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تقديــــــــــــــم

فمنذ  والعرشين،  الثاين  عامها  الجامعة  أمتت  وقد  السنوي  التقرير  إصدار هذا  يأيت 

تأسيسها يف عام 1992م، وهي تنمو بثبات وقوة، واضعة نصب عينها األهداف السامية 

يف  واملعوقات  الصعاب  كل  ومتخطية  األفضل،  نحو  متطلعة  أجلها،  من  أنشئت  التي 

الصعد،  جميع  عىل  إيجاباً  انعكس  الذي  وهو  النبيلة،  وأهدافها  رسالتها  تحقيق  سبيل 

ويف مختلف املجاالت، يف التدريس والبحث العلمي والدراسات العليا، وخدمة املجتمع، 

فكان إسهاماً مباركاً يف الخطط الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتامعية، ضمن إسرتاتيجية 

الجامعة وتوجهها املستقبيل يف التطوير والتسحني، تحقيقاً ملعايري االعتامد ومبادئ الجودة 

الشاملة وتحديد االحتياجات ومتابعة الجهد بأعىل درجات الوعي واإلدارة، للسعي نحو 

تبني التميز األكادميي املبني عىل توفري بيئة جامعية أكادميية ونفسية واجتامعية داعمه 

لإلبداع والتميز واالبتكار.

ويربز هذا التقرير إنجازات الجامعة يف مختلف املجاالت، خالل العام الدرايس املنرصم، ويتضمن أهم اإلنجازات العلمية 

واملشاريع الخاصة بالجامعة، وعدداً من اإلحصائيات والبيانات ذات داللة تتعلق بطلبة الجامعة وخريجيها، وأعضاء الهيئتني 

التدريسية واإلدارية، وكذلك يوضح ما توفره عامدة شؤون الطلبة من نشاطات ال منهجية للطلبة، األمر الذي يؤدي إىل 

االسهام يف بناء شخصية الطالب املتوازنة وينمي ما لديه من مواهب ثقافية وفنية ورياضية.

الهادفة  واملرشوعات  الرائدة،  النشاطات  حيث  من  املجتمع  خدمة  مجال  يف  الجامعة  دور  عىل  التقرير  هذا  ويركز 

للمجتمع املحيل بشكل خاص، والوطن بشكل عام.

داخل  والندوات  العمل،  املؤمترات، وورش  املشاركة يف  متضمنة  التدريس  أعضاء هيئة  إنجازات  التقرير  ويتناول هذا 

اململكة وخارجها، واألبحاث العلمية التي تم نرشها، والتعاون مع املؤسسات العلمية من داخل اململكة وخارجها.

وإنه ملن دواعي رسوري أن أعرب لرئيس مجلس األمناء املوقر وأعضاء املجلس عن جزيل الشكر وعظيم التقدير عىل 

دعمهم للجامعة خالل العام املايض، وكلنا أمل أن تستمر مسرية الجامعة يف النامء والتميز يف ظل القيادة الهاشمية الفذة، 

وصوالً إىل مستوى الرؤية امللكية السامية املنشودة للتعليم ومحافظاً عىل مستواه باعتباره رافداً رئيساً لإلنجاز األردين يف 

املعرفة والعلم والتكنولوجيا والتقدم يف البحث العلمي، ويف الوقت نفسه فخوراً مبسريته األكادميية، وبالوعد الذي تحمله 

جامعة آل البيت لألردن الكبري ومستقبله.

رئيس الجامعة 

األستاذ الدكتور ضياء الدين عرفة
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تأسيس الجامعة ونشأتها
تأسست جامعة آل البيت عام 1992م، ومع نهاية العام الدرايس 2015/2014 م تكون قد أمتت عامها الثاين والعرشين، 

حيث بدأ التدريس فيها منذ مطلع العام الجامعي 1995/1994م  بثالث كليات ومعهدين علميني. وهي يف تطور مستمر 

عىل مختلف الجوانب العلمية واإلدارية لتواكب الثورة العلمية والتكنولوجية يف العامل.

وقد جاء إنشاء الجامعة لتكون منارة تهتدي بها األمة اإلسالمية، وذلك عن طريق تقديم برامج تعليمية تعمل عىل تأهيل 

الطلبة يف املجاالت كافة. وعىل بناء الشخصية اإلسالمية املتكاملة املستوعبة لروح العرص من جهة، واإلميان والعقيدة من 

جهة ثانية. فهي تتجه وجهة عاملية تسعى من خاللها إىل التجديد واالجتهاد وإبراز الصور الحقيقية لإلسالم، انطالقاً من كونه 

طريقة حياة ومنهج عمل يف جو من الوسطية واالعتدال، بعيداً عن التعصب والغلو والتطرف.

وقد متيزت جامعة آل البيت مبوقعها االسرتاتيجي يف محافظة املفرق التي تتصل حدودها  بثالث دول عربية هي: اململكة العربية 

السعودية، وجمهورية العراق، والجمهورية السورية، وهي تقع إىل الشامل الرشقي عىل مسافة 65 كم من العاصمة عامن.

كليات،  األكادميية، وأصبحت تضم تسع  بنيتها  أكتملت  فقد  العلمية،  الربامج  أفضل  تقديم  الجامعة عىل  من  وحرصاً 

وثالث عامدات، وأربعة معاهد، ومتنح درجة الدكتوراه يف برنامجني، ودرجة املاجستري يف خمسة وثالثني برنامجاً، ودرجة 

البكالوريوس يف مثانية وثالثني برنامجاً، ودرجة الدبلوم العايل يف ثالثة برامج. 

وتضم الجامعة عرشة مراكز علمية وهي: مركز الحاسوب، ومركز اللغات، ومركز االستشارات والخدمات الفنية وتنمية 

املجتمع، ومركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس، ومركز دراسات العامل اإلسالمي، ومركز إحياء الرتاث اإلسالمي، واملركز 

الثقايف اإلسالمي، ومركز بحوث املياه والبيئة واملناطق الجافة، ومركز بحوث الطاقة، ومركز التميز واإلبداع. 

كام تضم الجامعة  سبع عرشة دائرة وهي: دائرة مكتب الرئيس، ودائرة الشؤون اإلدارية، ودائرة أمانة رس املجالس، ودائرة 

القبول والتسجيل،  املالية، ودائرة  اللوازم واملشرتيات، والدائرة  العامة، ودائرة  الخدمات  العامة واإلعالم، ودائرة  العالقات 

ودائرة ضامن  والري،  واملياه  الزراعة  ودائرة  الداخلية،  الرقابة  ودائرة  املركزية،  العطاءات  ودائرة  العاملني،  شؤون  ودائرة 

الجودة والتخطيط، ودائرة الشؤون القانونية، ودائرة األمن الجامعي، ودائرة الهندسة والصيانة، واملكتبة الهاشمية. باإلضافة 

إىل وحدة الدراسات العامنية، ووحدة االمتحانات املحوسبة.

وجاء إعداد هذا التقرير إلعطاء فكرة شاملة عن اإلنجازات املختلفة للجامعة خالل العام الجامعي 2015/2014م. 
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الرؤية، والرسالة، والقيم، واألهداف
الرؤيــــــــة:

التميز يف تقديم خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية عىل املستوى املحيل واإلقليمي والدويل، وإعداد الكوادر البرشية 

القادرة عىل املساهمة يف التنمية االقتصادية واالجتامعية.

الرســــــالة:

جامعة آل البيت مؤسسة أكادميية تسعى للنهوض باملستوى العلمي والثقايف والحضاري والعمل عىل مواكبة التطور التكنولوجي، 

وتتبع اإلتجاهات الحديثة يف التعليم العايل، وتشجع البحث العلمي التطبيقي املوجه وتسهم يف خدمة املجتمع وبنائه يف إطار من 

القيم والتعاليم اإلسالمية، مع التأكيد عىل منهجية التفكري العلمي والتحليل الناقد، واملبادرة، والشعور باملسؤولية.

