انخفاض عوائد البرنامج الدولي 

 %.28بنسبة 

 الباب

 اإليرادات حسب األبواب

موازنة عام  

2116 

فعلي عام 

2116 

نسبة الفعلي إلى 

 المخصص

نسبة الفعلي إلى 

 الموازنة

 %18.89 %107.81 8,877,994 8,235,000 الرسوم الجامعية / النظام العادي

 %0.00 %32.84 1,412 4,300 الرسوم الجامعية / النظام المسائي

 %12.66 %89.59 5,949,587 6,641,000 الرسوم الجامعية / النظام الموازي

 %3.89 %72.06 1,826,823 2,535,000 الرسوم الجامعية / ماجستير دولي

 %3.77 %105.27 1,773,852 1,685,000 الرسوم الجامعية / ماجستير عادي

       305,700 دولي دكتوراهالرسوم الجامعية / 

 %0.12 %30.23 58,557 193,700 عادي دكتوراهالرسوم الجامعية / 

 %0.13 %48.78 60,629 124,300 الرسوم الجامعية / دبلوم عالي

 %2.42 %94.75 1,136,952 1,200,000 رسوم جامعية مستحقة

 %41.88 %94.08 19,685,806 20,924,000 الرسوم الجامعية

والشكل اآلتي يظهر األهمية النسبية إليرادات الجامعة من الرسوم الجامعية، إذ تشكل البرامج 

 )العادي والموازي( األهمية األكبر، وهذا يتطلب الترويج للبرامج األخرى.  

البرنامج   
 العادي

البرنامج   
المسائي   

البرنامج   
 الموازي

ماجستير  
 دولي

ماجستير   
 عادي

دكتوراة  
 دولي

دكتوراة   
 عادي

دبلوم  
 عالي

رسوم  
جامعية  
 مستحقة

Series1 8.880.005.951.831.770.000.060.061.14
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 ايرادت الرسوم الجامعية  
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 ريع األموال المنقولة وغير المنقولة: -2

( ألف دينار 558المنقولة )بلغت قيمة اإليرادات المحصلة من ريع األموال المنقولة وغير 

%، ويعود ذلك لعدم تحقق إيراد تأجير أراضي الجامعة لمشروع 74وبنسبة انخفاض عن المقدر 

(،  والتي قدرت بمبلغ مليون دينار علمًا بأن هذا المشروع تم استبداله Sky powerالطاقة الشمسية)

 (. Urbasolar Butec SALبمشروع آخر مع شركة أخرى )

 الباب
 اإليرادات حسب األبواب

موازنة عام  

2116 

فعلي عام 

2116 

نسبة الفعلي 

 إلى المخصص

نسبة الفعلي 

 إلى الموازنة

 %0.00 %2.52 126 5,000 فوائد بنكية دائنة

 %0.11 %74.96 52,469 70,000 مطاعم ومقاصف الجامعة إيرادات

 %0.33 %58.25 154,659 265,500 بدل سكن المنازل الجامعية إيرادات

 %0.71 %23.10 335,845 1,454,000 مباني ومرافق الجامعة إيجاربدل 

 %0.03 %4.99 14,978 300,000 مواقع مستحقة عن سنوات سابقة إيجارإيراد بدل 

 %1.19 %26.64 558,076 2,094,500 الفصل الثاني: ريع األموال المنقولة وغير المنقولة

 إيرادات أخرى: -3

( ألف دينار وبنسبة 506بلغت قيمة اإليرادات المحصلة من ريع اإليرادات األخرى ) 

 % ويعود السبب إلى انخفاض إيراد مركز اللغات ومركز االستشارات.60انخفاض 

 الباب
 اإليرادات حسب األبواب

موازنة عام  

2116 

فعلي عام 

2116 

نسبة الفعلي 

 إلى المخصص

نسبة الفعلي 

 إلى الموازنة

 %0.68 %33.01 317,424 961,500 اإليرادات المتنوعة

 %0.09 %43.60 43,595 100,000 إيرادات مركز اللغات

ايرادات مركز االستشارات والخدمات الفنية وتنمية 

 المجتمع
100,000 45,037 45.04% 0.10% 

 %0.21 %100.00 100,000 100,000 وحدة الدراسات العمانية

 %1.08 %40.12 506,055 1,261,500 اإليرادات األخرىمجموع الفصل الثالث: 
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 ب. الدعم الحكومي :

% عن المقدر وهذا 8.4( مليون  دينار وبنسبة انخفاض 5.95بلغت قيمة الدعم الحكومي )

 المبلغ يخضع لسياسة وزارة المالية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم العالي.