القيــــــــــم:

االنتامء.. 1

التميز.. 2

اإلميان.. 3

االحرتام املتبادل.. 4

املسؤولية.. 5

االلتزام.. 6

العدالة.. 7

حرية التفكري والتعبري.. 8

اإلخالص.. 9

الشفافية.. 10

األهداف:

تعزيز جودة الربامج واملناهج األكادميية.. 1

تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.. 2

تعزيز مدخالت الجامعة من الطلبة.. 3

تعزيز البحث العلمي املنتج واإلبداع واالبتكار.. 4

املشاركة الفعالة بني املجتمع املحيل والجامعة.. 5

العمل املستمر عىل تطوير البنية األساسية يف الجامعة.. 6

صقل شخصية الطالب املتوازنة سلوكياً وعلمياً.. 7

تعزيز أركان الحاكمية وتشمل التشاركية والشفافية واملساءلة.. 8

تعزيز مبادئ التمكني وتشمل العقل املفكر والحرية املسؤولة واملواطنة الصالحة.. 9

تعزيز مبادئ العدالة والنزاهة والعمل املؤسيس بروح الفريق.. 10
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املجالس الرئيسة يف الجامعة
مجلس األمناء

يعني مجلس األمناء بإرادة ملكية سامية ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتكون من رئيس املجلس وأربعة 

أعضاء أكادمييني ممن يحملون رتبة األستاذية من خارج الجامعة، وثالثة أعضاء من قطاع الصناعة والتجارة، وأربعة أعضاء 

من ذوي الخربة والرأي، ورئيس الجامعة.

ويرأس مجلس األمناء معايل األستاذ الدكتور محمد حمدان، وعضوية كل من: 

• عرفة	 الدين  ضياء  الدكتور  األستاذ   رئيس الجامعة/ عضواًسعادة 

• الدكتور محمود عايد دويري	  عضواًمعايل األستاذ  

•  عضواًمعايل الدكتــــــــــــور محمــــد أبو حمور 	

• اصبع	 أبو  صـــــالح  الدكتور  األستاذ  عضواًسعادة 

• عضواًسعادة األستاذ الدكتور محمـد عيل الخاليلة	

• العضـــايلــة	 الدكتور علـــي  األستاذ  عضواًسعادة 

• عضواًسعادة األستاذ الدكتور عبد الحليم وريكات	

•  عضواًسعادة الدكتـــــــــــور دريــــد محـاســــنة	

• املحـروق	 ماهــــر  الدكتـــــــــــور   عضواًسعادة 

• الوزنـــي	 الدكتـــــــــــور خــــــالد   عضواًسعادة 

•  عضواًسعادة الســـــــــــــيد شتيـــوي العظامات	

•  عضواًسعادة الســـــــــــيدة دانـــــــه الدجانــــي	
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ويتوىل مجلس أمناء الجامعة الصالحيات واملسؤوليات اآلتية: 

أ- رسم السياسة العامة للجامعة.

ب- إقرار الخطة السنوية واالسرتاتيجية للجامعة بناًء عىل تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها. 

ج- تقييم أداء الجامعة من جميع الجوانب األكادميية، واإلدارية، واملالية، والبنية التحتية.

د- تعيني نواب الرئيس والعمداء.

هـ- التنسيب ملجلس التعليم العايل بإنشاء الكليات، واألقسام، واملعاهد، واملراكز العلمية التابعة لها داخل اململكة. 

و- التنسيب ملجلس التعليم العايل بإنشاء الربامج والتخصصات األكادميية ودمجها يف غريها أو إلغائها. 

ز- تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة يف مختلف التخصصات بتنسيب من مجلس الجامعة. 

ح- إقرار املوازنة السنوية للجامعة وبياناتها املالية الختامية، ومناقشة تقريرها السنوي بعد املوافقة عليها من مجلس الجامعة.

ط- السعي لدعم املوارد املالية للجامعة وتنظيم شؤون استثامرها. 

ي-  قبول الهبات واملنح والوصايا وغريها. 

ك-  املوافقة عىل عقد اتفاقيات التعاون العلمي والتكنولوجي والثقايف بني الجامعة ومثيالتها خارج اململكة رشيطة حصول 

املجلس  يضعها  التي  األسس  ومراعاة  الرشوط  وتحقق  الخاص،  االعتامد  عىل  عنها  املنبثقة  العلمية  والتخصصات  الربامج 

لالتفاقيات التي تؤدي إىل الحصول عىل درجات علمية. 

الجهات  األمناء مام ال يدخل يف صالحيات أي جهة من  بالجامعة يعرضها رئيس مجلس  تتعلق  التي  األُخرى  األمور  ل-  

املنصوص عليها يف هذا القانون واألنظمة املعمول بها يف الجامعة.

مجلس الجامعة
يتألف مجلس الجامعة من رئيس الجامعة رئيساً للمجلس وعضوية كل من: 

1 - نواب الرئيس.

2 - العمداء.

3 -  عضو هيئة تدريس من كل كلية ينتخبه 

أعضاء هيئة التدريس يف تلك الكلية يف مطلع 

كل عام جامعي.

4 - ثالثة أعضاء من مديري الوحدات األكادميية 

والفنية واإلدارية يف الجامعة.

5 - اثنني من املجتمع املحيل.

6 - أحد طلبة الجامعة.

7 - أحد خريجي الجامعة.

البنود  يف  املذكورين  املجلس  أعضاء  تعيني  ويتم 

)4( و)5( و)6( و)7( املشار إليهم سابقاً بقرار من رئيس الجامعة ملدة سنة واحدة.
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وتألف مجلس جامعة آل البيت للعام الجامعي 2015/2014 من:

األستاذ الدكتور ضيــــاء الدين عرفـــــــــةرئيــس الجــــــــــامعــــــــــة ) رئيـــــــــس املجلــــــس (1

األستاذ الدكتور أســامة نصـــــــــــــرينـــائب الرئيــس للشـــــــؤون اإلداريــــــــــــــــــــــــــة2

األستاذ الدكتور محمد سميــــــــــــراننـــائب الرئيــس لشؤون الكليـــــات اإلنسانيــــــــــــة3

األستاذ الدكتــور موفق العمــــــــــوشنـــائب الرئيــس لشؤون الكليـــــــات العلميـــــــــــــة4

األستاذ الدكتور يــــــــاسني السعــــودعميد كليـــــــة العـــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم5

األستاذ الدكتــور أنس ابو عطـــــــــــامسري أعامل عميد املعهـــــد العايل للدراســات اإلسالمية6

األستاذ الدكتور نايف عيل الجــــــــوالنعميد البحـــــــث العلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي7

األستاذ الدكتور محمد الدروبـــــــــــــي  عميد كلية اآلداب والعلـــــــوم اإلنسانيـــــــــــــــــــة8

األستاذ الدكتور عقـــــــــــاب ربيـــــــععميـــد الدراســــــــــــــــات العـــــليـــــــــــــــــــــــا9

األستاذ الدكتور نبيـــــــــل سيف الدينعميـــــــــد معهــــــد علـــــــوم األرض والبيئـــــــــــة10

األستاذ الدكتور خالد احمد الشـــــــــرععميــــــــــد  شـــــــــــــــــؤون الطـــــلبــــــــــــــــة11

األستاذ الدكتور محمد عوض هزاميـــةعميـــــــد معهـــد بيـــــت الحكمـــــــــــــــــــــــــــة12

األستاذ الدكتــور أنس ابو عطـــــــــــاعميـــــــــد كليـــــــــــــــــــة الشـــريعـــــــــــــــــة13

األستاذ الدكتور عيل مقبل عليمـــــاتعميـــــــــد كليــــــــة العلــــــــوم التــربويــــــــــــة14

الدكتــــــــــــــــــــور سعــــــــد بني محمدالقائم بأعامل عميد كلية األمري الحسني لتكنولوجيا املعلومات15

األستاذ الدكتور جمـــال عـــادل الشــرايريعميــــــــد كليــــــــة إدارة املــــــال واألعمـــــــــال16

الدكتور مؤيـــــــــد شواقفـــــةالقائم بأعامل عميـــــد كليـــــة الهندســــــــــــــــــــــة17

الدكتورة ميساء سعيــد بيضــــــــــــــــــونالقائم بأعامل عمـيــــد كليــــــة القانـــــــــــــــــــــون18

الدكتـــــــــــــــورة هـــــدى غرايبـــــــــــةالقائم بأعامل عميد كليــة األمرية سلمـى ينت عبد الله للتمريض19

عطوفـــــــــــــــــة محـــــــافظ املفــــــــــرقممثل محـــــــــــــــــافظـــــــة املفــــــــــــــــــــــــرق20

األستاذة املحـامية الدكتورة ريم أبو دلبـوحممثــــــل املجتمـــــــــــــــــع املحـــــــــــــــــــــيل21

 الدكتـــــــــور فــوزي ارشيد الشديفــــــاتممثــــــل كليـــــــــــــــــة العلـــــــــــــــــــــوم 22

الدكتـــــــــــــور محمـــــــد الـــــــــدوميممثــــــل كليـــــــــــة الرشيعــــــــــــــــــــــــة23

 الدكتــــــــور   بدر الفـــــــــــــــــــــــــوازممثل كليــة األمري الحسني لتكنولوجيـــا املعلومـــــات24

الدكتـــــــــورة اسمـــــــــاء بدري االبراهيمممثــــــل كليـــــــــــة العلوم الرتبويــــــــــــــــة25

الدكتـــــــــــور عاهد مسلم املشــــــــــاقبةممثـــــل معهــــــــــــد بيــــت الحكمـــــــــــــــة26

 الدكتــــــــور  محمـــــــــــد العمـــــــــريممثــل املعهــد العــــايل للدراســــات اإلســـالمــيـــة27

الدكتـــــــــور أنــــــــــــور الخالــــــــــديممثـــــل كليــــــة اآلداب والعلوم اإلنسانيــــــــــة28

الدكتــــــــــور وليـــــــد العـــــــــــــواودهممثـــــل كليــــــــة إدارة املــــــــال واألعامل29

الدكتــــــــــور مهنـــــــــــد طـــــــــــــرادممثـــــل كــليـــــــــــــة الهــندســــــــــــــــــــة30

الدكتـــــــــور معن محمد الجيـــــــــــزاويممثل كليــــــة األمرية سلمى بنت عبد الله للتمريــض 31

الدكتـــــــــــــور نصــــر محمد أبو عليــــم ممثــــــل كليــــــــة القـــــانـــــــــــــــــــــــون32

الدكتـــــــــورة سنــــــــــــــاء الزيــــــــودممثــــــل معهـــــــــد علــوم األرض والبيئـــــــــــة33

الدكتور مرعي بني خالــــــــــــــــــــــــــــدمديــــــر الـــدائــــــــرة املــــــاليــــــــــــــــــــــــة34

الســــيد حســـــــــن محــــمــــد هــــــليـــلمديـــــــــر دائـــــــــرة الرقابــــــــة الداخليــــــــــة35

املهنـــــدس صخـــــــــــر غرايبــــــــــــــةمديـــــــــــر دائــــــــــــرة الصيانــــــــــــــــــــــة36

السيــــــــــــــــــــــــد نائل بريــــــــــــــكممثـــــــــــل خـــــريجــــــــي الجـــامــــعــــــــــة37
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ويتوىل مجلس الجامعة املهام والصالحيات اآلتية: 

العمل عىل رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة يف مجاالت التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة العامة.أ. 

دراسة الخطة السنوية ملشاريع الجامعة اإلمنائية التي أعدها الرئيس، ورفعها إىل مجلس األمناء إلصدار قراره بشأنها.ب. 

التنسيب إىل مجلس األمناء مبقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة من طلبتها التخاذ قراره بشأنها.ج. 

بحث مرشوعات أنظمة الجامعة وتعليامتها الستكامل اإلجراءات الالزمة بشأنها.د. 

املوافقة عىل مرشوع املوازنة السنوية للجامعة وبياناتها املالية الختامية ورفعها إىل مجلس األمناء.	. 

املوافقة عىل تقارير أداء الجامعة، وأنشطتها، وإنجازاتها، ورفعها إىل مجلس األمناء.و. 

النظر يف أية أمور أُخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه.ز. 



20

التقـــريــر السـنوي
للعام الجامعي 2014 / 2015 م

مجلس العمداء
يتألف مجلس العمداء من رئيس الجامعة رئيساً وعضوية كل من نواب الرئيس والعمداء.

وضمَّ مجلس العمداء يف جامعة آل البيت للعام الجامعي 2015/2014 م كالً من:

األستاذ الدكتور ضيــــاء الدين عرفـــــــــةرئيــس الجــــــــــامعــــــــــة ) رئيـــــــــس املجلــــــس(1

األستاذ الدكتـــــــور أســــــــــامة نصيـــرنائب الرئيــس للشــــــــــــؤون اإلداريـــــــــة واملاليــــــــة2

األستاذ الدكتور محمد سميـــــــــــــــــــراننائب الرئيس لشؤون الكليــــــات اإلنسانيـــــــــــــــــــــة 3

األستاذ الدكتــور موفق العمــــــــــــــــــوشنائب الرئيــس لشؤون الكليــــــات العلميـــــــــــــــــــــة4

الدكتـــــــور مــؤيــــــــد شـــواقـفـــــــــةالقائم بأعامل عميد كليـــــــة الهندســـــــــــــــــــــــــــة5

األستاذ الدكتور يــاســـــــني الســــــــــعودعميــــــــــــــــد كليــــــــــــــــة العلــــــــــــــــــــوم6

األستاذ الدكتور أنـــــــــس أبو عــــــــــطاعميد املعهد العايل للدراســـــــات اإلسالميــــــــــــــــــــــة7

األستاذ الدكتور نايف الجــــــــــــــــــــوالنعمـــــــيد البحـث العلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي8

9
القائم بأعامل عميد كلية األمري الحسني بن عبدالله لتكنولوجيا 

املعلومات
الدكتـــــور ســــــــــعد بني محمــــــــــــد

األستاذ الدكتور محمـــــــــــــد الدروبـــــيعميد كلية اآلداب والعلـــــــــــــوم اإلنسانيـــــــــــــــــة10

األستاذ الدكتور عقـــــــــاب ربيــــــــــــــععميــــــــــــــــــــــد الدراســــــــــــــــات العليــــــــــــــا11

األستاذ الدكتور خالد احمد الشـــــــــــــــرععميد شــــــــــــــؤون الطلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 12

األستاذ الدكتور عيل مقبل العليمـــــــــــاتعميد كلية العلوم الرتبويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة13

األستاذ الدكتور نبيل سيـــف الديــــــــــنعميد معهد علوم األرض والبيئـــــــــــــــــــــــــــة 14

األستاذ الدكتور محمد الهزاميـــــــــــــــة  عميد معهـــد بيت الحكمــــــــــــــــــــــــــــــة15

األستاذ الدكتور جامل الشـــــــــــــــــرايريعميد كلية إدارة املال واألعامل16

الدكتورة ميساء سعيد بيضـــــــــــــــــــــونالقائم بأعامل عمـــيد كلية القانـــــــــــــــــــــــــــون17