 البند 
موازنة عام  

2116 
 فعلي عام 2116

نسبة الفعلي إلى 

 المخصص

نسبة الفعلي إلى 

 الموازنة 

 %12.660 %91.54 5,950,000 6,500,000 الدعم الحكومي

 ج. التبرعات والمنح والهبات :

% من المقدر ويعود السبب في ذلك 61.84( ألف دينار وبنسبة 136بلغت قيمة التبرعات )

 لدعم وزارة التعليم العالي للجامعة وكذلك المساهمة في دعم المجلة اإلسالمية األردنية.  

 البند
 اإليرادات

موازنة عام  

2116 

فعلي عام 

2116 

نسبة الفعلي 

 إلى المخصص

نسبة الفعلي 

 إلى الموازنة

 %0.238 %56.02 112,049 200,000 التبرعات والمنح والهبات

 %0.051 %120.00 24,000 20,000 مساهمة وزارة التعليم العالي في المجالت العلمية

 %0.289 %61.84 136,049 220,000 مجموع الباب الثالث: التبرعات والمنح والهبات
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Series2 3.74.674.155.8234.854.655.95

 تطور الدعم الحكومي 



[ 2016/2017التقرير السنوي  للعام الجامعي   جامعة آل البيت [
      

147/160 

 

%( من إجمالي 82.2( مليون دينار لتشكل ما نسبته )38.673النفقات الفعلية )بلغت قيمة 

%( وهي نسبة مقبولة جدًا مقارنة 85.3النفقات، وفي حال إضافة النفقات المحجوزة تصبح النسبة )

مع السنوات السابقة، حيث ُيشير الشكل اآلتي إلى نسب تنفيذ الموازنة مقارنة مع المخصص للمدة 

(2012-2016.) 
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 وفيما يلي جدول ُيظهر تصنيف النفقات حسب األبواب:

%57.307%30,556,00030,556,00026,934,154702,23488.15النفقات المتكررةالباب األول 

%3.372%2,243,0002,243,0001,584,789657,24170.65نفقات البحث العلميالباب الثاني

%0.188%1,010,0001,010,00088,4079,0008.75نفقات البعثات العلميةالباب الثالث

%4.395%5,191,0005,191,0002,065,7801,238,63939.80النفقات الرأسماليةالباب الرابع

39,000,00039,000,00030,673,1292,607,11478.65%65.262%

%17.021%8,000,0008,000,0008,000,000100.00عجز متراكم من سنوات سابقةالباب الخامس

المجموع العام للنفقات قبل العجز المتراكم

المجموع العام للنفقات

نسبة الفعلي إلى 

إجمالي الموازنة 

قبل المشروطة

2016

مخصصات 

الموازنة بعد 

المناقالت

النفقات

82.283% 2,607,114

اسم البابرقم الباب

47,000,00082.28%

مخصصات 

الموازنة
محجوزالفعلي

نسبة الفعلي إلى 

مخصص بعد 

المناقالت/ مادة

38,673,129 47,000,000

 النفقات الرأسمالية نفقات البعثات العلمية نفقات البحث العلمي النفقات المتكررة

Series1 26.9341.5850.0882.066
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( مليون دينار تم تغطيته من الجاري مدين بسقف 11.8بلغت  قيمة العجز الفعلي النقدي )

( مليون دينار، واحتجاز شيكات لدى الدائرة المالية لحين توفر سيولة لها، فضاًل 7تسهيالت ائتمانية )

اني من العام الجامعي عن استخدام أمانات رسوم الطلبة التي تخص الفصل الدراسي الث

، وهي  تخص إيرادات عام 2016( مليون دينار والتي قبضت خالل عام 2والبالغة ) 2015/2016

( مليون دينار باإلضافة لقرض صندوق االدخار بقيمة 1، ومبلغ أمانات المنحة الخليجية )2017

 ( ألف دينار.900)

(   إذ شهدت السنة 2016-2010من ) وفيما يلي تطور العجز النقدي السنوي والتراكمي للفترة