األستاذ الدكتور أنـــــــــس أبو عــــــــــطاعميد كلية الرشيعــــــــــــــــــــــــة18

الدكتورة هدى غرايبــــــــــــــــــــــــــــةالقائم بأعامل عميد كلية األمرية سلمى للتمـــريض 19
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ويتوىل مجلس العمداء املهام والصالحيات اآلتية:

التوصية ملجلس األمناء بإنشاء الكليات، واملعاهد، واألقسام، واملراكز العلمية داخل اململكة. . 1

التوصية ملجلس األمناء بإنشاء الربامج والتخصصات األكادميية ودمجها يف غريها أو إلغائها. . 2

تعيني أعضاء هيئة التدريس يف الجامعة، وترقيتهم، وتثبيتهم، ونقلهم من فئة إىل أُخرى، وانتدابهم، وإعارتهم، ومنحهم . 3

اإلجازات مبا يف ذلك إجازة التفرغ العلمي، واإلجازة دون راتب، وقبول استقاالتهم، وإنهاء خدماتهم، ونقلهم من كلية 

إىل أُخرى. 

القرارات . 4 واتخاذ  العلمية،  وبحوثهم  تدريسهم،  وأساليب  األكادميية،  وأنشطتهم  التدريس،  هيئة  أعضاء  أعامل  تقييم 

املناسبة بشأنها.

إيفاد أعضاء هيئة التدريس، واملحارضين املتفرغني، ومساعدي البحث أو التدريس، والفنيني العاملني يف املجال األكادميي . 5

يف الجامعة أو ممن ارتبطوا بالعمل معها يف بعثات ومهامت علمية ودورات تدريبية وفقاً لنظام اإليفاد املعمول به يف 

الجامعة.

دراسة مرشوعات الخطط الدراسية املقدمة من مجالس الكليات واملعاهد واملراكز ومناقشتها وإصدار قراراته بشأنها.. 6

تقييم مستوى األداء األكادميي والتحصيل العلمي يف الجامعة.. 7

منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.. 8

إنشاء كرايس األستاذية.. 9

التوصية ملجلس التعليم العايل بأعداد الطلبة املنوي/املتوقع قبولهم سنويا يف الربامج والتخصصـات املختلفة يف الجامعة.. 10

وضع التعليامت الالزمة لتنفيذ أحكام األنظمة ذات العالقة بالعمل األكادميي يف الجامعة.. 11

النظر يف أي موضوع يتعلق بالعمل األكادميي مام يعرضه الرئيس عليه وال يدخل ضمن اختصاص أي جهة أخرى وفق . 12

أحكام الترشيعات النافذة.

وتنبثق عن مجلس العمداء اللجان اآلتية:. 13

- لجنة الخطة الدراسية.

- لجنة التعيني والرتقية.
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ملخص ألبرز نشاطات وإنجازات الجامعة للعام الجامعي 2015/2014 م
إنجازات الجامعة يف املجال األكادميي )حقائق وأرقام(

البحث العلمي والدراسات العليا. 1

• جامعة 	 من  املدعومة  العلمي  البحث  مرشوعات  عدد  بلغ 

وبلغ  )11( مرشوعاً،   2015/2014 الجامعي  للعام  البيت  ال 

مقدار دعمها )219,720( ديناراً.

• جامعة 	 عن  الصادرة  العلمية  املجالت  من  )18(عدداً  إصدار  تم 

آل البيت.

• مجلة املنارة للبحوث والدراسات: )8( أعداد.	

• املجلة األردنية للدراسات اإلسالمية: )10( أعداد.	

الدرجات العلمية والربامج:. 2

• استحداث برنامج الدكتوراه يف اللغة العربية وآدابها – كلية اآلداب 	
والعلوم اإلنسانية.

• استحداث برنامج الدكتوراه يف الفقه وأصوله – كلية الرشيعة.	

• استحداث برنامج البكالوريوس الرتبية البدنية – كلية العلوم الرتبوية.	

• استحداث برنامج البكالوريوس يف التحاليل الطبية – كلية العلوم.	

• استحداث برنامج البكالوريوس يف علوم الطريان وبرنامج البكالوريوس يف املراقبة و املالحة الجوية بالتعاون مع سالح الجو املليك.	

الهيئة التدريسية. 3

• بلغ مجموع أعضاء الهيئة التدريسية يف الجامعة )357( من مختلف الرتب األكادميية، منهم )51( برتبة أستاذ، و)134( برتبة أستاذ 	
مشارك، و)103( برتبة أستاذ مساعد، و)46( مدرساً، و)23( مدرس مساعد.

• بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الذين تم ترقيتهم إىل رتب مختلفة )37( عضواً، حيث بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الذين ترقوا 	
إىل رتبة أستاذ )12( عضواً، وإىل رتبة أستاذ مشارك )25( عضواً.

• تم تعيني )39( عضو هيئة تدريس يف مختلف كليات الجامعة.	

اإليفاد. 4

• بلغ عدد املوفدين إىل خارج اململكة للحصول عىل درجة الدكتوراه يف مختلف التخصصات )17( موفداً، وموفداً واحدا للحصول 	
عىل درجة املاجستري.

املؤمترات واللقاءات العلمية. 5

• عقد يف رحاب الجامعة )4( مؤمترات علمية، و)15( ندوة، و)20( محارضة، و)10( ورش علمية وعملية، باإلضافة إىل غريها من 	
النشاطات.

االتفاقيات والربامج املشرتكة. 6

• بلغ عدد االتفاقيات والربامج املشرتكة التي عقدتها الجامعة مع املؤسسات العلمية والثقافية )18( اتفاقية وبرنامجاً مشرتكاً.	

الطلبة. 7

• بلغ عدد الطلبة املقبولني يف مرحلة البكالوريوس يف مختلف الربامج )3,628( طالباً وطالبة، وبلغ عدد الطلبة املسجلني 	
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)16,658( طالباً وطالبة، وبلغ عدد الخريجني )3,103( طالباً وطالبة.

• بلغ عدد الطلبة املقبولني يف برامج الدراسات العليا )638( طالباً وطالبة، وبلغ عدد الطلبة املسجلني )1,196( طالباً 	

وطالبة، وبلغ عدد الخريجني )749( طالباً وطالبة.

الحاكمية واالدارة الجامعية. 8

• مراجعة األنظمة والتعليامت ونرشها لتكون متاحة لجميع العاملني يف الجامعة.	

• اعتامد ومراجعة الهياكل التظيمية.	

• مراجعة املهامت واملسؤوليات واالوصاف الوظيفية.	

• تحقيق الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.	

• اعداد اجراءات منح الحوافز واصدار العقوبات التأديبية.	

إنجازات الجامعة يف املجال اإلداري

• مختلف 	 يف  موظفاً   )30( تعيني  تم 

بلغ  التنظيمية، حيث  الجامعة  وحدات 

اإلداريني  الجامعة من  العاملني يف  عدد 

والفنيني )958( عامالً.

• مختلف 	 إىل  موظفاً   )67( ترفيع  تم 

الدرجات.

• 	 )71( خدمة  وإنتهاء  استقالة  قبول  تم 

إنتهاء   )19( استقالة،   )52( موظفاً: 

خدمة.

موازنة الجامعة للعام املايل 2014 

• بلغ مجموع اإليرادات الفعلية املحصلة )25,480,308( ديناراً.	

• بلغ مجموع النفقات الفعلية املدفوعة )31,456,749( ديناراً.	

البنية التحتية

• استكامل املرحلة األخرية من إنشاء مبنى الصالة الرياضية.	

• استكامل املرحلة األخرية من إنشاء االستاد الريايض.	

• البدء بإنشاء مبنى ملحق لكلية تكنولوجيا املعلومات.	

• البدء بإنشاء مبنى ملركز االستشارات ومكتب االرتباط يف عامن.	

• االنتهاء من تنفيذ املرحلة األُوىل من تطوير الشبكة الحاسوبية يف الجامعة.	

• العمل عىل تنفيذ مرشوع كامريات املراقبة الذي يغطي الحرم الجامعي.	
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املنح واملساعدات الخارجية

املنحة السعودية بقيمة )4( مليون دينار لتطوير البنية التحتية والشبكة الحاسوبية للجامعة، وتتلخص يف املرشوعات اآلتية:أ. 

إنشاء مبنى ملحق لكلية تكنولوجيا املعلومات. بقيمة )1( مليون دينار.. 1

إنشاء مبنى مكتب استشارات وارتباط يف عامن بقيمة )1.2( مليون دينار.. 2

تطوير الشبكة الحاسوبية للجامعة بقيمة )1( مليون دينار.. 3

تطوير أجهزة مختربات الجامعة بقيمة )800( ألف دينار.. 4

املنحة اإلماراتية بقيمة )10( مليون دينار، وتتلخص  ب. 

يف املرشوعات اآلتية:

إنشاء مبنى كلية الهندسة بقيمة )5,300,000( ديناراً.. 1

بقيمة . 2 واألعامل  املال  إدارة  كلية  مبنى  إنشاء 

)4,750,000( ديناراً.

إنشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 3 ميجاواط بقيمة )2,629,480( ديناراً.. 3

محطة املعرفة / مجموعة طالل أبو غزالة: ج. 

تم التكرم بالتربع بتجهيز قاعتني من قبل مجموعة )طالل أبو غزالة( يف كلية إدارة املال واألعامل يف الجامعة، وتشمل 

قاعة عىل أجهزة حاسوب متخصصة لتدريب الطلبة عىل تدقيق الحسابات والتطبيقات املالية واملحاسبية عىل الحاسوب، 

لغايات  متكاملة  بقاعة  فتتمثل  الثانية  القاعة  أما  كاملة.  وتجهيزاتها  مكاتبها  مع  حاسوب  جهاز   )20( من  مكونة  وهي 

املحارضات والسمينار بتكلفة )12( ألف دينار أردين.
مركز تطوير األعامل:  د. 

تم توقيع اتفاقية بني جامعة آل البيت ومركز تطوير األعامل بهدف الحاق الطلبة بالدورات التدريبية املتخصصة التي 

تؤهلهم للحصول عىل الفرص املناسبة يف سوق العمل وتوجههم نحو ريادة األعامل، باإلضافة اىل تقديم خدمات تدريبية 

للمجتمع املحيل والرشكات األردنية.

العنف الجامعي

حظيت الجامعة، منذ بداية العام املايض، بإدارة متكنت، وبفضل الله تعاىل، من إدارة رشاع الجامعة وقيادة املجتمع 

للتخلص من حقبة مظلمة مرت بها، نالت كثرياً من جوانب إنجازاتها وذلك نتيجة تضافر الجهود الخرية بدءاً من تفعيل دور 

األرسة يف نبذ العنف وحث األبناء عىل الرتاحم ورسم القدوة الحسنة واالبتعاد عن رفاق السوء، إضافة إىل دور املسؤولية 

التشاركية يف وجه هذه الظاهرة لكل من األرسة واملدرسة والجامعة واملجتمع بشكل عام يف مجابهة العنف. مروراً بتعزيز 

العالقات اإليجابية ما بني الطالب واملدرس الجامعي إضافة إىل الدور الريادي لعامدة شؤون الطلبة التي أخذت عىل عاتقها 

جذب طاقات الشباب الجامعي واستثامرها بالشكل األمثل. ومن ناحية أُخرى عملت إدارة الجامعة عىل كبح جامح اإلعالم 

الخارجي املضخم لألحداث بأسلوب الشفافية الذي اتبعته. ولعل العامل األهم كان تطبيق اللوائح الداخلية للعقوبات وقطع 

الطريق أمام الواسطة يف تنفيذها وتأكيدها عىل الوازع الديني لدى الطلبة، وانتهاًء باستئناف مرحلة الحوار البناء فيام بني 

الطالب وأرُسهم وأساتذتهم، وتفعيل البحث العلمي داخل الحياة الجامعية.
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اللجوء السوري

قام مركز دراسات العامل االسالمي يف الجامعة بعدد من الدراسات التي تتعلق باللجوء السوري وهي عىل النحو اآليت:

• دراسة رقم )1(:”درجة تأثري أسباب اللجوء السوري يف طلب الالجئني السوريني اللجوء إىل األردن- دراسة حالة مخيم الزعرتي”.	

• الخدمة 	 متلقي  رضا  )2(:”درجة  رقم  دراسة 

الزعرتي  مخيم  يف  املقدمة  العامة  الخدمات  عن 

لالجئني السوريني من وجهة نظر الالجئني أنفسهم 

والعاملني يف مخيم الزعرتي”.

• اإلغاثة 	 جمعيات  أداء  )3(:”تقييم  رقم  دراسة 

الزعرتي  مخيم  يف  العاملة  الدولية  واملنظامت 

الالجئني  نظر  وجهة  من  السوريني  لالجئني 

وموظفيها”.

• دراسة رقم )4(:”درجة تأثري اللجوء السوري عىل 	

العاملة األردنية يف سوق العمل األردين”.

• السوريني 	 الالجئني  تأثري  )5(:”درجة  رقم  دراسة 

عىل األوضاع البيئية يف محافظة املفرق”.

 )ReBoot KAMP Initiative( ) مبادرة ) الريبوت كامب

  ) Silicon Valley( ورشكة سيليكون فايل )UNHCR( سعت الجامعة، وبالتعاون مع املفوضية السامية لشؤون الالجئني

يف الواليات املتحدة االمريكية لتفعيل مبادرة )الريبوت كامب( )ReBoot KAMP Initiative( لتأهيل الالجئني السوريني 

والطلبة األردنيني ضمن برامج مكثفة يف تكنولوجيا املعلومات والهندسة املعامرية يستمر من 12-18 شهراً، حيث تتضمن 

املبادرة تزويد جامعة آل البيت من قبل رشكة )سيليكون فايل( بحاضنات أعامل خاصة مزودة بكافة التجهيزات الحاسوبية 

الالزمة لتنفيذ الربنامج، باإلضافة إىل اختيار مدربني من خريجي كلية تكنولوجيا املعلومات يف جامعة آل البيت للعمل ضمن 

هذا الربنامج. وضامن عمل لهم برواتب مجزية بعد تأهيلهم وتخرجهم.

التحديات

الفجوة الرقمية: ستقوم الجامعة بالعمل عىل تطوير مهارات املدرسني والعاملني والطلبة لزيادة قدرتهم يف الحصول . 1

عىل املواد التعليمية والخدمات بيرس وذلك من خالل تطوير البنية التحتية للشبكة الحاسوبية داخل الحرم الجامعي.

يف . 2 الجامعة  عن  الصادرة  بالشهادات  االعرتاف  موضوع  تتابع  زالت  وال  الجامعة  البيت: سعت  آل  بجامعة  االعرتاف 

اململكة العربية السعودية من خالل مراجعة السفارة السعودية يف عامن واملراسالت التي تقوم بها الجامعة لهذه الغاية 

والعمل عىل تسويق الجامعة إعالمياً. علامً بأن الجامعة هي جامعة أردنية رسمية تخضع حاكميتها لوزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي األردنية وهي عضو يف اتحاد الجامعات العربية واإلسالمية.