اكبر قيمة فوائد مصرفية تحملتها الجامعة حيث بلغت قيمتها  31/12/2016المالية المنتهية في 

ن الرصيد الجاري مدي تسهيالت ائتمانية لم يقل بمتوسطة الشهري عن أب علمًا ،(ألف دينار363)

 ( مليون دينار.3)

 الموقف المالي للجامعة

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة 

 26.836 27.205 25.481 22.711 19.327 17.101 18.397 اإليرادات الفعلية قبل القروض

 38.673 35.705 31.457 27.91 24.629 20.037 18.397 النفقات الفعلية 

 5.72 0.5 0.5 0 0.5 0 0 قرض االدخار والتسهيالت البنك

 -11.837 -8.5 -5.976 -5.199 -5.302 -2.936 0 الوفر )العجز(  المتراكم 

 -3.337 -2.524 -0.777 0.103 -2.366 -2.936   عجز السنة المالية
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 البند
موازنة عام  

2116 

 2116موازنة 

 بعد المناقالت

فعلي عام 

2116 

نسبة الفعلي 

إلى مخصص 

 بعد المناقالت

نسبة الفعلي 

 إلى الموازنة 

 %19.7 1,154,316 3,546,363 18,000,000 18,000,000 مجموع الموازنة المشروطة بالتمويل

 المنحة اإلماراتية / مليون دينار اردني 

 حصة الجامعة  حصة الصندوق  امس المشروع 
 المبلغ المصروف للمقاول 

 الجامعة  الصندوق 

 0.457  1.733 1.12 4.23 كلية الهندسة 

 0.309  1.428  0.98 3.70 كلية إدارة المال واألعمال

 0.257  1.176  0.55 2.08 مشروع الطاقة الشمسية 

 1.023  4.337  2.66 10.00 المجموع 

 

  

 الموازنة المشروطة بالتمويل
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 لثامناالباب 

 ةــــــامعـــــات الجـــــاليـــــفع
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 الزيارات واللقاءات

1.  
العالي وضمان جودتها تجميع الجامعات زيارات لجان هيئة اعتماد مؤسسات التعليم 

 م.1/10/2016، االردنية لتقييم واقعها الحالي

2.  
، محاضرة بعنوان "اخالق المهنة للمهندسين" إللقاءزيارة معالي أ.د. محمد عبيدات 

 م.9/10/2016

3.  
زيارة وفد من جامعة ديبونيغور االندونيسية ل بحث امكانيات التعاون في تخصص 

 م.10/10/2016، واألعمالاالقتصاد 

4.  
زيارة الدكتور التون جريزلي خبير التربية اإلعالمية والمعلوماتية في اليونسكو، والدكتورة 

 م.11/10/2016، بيان التل مستشارة معهد اإلعالم الدولي

5.  
، زيارة وفد من مدرسي الجامعات االندونيسية ومرافقيهم ضمن برنامج "االستاذ الزائر"

 م.15/10/2016

6.  
عميد كلية  اآلداب،مساعد عميد كلية  ،زيارة رئيس جامعة كرابوك التركية أ.د. رفيق بوالت

 م.30/10/2016، المستشار الثقافي ،مدير العالقات ، مدير التدريب ،الشريعة 

 م.14/11/2016، زيارة اعضاء اللجنة العلمية في مجلس االعيان  .7

 م.24/11/2016، و امكانية توقيع مذكرة تفاهم زيارة جامعة شهيد االسالميه االندونيسية  .8

9.  
 ،مدير شرطة المفرق، عطوفة محافظ المفرق ،زيارة عطوفة رئيس هيئة قطاع النقل العام

 م.29/11/2016، مدير االستخبارات ،مدير المخابرات

 م.8/12/2016، زيارة جامعة السلطان الشريف قاسم االسالمية رياو االندونيسية  .10

 م.2/4/2016، االنسان حقوق لمركز العام المفوض بريزات موسى السيد زيارة  .11

 م.8/4/2017 - 2،زيارة وفد برنامج إيرازموس  إسبانيا " تبادل ثقافي "   .12

13.  
، زيارة وفد من كلية الدراسات االسالمية في  جامعة االمير سونكال فرع فطاني بتايلند