الجودة واالعتامد األكادميي: تسعى الجامعة الستكامل اعتامد جميع التخصصات اعتامداً خاصاً، لتتمكن فيام بعد من . 3

التقدم للحصول عىل شهادة جودة من احدى املؤسسات العاملية املتخصصة.

برنامج اإلحالل: تقوم الجامعة بعمل خطة خمسية لغايات اإلحالل والتعاقب الوظيفي وتشمل ايضاً تطوير مهارات . 4

سنوات  الخمس  خالل  خدماتهم  انتهاء  املتوقع  املوظفني  وحرص  لكفاءاتهم  واقعي  تقييم  وعمل  العاملني  وكفاءات 

القادمة تلبي معايري الجودة.   
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مساحات الحرم الجامعي ومكوناته
املساحة / العددالبندت

7,173  دومناًمساحة الحرم الجامعي1

541,912  م²مساحات الساحات واملباين3

113 مبنىعدد املباين يف الجامعة6

162 قاعةعدد القاعات التدريسية يف مختلف مباين الجامعة7

57 مخترباًعدد املختربات التدريسية يف مختلف مباين الجامعة8

6000  م²مدرج امللعب ويتسع لـ )11,000(  شخص9

مدرجمبنى الصالة الرياضية متعددة األغراض تتسع لـ )2000( شخصا10ً

مدرجانعدد املدرجات التدريسية يف مختلف مباين الجامعة11

)20( قاعة تدريسمجمع بني هاشم12

)28( قاعة تدريس + مدرجمجمع قريش13

560 مقعداًمرسح )مدرج الحسني بن عيل(14

350 مقعداًمرسح )مدرج أيب عبيدة(، مجمع قريش لقاعات التدريس15

1300 مقعداًميدان صالح الدين )مفتوح(16

2748 دومناًاملساحة اإلجاملية املزروعة باألشجار17

32,000 شجرةعدد أشجار الزيتون18

130,000 شجرةعدد األشجار الحرجية19



الباب الثاني
املـــــاليــــــة واملـــوازنــــــة
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ملحة عامة عن موازنة الجامعة قبل التمويل املقدرة والفعلية لعـ2014ـام
العام  الجامعة خالل  التمويل لعام 2014م مبقدار )43.3( مليون دينار، وهي متثل خطة  الجامعة قبل  قُدرت موازنة 

)عجز  سابقة  سنوات  من  املرتاكم  والعجز  املدورة،  والنفقات  املتكررة  كالنفقات  تكبدها  الجامعة  توقعت  والتي  املايض، 

نسميها  أن  ميكن  والتي  حال،  بأي  تقليصها  ميكن  ال  قد  والتي  2014م(  لعام  تحميله  تم  الذي  2013م  عــام  وحجوزات 

بالنفقات اإللزامية وتشكل نسبتها )%86.70( من موازنة عام 2014 م ، أو ما متكنت الجامعة من تحقيقه كنفقات البحث 

العلمي، ونفقات البعثات العلمية، والنفقات الرأساملية والتي ميكن أن نسميها بالنفقات اإلمنائية حيث إن تنفيذ مثل هذه 

النفقات يعكس قدرة الجامعة للنهوض مبسريتها العلمية والبحثية واالستيعابية والتي ستنعكس باإليجاب عىل رفد الجامعة 

بإيرادات مستقبلية تحد من فجوة العجز املرتاكمة من سنة ألُخرى، والتي نسبتها فقط )%13.30( من موازنة عام 2014.

نفقات  باقي  بتغطية  الجامعة  تقوم  أن  دينار، عىل  مليون   )28( القروض مبقدار  قبل  الفرتة  تلك  إيرادات  قُدرت  كام 

الجامعة من القروض املحلية املقدرة يف موازنة الجامعة لعام 2014 بقيمة )5( مليون دينار، ومع ذلك تم تقدير - بعد 

تقدير إيرادات وقروض الفرتة- عجز لتلك الفرتة مبقدار )10.3( مليون دينار، مام يعني أن الجامعة متر بضائقة مالية تحد 

من قدرتها عن تنفيذ بعض بنود املوازنة، وهذا ما حصل فعلياً بناًء عىل النتائج الفعلية للسنة املالية 2014.

فمن واقع ميزان املراجعة إليرادات ونفقات الجامعة  نجد أن الجامعة نفذت ما نسبته )%72.65( من النفقات املقدرة 

يف موازنة عام 2014 أي أن النفقات التي تم رصفها فعلياً بلغت قيمتها قبل املوازنة املرشوطة بالتمويل )31.457( مليون 

ما نسبته  املدورة من سنوات سابقة  املرتاكم والنفقات  العجز  املتكررة وتغطية  النفقات  اإلنفاق عىل  دينار، حيث شكل 

العلمية  البعثات  ونفقات  العلمي  البحث  نفقات  عىل  اإلنفاق  كان  بينام  دينار،  مليون   )30.093( بقيمة  أي   )69.50%(

والنفقات الرأساملية ما نسبته )%3.15( فقط أي بقيمة )1.364( مليون دينار فقط، وإذا ما أخذنا بتفصيل أكرث جانب 

النفقات الرأساملية لعام 2014 نجد أن الجامعة أنفقت )179( ألف دينار فقط، أي بنسبة )41.%( أربعة باأللف من موازنة 

عام 2014 م.

فالجامعة تنتهج سياسة االنكامش يف اإلنفاق اإلمنايئ لعدم وجود موارد مالية؛ مام سينعكس سلباً عىل خطط الجامعة 

املستقبلية. 

ملحة عامة عن موازنة الجامعة املشروطة بالتمويل املقدرة والفعلية لعـ2014ـام
 )19.645( مبقدار  2014م  عام  املرشوطة  املوازنة  قُدرت 

عىل  الحصول  يف  للجامعة  املوئل  متثل  وهي  دينار،  مليون 

متويل جهات مانحة ملشاريع تنموية للجامعة.

حيث تُعدَّ املوازنة املرشوطة منفذاً رئيساً ومهامً للخروج 

املدى  عىل  بالفائدة  يعود  ومبا  املالية،  الجامعة  أزمة  من 

وهذا  ألُخرى،  سنة  من  العجز  تراكم  من  للحد  لها  الطويل 

قيمته  ما  تنفيذ  الجامعة من  فعلياً؛ حيث متكنت  ما حصل 

)1.104( مليون دينار عن طريق الجهات املانحة.
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الحساب الختامي  

أوال: اإليرادات 

اإليرادات

مقارنة األرقام الفعلية مع املقدر يف موازنة عام 2014

نسبتها للموازنة%نسبة التنفيذ%فعيل عام 2014موازنة عام 2014اسم الباب

%46.49%20,225,00020,129,93199.53اإليرادات الذاتية

%10.05%7,000,0004,350,00062.14الدعم الحكومي *

%0.02%50,00010,00020.00التربعات واملنح والهبات

%2.29%725,000990,877136.67إيرادات مستحقة عن سنوات سابقة

%58.85%28,000,00025,480,80891.00املجموع العام لإليرادات قبل القروض

%1.15%5,000,000500,00010.000قروض محلية قصرية األجل

%60.00%33,000,00025,980,80878.73املجموع العام لإليرادات بعد القروض

%12.65%10,300,0005,475,94153.16العجز

%43,300,00031,456,74972.65املجموع العام للموازنة 

* الدعم الحكومي لعام 2014 )4.85( مليون دينار، حيث يوجد مبلغ  )500( ألف دينار تم قيدها دفرتيا يف سجالت الجامعة يف عام 2015م