  م.4/4/2017

 م.11/4/2017-4،عمل معماريةلعقد ورشة  -زيارة وفد ايطالي   .14

 م.9/4/2017 ،زيارة وفد الجامعة االسالمية االبراهيمية في اندونيسيا  .15

 م.12/4/2017 ،زيارة مدرسة طيب اسم العلمية للجامعة  .16

 م.18/4/2017 ،زيارة مدرسة اليرموك االساسية للبنين  .17

 م.19/4/2017 ،زيارة مدرسة الصاعدين االسالمية للبنين العلمية للجامعة  .18

 م.10/5/2017 ،شخص 36زيارة مجموعة من الجنسية البريطانية   .19

 م.18/6/2017 ،زيارة وفد من اليونيسكو لدعم اذاعة الجامعة  .20

21.  
زيارة وفد كوري من المؤسسة الوطنية لمجتمع المعلومات لبحث انشاء مختبرات في الصالة 

 م.9/7/2017 ،الرياضية

22.  
مراجعة مشروع دعم  بإجراءزيارة خبيرة الرصد الجوية السيدة لطيفة اورتاسي باياه 

 م.13/7/2017 ،االعالم في االردن

 م.18/7/2017، زيارة وفد من المفوضية السامية  لشون الالجئين  .23

   م.31/7/2017، زيارة مدير المركز الجغرافي الملكي  .24

 م.2017\3\15العلمية للجامعة، زيارة مدرسة الكوم األحمر األساسية   .25
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 م.21/3/2017زيارة ضريح الجندي المجهول،   .26

27.  
-8، الجامعتين بين االتفاقيات لتفعيل الجامعة يزور بتايالند سونكال االمير جامعة من  وفد

 م.9/8/2017

 م.2/8/2017، تركية جامعة من وفداستقبال   .28

 م.19/7/2017(، pappanaelopoul angle) استقبال نائب محافظ مدينة كورنيثو السيد  .29

 م.23/7/2017، (pappanaelopoul anglوداع  محافظ مدينة كورنيثو السيد )  .30

31.  
 السوريين الطالب تدريب مشروع لمناقشة( UNHCR) منظمة من وفد استضافة

 م.30/8/2017، المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت مهارات على واالردنيين

32.  
 المدن، وسط بتطوير خاصة عمل ورشة في المشاركين يلتقي الجامعة رئيس

 .م25/10/2016

 م.7/12/2016، لقاء في مكتب الرئيس مع شركة لوجسمت  .33

 م.19/12/2016، لقاء رئيس الجامعة مع عالم البقاعي للرعاية والتأهيل الشامل  .34

35.  
انجاز، عطوفة رئيس الجامعة متطوعا في برنامج اسألوا خبير بالتعاون مع مؤسسة 

 م.19/12/2016

 م.28/9/2016-26الدورة الرابعة لمنتدى رؤساء الجامعات العربية والصينية،   .36

37.  
، لقاء رئيس الجامعة مع كبار الضيوف المهرجان السنوي العالمي للشعر العربي الفصيح

 م.25/4/2017

38.  
 للفرنكفونيةلقاء عطوفة رئيس الجامعة بالسيد هيرف سابورين  مدير الوكالة الجامعية 

               م.24/4/2017 الفرنسية، السفارة في الجامعة العالقات مسؤولة ناكوزي سلوى والسيدة

 5/4، لقاء عطوفة الرئيس مع الوفد االيطالي  .39

40.  
لقاء مع الطلبة المتوقع تخرجهم لتعريفهم باألهداف والكفايات المطلوبة منهم في امتحان  

 م.20/4/2017-8 ،الكفاءة الجامعية

41.   

42.  
لقاء الرئيس مع وفد من اليمن  وكيل حضرموت لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد  

 م.10/4/2017، العمودي

 م.11/10/2016لقاء عطوفة رئيس الجامعة  مع الطلبة الجدد للكليات العلمية و اإلنسانية،   .43

 م.25/10/2016التمريض، عقد لقاء مع جميع الطلبة المستجدين في برنامج البكالوريوس   .44

45.  
لقاء الرئيس مع الكادر اإلداري واألكاديمي لكلية اآلداب والعلوم االنسانية يليه لقاء مع 

 م.14/201/2016الطلبة، 

46.  
لقاء الرئيس مع الكادر االداري واالكاديمي لكلية الشريعة يليه لقاء مع الطلبة، 

 م.27/11/2016

47.  
الكاديمي لكلية تكنولوجيات المعلومات يليه لقاء مع لقاء الرئيس مع الكادر االداري وا

 م.28/11/2016الطلبة، 

48.  
لقاء الرئيس مع الكادر االداري واالكاديمي لكلية التمريض يليه لقاء مع الطلبة، 

 م.29/11/2016

49.  
لقاء الرئيس مع الكادر االداري واالكاديمي لكلية ادارة المال واالعمال يليه لقاء مع الطلبة، 

 م.5/12/2016



[ 2016/2017التقرير السنوي  للعام الجامعي   جامعة آل البيت [
      

154/160 

 م.6/12/2016لقاء الرئيس مع الكادر االداري واالكاديمي لكلية العلوم يليه لقاء مع الطلبة،   .50

 م.7/12/2016لقاء الرئيس مع كلية الهندسة،   .51

52.  
لقاء الرئيس مع الكادر االداري واالكاديمي لكلية التربية يليه لقاء مع الطلبة، 

 م.20/12/2016

 م.21/12/2016الكادر االداري واالكاديمي لمركز اللغات، لقاء الرئيس مع   .53

 م.21/12/2016لقاء الرئيس مع السفير الُعماني،   .54

55.  
لقاء الرئيس مع الكادر االداري واالكاديمي لكلية القانون يليه لقاء مع الطلبة، 

 م.26/12/2016

56.  
لقاء مع الطلبة، لقاء الرئيس مع الكادر االداري واالكاديمي لمعهد علوم االرض يليه 

 م.28/12/2016

 م.10/5/2017،لقاء مركز اليوبيل للتميز التربوي مع طلبة منحة دافي في الجامعة  .57

58.  
  -الجامعة االمريكية لبنان  –كايرون  -  DFIDلقاء رئيس الجامعة مع  كرستي نيومان من 

 م.10/5/2017، المملكة المتحدة

 م.17/5/2017، في دولة الكويت السيد بدر المطيريلقاء رئيس الجامعة مع الملحق الثقافي   .59

 م.24/5/2017 ،لقاء الرئيس مع كلية الشريعة  .60

 م.30/5/2017، لقاء رئيس الجامعة ورؤساء النوادي ومستشاري النوادي  .61

62.  
لقاء حواري برعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي،  

 م.17/4/2017

 م.11/1/2017الطلبة السوريين الدارسين في جامعة آل البيت مع المنظمة الدولية، لقاء   .63

 م.9/4/2017اجتماع هيئة تحرير مجلة الدراسات االسالمية،   .64

 م.11/4/2017اجتماع هيئة تحرير مجلة الدراسات االسالمية،   .65

 م.22/4/2017ملتقى رؤساء الجامعات االردنية االيطالية،   .66

 م.2/5/2017اعضاء هيئة تحرير المجلة االسالمية، اجتماع   .67

68.  
جمعية اهل الجبل تقيم جلسة حوارية بعنوان "تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي من  

 م.30/7/2017، خالل الحوار بإدارة الدكتور عامر الحافي كلية الشريعة "

 م.30/7/2017، جتماع هيئة تحرير المجلة االردنية في الدراسات االسالميةا  .69

70.  
، جلسة حوارية لتوعية وتثقيف الشباب حول قانون الالمركزية واالنظمة التابعة له

 م.31/7/2017

71.  
عقد برنامج الحوار االستراتيجي لرؤساء الجامعات في كلية الدفاع الوطني، 

 م.22/2/2017

 م.7/3/2017اجتماع هيئة تحرير المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية،   .72
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 اتفاقيات ومذكرات التفاهم

 م.24/11/2016، والجامعات االمريكية الرائدة الجامعةبحث التعاون بين   .1

2.  
تجديد اتفاقيه التوأمة بين الكلية الجامعية االسالمية ببهانج السلطان احمد شاه / ماليزيا، 

 م. 19/9/2016

 م.16/9/2016اتفاقية تعاون اطارية مع جامعة صفاقس بالجمهورية التونسية،   .3

 م.27/9/2016الصين، -اتفاقية تعاون مع معهد اللغات العالمية بنينغشيا  .4

 م.27/9/2016الصين، –مذكرة تفاهم مع جامعة بيفانغ الدولية   .5

6.  
 -مذكرة تفاهم مشتركة مع مركز نقل التكنولوجيا والثقافة الصينية ودول العالم العربي

 م.27/9/2016الصين، 

 م.18/10/2016الجامعة العالمية اإلسالمية في ماليزيا، اتفاقية مع   .7

 م.19/10/2016مذكرة تفاهم مع جامعة دار السالم كونتوراندونيسيا،   .8

9.  
توقيع اتفاقية البطاقة الذكية/ مدير البنك العام السيد كمال البكري ، نائب المدير العام 

 م.18/11/6201للخدمات والمنتجات المصرفية السيد نوار محمد، 

 م.24/11/2016مذكرة تفاهم مع جامعة شهيد اإلسالمية بالجمهورية اإلندونيسية،   .10

11.  
، Urbasolarوشركة   Butec SALعقد استثمار محطة للطاقة الشمسية مع شركة 

 م.12/1/2017

 م.20/2/2017اتفاقية شركة بوابة الكتاب العلمي )الوراق(،   .12

 م.20/2/2017)الرسائل الجامعية (، اتفاقية دار المنظومة السعودية   .13

 م.21/2/2017اتفاقية جمعية مؤسسة زياد المناصير الخيرية،   .14

15.  
اتفاقية تعاون مع  مؤسسة دار المنظومة السعودية )مجلة البيان و المجلة األردنية في 

 م.1/3/2017الدراسات اإلسالمية (، 

 م.14/3/2017ماليزيا، -عربياتفاقية تعاون أكاديمي مع مؤسسة برنامج أنا   .16

17.  
مذكرة تفاهم مع الجامعة اإلسالمية اإلبراهيمية سيتوبندو بجمهورية إندونيسيا وجامعة آل 

 م.9/4/2017البيت، 

18.  
اتفاقية تدريب الخريجين الجدد بين جامعة آل البيت ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

 م.1/5/2017المعلومات، 

 م.4/6/2017البيت والمراكز الخارجية الثقافية التعليمية الخاصة، اتفاقية بين جامعة ال   .19

20.  
االستاذ  بحضور رئيس مجلس االدارة   ICDLتوقيع اتفاقية مع شركة مهارات الحاسوب  

 م.17/6/2017، الدكتور احمد ابو الهيجاء
 

 المؤتمرات

1.  
الجاهلي:الرؤى مؤتمر آفاق الخطاب النقدي الدولي الثالث "الخطاب األدبي في العصر 

 م.20/10/2016-18والتجليات"، 

2.  
برعاية رئيس الجامعة المؤتمر الثاني عشر لوحدة الدراسات الُعمانية تحت عنوان 

 م.15/11/2016)خصوصية المصطلح ومنابعة في الموروث الحضاري الُعماني(، 
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 المحاضرات والندوات

 م.SCADA pro ،"20/12/2016محاضرة بعنوان "  .1

 م.23/10/2016توعوية عن الجرائم االلكترونية محاضرة  .2

 م.14/12/2016محاضرة عامة في كلية هندسة العمارة يلقيها الدكتور مراد كاللده،   .3

4.  
محاضرة الدكتور عبد اهلل عويدي العبادي مدير مركز الخاليا الجذعية في الجامعة األردنية 

 م.18/12/2016بعنوان )الخاليا الجذعية ثورة العصر(، 

5.  
محاضرة المهندس المعماري نايل الجنيدي بعنوان " طموح وانجازات معمارية"، 

 م.16/10/2016

 م.4/12/2016ندوة حوارية "آفاق االصالح السياسي في االردن في ظل إقليم مضطرب"،   .6

 م.18/10/2016ندوة بعنوان الهجرة النبوية والتحديات المعاصرة،   .7

8.  
استذكارية للمرحوم الدكتور المرحوم نوفان السواريه،  برعاية رئيس الجامعة ندوة

 م.7/11/2016

 م.8/5/2017، الزيود حبيب الشاعر حول ندوة  .9

 بعنوان محاضرة إللقاء االعيان مجلس رئيس/  الفايز عاكف فيصل العين دولة  .10

 م.9/5/2017"، الراهنة االقليمية والقضايا االردن"   .11

 م.10/5/2017"، والتنمية الهندسة" بعنوان محاضرة تلقي عناب وسام المهندسة  .12

 م.4/4/2017ندوة بعنوان )ادباء من المفرق (تحتفي بأدباء اردنيين مرموقين،   .13

14.  
برعاية رئيس الجامعة وحضور معالي الدكتور وزير الدولة لشؤون االعالم  الدكتور محمد 

 م.2/5/2017والتنموي"، المومني "دور االعالم االردني في عملية االصالح السياسي 
 

 ورش العمل

 م.20/9/2016ورشة عمل الماغنا كارتا وإيرازموس،   .1

 م.22/9/2016كارتا،  اتحاد الجامعات العربية ومرصد الماغنا عمل ورشة  .2

3.  
برعاية رئيس الجامعة / ورشة عمل "دور مختبرات بحوث المياه والبيئة والمناطق الجافة 

 م.27/12/2016وخدمة المجتمع المحلي في محافظة المفرق"، في المحافظة على البيئة 

4.  
ورشة عمل خاصة بتطوير وسط المدن  بحضور عدد من ضيوف من اليونان وايطاليا، 

 م.24-28/12/2016

5.  
-7، "واالرهاب الديني التطرف مكافحة كيفية في استشرافية مقاربات" بعنوان عمل ورشة

 م.9/8/2017

6.  
 ضمن الهندسة لكلية" Career Planning for Undergraduate" بعنوان عمل ورشة

 م.13/8/2017، (VTC) االوروبي المشروع فعاليات
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 الدورات التدريبية

1.  

دورة تدريبية بعنوان التربية االعالمية والمعلومات الرقمية/ كلية اآلداب والعلوم االنسانية، 

اهلل لتكنولوجيا المعلومات، كلية العلوم معهد بيت الحكمة، كلية االمير الحسين بن عبد 

 م.23/11/2016التربوية، 

2.  
السفارة الفرنسية تقيم دورة لمدة يومين لطلبة الجامعة باللغة الفرنسية  و العربية حول 

 م.24/4/2017-23موضوع الوساطة، 

 م.21/4/2017برعاية رئيس الجامعة اقامة دورة الصناعة المعجمية،   .3

 م.4/5/2017كلية التربية البدنية، دورة تحكيم /   .4

 م.11/5/2017، دورة تحكيم / كلية التربية البدنية  .5

 م.18/5/2017 ،دورة تحكيم / كلية التربية البدنية  .6

7.  
دورة تحكيم المستجدين في كرة القدم يعقدها اتحاد كرة القدم لطلبة قسم التربية البدنية في 

 م.27/4/2017الجامعة، 

8.  

 Networking andرابطة االكاديميات االردنيات عقد دورة تدريبية بعنوان )  

Communication ،) ( و )حقوق المرأة في منظومتي التشريعات الوطنية والدولية

 م.7/5/2017
 

 حمالت ومبادرات

 م.27/12/2016برعاية رئيس الجامعة مبادرة "النك شريك خلي عينك على الوطن"،   .1

2.  
صاحبة السمو الملكي االميرة بسمة المعظمة الحملة الدولية لمناهضة العنف، تحت رعاية 

 م.30/11/2016

 م.23/11/2016مبادرة حجابي عفتي،   .3

4.  
طلبة الثقافة االسالمية تقوم  بمبادرة )مهندسو البيئة ( لموظفي الخدمات العامة، 

 م.7/5/2017

5.  
التربية والتعليم للواء قصبة المفرق، مبادرة نحو مستقبل متجدد بالتعاون مع مديرية 

 م.7/5/2017

 مشروع تجوال االفتراضي / يوم تصوير لشركة كيوي لترويج األردن سياحيا بجوجل.  .6

7.  
برعاية رئيس الجامعة يوم تطوعي للتبرع بالدم بعنوان )جامعتي دمها شريان وطني(، 

 م.5/12/2016

 م.23/11/2016يوم تطوعي "نظافة جامعتي تعكس شخصيتي"،   .8

 م.3/11/2016يوم تطوعي لتنظيف ساحات  ومرافق الجامعة،   .9

 م.19/12/2016برعاية رئيس الجامعة وقفة للوطن يليها صالة الغائب،   .10
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 احتفاالت وتكريم ومعارض

1.  
برعاية عطوفة رئيس الجامعة وحضور مندوب مفتي القوات المسلحة األردنية احتفال 

 م.12/10/2016النبوية / بالتعاون مع مديرية أوقاف المفرق،  الجامعة بذكرى الهجرة

 م.18/12/2016احتفال بعنوان تعزيز انتشار اللغة العربية،   .2

 م.13/12/2016برعاية رئيس الجامعة / احتفاالت الجامعة بمناسبة ذكرى المولد النبوي،   .3

4.  
/احتفاالت الجامعة بمناسبة برعاية مفتي عام المملكة فضيلة الشيخ عبدالكريم الخصاونه 

 م.13/12/2016ذكرى المولد النبوي، 

 م.20/11/2016معرض نبض األقصى،   .5

 م.13/12/2016تكريم الطلبة المتفوقين في األنشطة الالمنهجية،   .6

 م.23/12/2016عرض مسرحية "مشروعي مستقبلي،   .7

8.  
 ،الكرامة معركة بذكرى الجامعة احتفاالت  – المجالي السالم عبد الدكتور دولة برعاية

 .م4/4/2017

9.  
برعاية دولة رئيس الوزراء / احتفالية محافظة المفرق مدينة  الثقافة األردنية، 

 م.13/4/2017

 م.24/4/2017برعاية عطوفة رئيس الجامعة لتوزيع الشهادات لخريجي دورة الوساطة،    .10

 م.24/4/2017، 7201برعاية رئيس الجامعة / المفرق مدينة الثقافة االردنية   .11

12.  
اقامة حفل بمناسبة ذكرى االسراء والمعراج بتعاون مع المركز الثقافي االسالمي، 

 م.2/5/2017

 م.4/5/2017برعاية رئيس الجامعة حفل تخريج فوج الثالث عشر من اطفال الروضة،   .13

 م.23/5/2017، توزيع شهادات / تطوير اعضاء هيئة التدريس  .14

 م.27/7/2017-16، تاسع عشرحفل تخريج الفوج ال  .15

16.  
 ،الهيئة المستقلة لالنتخابات عنوان المسرحية  "صوتك عالي والوطن غالي"

 م.30/7/2017

17.  
برعاية رئيس الجامعة توزيع كراسي متحركة على الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة، 

 م.2/1/2017

 م.13/2/2017تكريم اناث ضاحية،   .18

 م.16/2/2017-15الفصل الدراسي األول،  تخريج الفوج التاسع عشر لخريجي  .19

 م.28/2/2017حفل تخريج طلبة الجيل التاسع )انا اشارك(،   .20

 م.5/3/2017احتفال بعيد الشجرة،   .21

 م.1/8/2017، بالجامعة الشمسية الطاقة محطة افتتاح  .22

 م.22/8/2017، المقدسة للديار الحج بعثة وداع  .23

24.  
ومحاضرة توعوية عن اضرار المخدرات للعميد أنور معرض متنقل في جامعة ال البيت  

 م.25/4/2017الطراونة مدير مكافحة المخدرات، 

25.  
برعاية رئيس الجامعة وبحضور السفير االسباني في عمان االحتفال باألسبوع االسباني، 

 م.26/4/2017

 م.2/8/2017، السنوي الوظيفي اليوم معرض افتتاح العمل وزير معالي بحضور  .26
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 نشاطات متفرقة

 م.20/11/2016صالة االستسقاء بعد صالة الظهر،   .1

 م.12/11/2016أصبوحة شعرية للشعراء في األردن والكويت والسعودية،   .2

 م.3/11/2016تصوير فلم قصير عن التفكك  االسري،     .3

4.  
، 2016مشاركة الشركة األردنية لإلبداع ضمن فعاليات أسبوع الريادة العالمي للعام 

 م.20/11/2016

 م.8/4/2017الدولية للبرمجة،  ACMمسابقة كلية تكنولوجيا المعلومات   .5

6.  
استقبال الضيوف المحكمين الخارجيين والمعماريين المدعوين لتحكيم المرحلة النهائية من 

 11/5 ،بحث مشروع

 م.17/5/2017، انتخابات االندية الطالبية  .7

 م.24/1/2017تصوير فلم وثائقي ماليزي،   .8

9.  
تصوير فلم وثائقي لمشروع التعليم األلماني هوبز عن الطالب السوري محمد الدير، 

 .م23/1/2017

10.  
يوم مفتوح لقسم هندسة المساحة بالتعاون مع شركة المعتز لألجهزة المساحية، 

 م.28/3/2017

 م.UNHSR  ،6/11/2016تسليم / تجهيزات مختبرات حواسيب مشروع ربوت كامب   .11
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