ثانياً: النفقات 

النفقات

مقارنة األرقام الفعلية املقدر يف موازنة عام 2014

اسم الباب
موازنة عام 

2014
فعيل عام 2014

محجوز عام 

2014

نسبة 

التنفيذ%

نسبتها 

للموازنٌة%

%52.63%27,740,50022,789,6941,124,30582.15النفقات املتكررة

%1.52%915,000657,087239,01971.81نفقات البحث العلمي

%1.22%1,250,000528,07742.25نفقات البعثات العلمية

%0.41%3,594,500178,780531,3594.97النفقات الرأساملية

املجموع العام للنفقات قبل العجز 

املرتاكم
33,500,00024,153,6381,894,68372.10%55.78%

%16.87%9,800,0007,303,1111,118,73074.52عجز مرتاكم من سنوات سابقة

%43,300,00031,456,7493,013,41372.65املجموع العام للنفقات

%43,300,00031,456,7493,013,41372.65املجموع العام للموازنة قبل التمويل
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خالصة الحساب الختامي للموازنة املرشوطة بالتمويل

نسبة اإلنفاق %املنفق الفعيل 2014موازنة عام 2014اسم الباب

%19,645,0001,104,5055.622املوازنة املرشوطة بالتمويل

املوازنة املشروطة بالتمويل 
بلغت املوازنة املرشوطة بالتمويل )1.104( مليون دينار، حيث كانت القيمة املحصلة يقابلها مشاريع تم تنفيذها أو قيد 

التنفيذ للسنة املالية 2014م.

وفيام ييل جدول يلخص نتيجة أعامل السنة املالية 2014م:

النتائج النهائية إليرادات ونفقات الجامعة للسنة املالية 2014

النتيجة الفعليةاملقدر باملوازنة )قبل التمويل(الحسابات

33,000,00025,980,808اإليرادات

43,300,00031,456,749النفقــــات

الوفر )العجز( املقدر/ الفعيل بعد إقفال اإليرادات والنفقات 

قبل التمويل
)10,300,000()5,475,941(

النتيجة الفعليةاملقدر باملوازنة )املرشوطة(الحسابات )املوازنة املرشوطة بالتمويل(

19,645,0001,104,505إيرادات مشاريع مرشوطة

19,645,0001,104,505نفقـــات مشاريع مرشوطة

00الوفر )العجز( املقدر / الفعيل للموازنة املرشوطة بالتمويل

)5,475,941(الوفر )العجز( الفعيل بعد التمويل

وفيام ييل الرسم البياين لنسبة البنود املنفذة وغري املنفذة من بنود املوازنة قبل التمويل واملقدرة بقيمة )43.3( مليون دينار، 

بناًء عىل النتائج الفعلية للسنة املالية 2014م:
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وسبب هذا االنكامش يعود إىل عدة عوامل من أهمها:

انخفاض الرسوم الجامعية عىل مستوى الجامعات الحكومية األُخرى، حيث مل تطرأ أية زيادات عىل الرسوم الجامعية.. 1

انخفاض الدعم الحكومي عام هو مقدر لعام 2014م.. 2

املنح  االستفادة من  تعظيم  بالجامعة عن طريق  للنهوض  كبرية  الجامعة جهوداً  إدارة  بذلت  الرغم من ذلك، فقد  وعىل 

املقدمة من الدول وخصوصاً دول الخليج العريب.

قبل  للموازنة  العام  املجموع  من   )60%( وبنسبة  دينار  مليون   )25.981( القروض  مع  الفعلية  اإليرادات  بلغت  يف حني 

التمويل للسنة املالية 2014م، مام يتبني لنا أن هناك عجزاً فعلياً بقيمة )5.476( مليون دينار.

فعجز الجامعة الحاصل معظمه ناتج عن تغطية الجامعة لنفقاتها املتكررة ونفقات االلتزامات املدورة والعجز املرتاكم من 

السنوات السابقة، مام دفع بالجامعة إىل التغايض كلياً تقريباً عن خططها الرأساملية اإلمنائية املرسومة باملوازنة، مام أثر 

وسيؤثر سلباً عىل خططها املستقبلية، والحد من قدرتها عىل استيعاب األعداد املتزايدة من الطالب، والحد من قدرتها عىل 

التوسع بربامجها مستقبالً، لذلك فالجامعة بحاجة للدعم والتمويل الالزم للميض قدماً بغاياتها التي أُنشئت ألجلها.

اإلنفاق اإلمنايئ:

أي اإلنفاق عىل البحث العلمي والبعثات العلمية واملشاريع الرأساملية، حيث إَن مثل هذا اإلنفاق يلعب دوراً 

للنهوض مبسرية الجامعة العلمية والبحثية والقدرة التوسعية، مام سينعكس باإليجاب عىل رفد موازنة  كبرياً 

الجامعة باإليرادات، وبالتايل التخفيض من فجوة العجز عىل مدار السنوات السابقة.
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 التوصيات
التوجه إىل إيجاد مشاريع استثامرية جديدة  ملحاولة تحسني الوضع املايل للجامعة.. 1

تعزيز التوجه إىل تسويق الجامعة يف الداخل والخارج الستقدام الطلبة من الدول العربية واألجنبية لاللتحاق بالربامج . 2

التي استحدثت مؤخراً مثل: الربنامج الدويل ملرحلة املاجستري، وبرامج الدكتوراه.

والتوسع يف . 3 األردنية  الجامعات  الجامعة عن  فيها  تنفرد  ايجاد هوية تخصصية  للجامعة يف  املستقبيل  التوجه  تعزيز 

استحداث الربامج الدراسية الجديدة وبرسوم مناسبة، وإحالل تخصصات جديدة بدل التخصصات ذات الرسوم املتدنية، 

وكذلك التوسع يف برامج املوازي والربامج املشرتكة املحلية والدولية والدراسات العليا.

للجامعة، . 4 االكادميي  النشاط  منها دميومة  الهدف  يكون  أن  وقانونية، عىل  اإلنفاق، ووضع معايري كمية  توجيه  ضبط 

وزيادة فاعلية الرقابة عىل أموال الجامعة.

النسبة . 5 إىل  اإلدارية، وصوالً  الهيئة  التعيني يف  الحد من  االعتامد والجودة من خالل  نهج تحقيق معايري  االستمرار يف 

املقبولة من الهيئة اإلدارية مقارنة مع أعضاء الهيئة التدريسية.

التواصل واملتابعة املستمرة مع وزارة التخطيط والتعاون الدويل لدعم البنية التحتية مثل: إنشاء كليات جديدة من . 6

خالل املنح الخارجية.

التواصل مع املجتمع املحيل / قطاع األعامل لدعم الجامعة من خالل إنشاء مجمعات تدريسية مناسبة بهدف التخيل . 7

عن األبنية القدمية التي مل تُصمم لغايات تدريسية.

إعادة هيكلة الوحدات اإلدارية يف الجامعة بهدف تخفيض كلفة تقديم الخدمة الواحدة، وتقديم الخدمة عن بعد . 8

للطلبة  باالستفادة من تكنولوجيا املعلومات.

إيالء املنحة الخليجية أهمية كربى واالستفادة منها بكفاءة وفاعلية عالية بهدف تاليف فقدانها. . 9

 السعي لرشاء الخدمة يف بعض مرافق الجامعة الخدماتية.. 10





الباب الثالث
الكليـــــات واملعــــاهــــد 

والعمــــادات
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كلية الشريعة
أنشئت عام 1994 تحت اسم كلية الدراسات الفقهية والقانونية، ويف بداية العام الدرايس 2011/2010م تم فصل قسم 

الدراسات القانونية عن الكلية لتصبح كلية الرشيعة، وجاء تأسيسها لتكون مركز هداية للشباب الجامعي، ومصدر إشعاع 

إسالمي متتد آثاره عرب اململكة األردنية الهاشمية إىل األقطار والشعوب اإلسالمية، لتلبي حاجات أبناء األمة من علوم الدين 

والدنيا وتدريبهم عىل اإلفادة من مصادر املعرفة اإلسالمية واملنهج العلمي ليكونوا قادرين عىل إبراز صورة اإلسالم الحقيقية 

وتقدميه للعامل باعتباره منهج حياة. وتضم الكلية ثالثة أقسام هي: أصول الدين، والفقه وأصوله، واإلمامة والوعظ واالرشاد.

ومتنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية:

• وأصوله، 	 والفقه  الدين،  أصول  يف:  البكالوريوس 

واالمامة والوعظ واالرشاد.

• املاجستري يف:  أصول الدين، والفقه وأصوله، والقضاء الرشعي.	

• الدكتوراه يف الفقه وأصوله.	

أهم النشاطات واإلنجازات:

• املشاركة يف عدد من املؤمترات والندوات الخارجية، 	

وإلقاء الخطب والربامج اإلذاعية والتلفزيونية.

• ترقية )3( من أعضاء هيئة التدريس إىل رتبة أستاذ. 	

• استحداث برنامج الدكتوراه يف الفقه وأصوله.	

• اإلعداد والدعوة ملؤمتر علمي دويل بعنوان: “الوقف عىل البحث العلمي وأثره يف الشهود الحضاري” واملنوي عقده يف 	

شهر ترشين الثاين 2015م.

• واإلرشاد 	 والوعظ  اإلمامة  قسم  يف  الروحانية  والصحة  اإلرشاد  تخصص  يف  ماجستري  برنامج  استحداث  بطلب  التقدم 

بالتعاون مع كليتي التمريض والعلوم الرتبوية.

• التسيري واإلرشاف عىل رحلتي الحج والعمرة، وكان عدد املستفيدين من رحلة الحج )20( طالباً، ورحلة العمرة، )67( طالباً.	

• تحديث البنية التحتية لبعض مرافق الكلية.	

التطلعات املستقبلية:

التقديم والسري يف إجراءات إنشاء مجمع لكلية الرشيعة )قاعات، ومكاتب، ومدرج، ومسجد، ومركز ثقايف( من خالل نظام 

السهم الوقفي.

أعداد العاملني والطلبة والخريجني: 

أستاذ
أستاذ 

مشارك

أستاذ 

مساعد
مدرس

مدرس 

مساعد
االداريون

أعداد الخريجنيأعداد الطلبة

ماجستريبكالوريوسماجستريبكالوريوس

8193021012366623221
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كلية القانون
استحدثت كلية القانون يف جامعة آل البيت بعد إعادة هيكلة كلية الدراسات الفقهية والقانونية )كلية الرشيعة حالياً( 

اعتبارا من بداية العام الجامعي 2011/2010م والتي كانت منذ عام 1994 م أحد أقسام كلية الدراسات الفقهية والقانونية. 

وتضم الكلية قسم الدراسات القانونية. وتعمل جاهدة لتكون رشيكاً فاعالً يف الجهود الرامية لالرتقاء بنوعية التعليم العايل 

من خالل تحديث برامجها التعليمية ليك تواكب املستجدات التي تطرأ عىل كافة الصعد، إضافة إىل تطوير قدرة الطلبة 

عىل التفكري املوضوعي والتحلييل من خالل تنمية ملكة البحث العلمي لديه وتشجيعه عىل النقد ومحاكمة النص القانوين، 

كام تسعى الكلية إىل التفاعل مع املجتمع املحيل ونرش املعرفة القانونية بني أبنائه يف القضايا واملسائل القانونية امللحة 

من خالل إقامة الندوات وورش العمل وإلقاء املحارضات، وبالتايل تسعى الكلية إىل تقديم تعليم قانوين تفاعيل استرشايف 

يلبي االحتياجات الوطنية واإلقليمية الحالية واملستقبلية، ويتمتع بالتنافسية ويواكب كافة املستجدات عىل الصعيد الوطني 

واإلقليمي والدويل.

 ومتنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية:

البكالوريوس يف القانون.

املاجستري يف : القانون، وامللكية الفكرية.

أهم النشاطات واإلنجازات:

• “تعزيز 	 بعنوان:  القانون  لكلية  العلمي  اليوم  إقامة 

التعذيب  ملنع  املتحدة  األمم  ملعايري  الكيل  اإلدماج 

أو  القاسية،  العقوبة  أو  املعاملة،  وغريه من رضوب 

الالإنسانية، أو املهنية يف النظام القانوين األردين” بالتنسيق مع جمعية وطن لحقوق اإلنسان.

• العمل عىل التحويل إىل التعليم القانوين التطبيقي جزئياً من خالل وضع مساقات تطبيقية، وإجراء محاكامت صورية، 	

وتفعيل الزيارات امليدانية للطلبة.

• تعزيز العيادات القانونية لتقديم املساعدة القانونية املجانية للعاملني يف الجامعة.	

• املساعدة 	 وتقديم  التعاون  سبل  وبحث  املفرق،  ملدينة  الخاصة  التنموية  املنطقة  يف  املختصة  الجهات  مع  التواصل 

القانونية يف مجاالت متعددة.

• العمل عىل االستمرار يف املشاركة يف مسابقات املحاكامت الصورية التي تنظمها نقابة املحامني األمريكيني.	

• مشاركة طلبة الكلية يف املحاكمة الصورية التي عقدتها اللجنة الدولية للقانون الدويل اإلنساين برعاية لجنة الصليب 	

الكلية عىل  وقد حصلت  األردنية،  الجامعة  رحاب  يف  والخاصة  الرسمية  الجامعات  يف  القانون  كليات  لطلبة  األحمر 

الرتتيب الثالث ومكافأة مالية مقدارها )600( دينار.

• حصل أحد أعضاء هيئة التدريس عىل درجة باحث متميز نظراً لألبحاث التي قدمها يف مجال امللكية الفكرية واإلنرتنت.	
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التطلعات املستقبلية:

• السري بإجراءات توقيع اتفاقية مع الشبكة القانونية للنساء العربيات.	

• استحداث برنامج الدكتوراه يف القانون الخاص.	

أعداد العاملني والطلبة والخريجني: 

أستاذ
أستاذ 

مشارك

أستاذ 

مساعد
مدرس

مدرس 

مساعد
االداريون

أعداد الخريجنيأعداد الطلبة

ماجستريبكالوريوسماجستريبكالوريوس

3920066441189860
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كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
أنشئت عام 1994م، وكانت تعرف باسم كلية اآلداب والعلوم، ويف بداية العام الجامعي 2006/2005 م تم فصلها إىل 

اللغة  وآدابها،  العربية  اللغة  أقسام هي:  أربعة  الكلية  وتضم  العلوم.  وكلية  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  كليتني هام: 

اإلنجليزية وآدابها، والتاريخ، واللغات الحديثة.

ومتنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية:

• البكالوريوس يف اللغة العربية وآدابها، واللغة االنجليزية وآدابها، والتاريخ، واللغة الفرنسية وآدابها، وإيطايل/ إنجليزي، 	

وأسباين/ إنجليزي.

• املاجستري يف اللغة العربية وآدابها والتاريخ واللغة االنجليزية/ األدب والنقد واللغة االنجليزية/ اللغويات.	

• الدكتوراه يف اللغة العربية آدابها.	

أهم النشاطات واإلنجازات: 

• فوز أحد أعضاء هيئة التدريس بجائزة عيىس الناعوري للنقد األديب يف رابطة الكتاب األردنيني.	

• العمل عىل جمع الحكاية الشعبية يف البادية األردنية الشاملية بدعم من صندوق البحث العلمي يف الجامعة تم إنجاز )75%(.	

• علمياً يف مجالت علمية 	 نرش وقبول نرش )45( بحثاً 

متخصصة.

• العلميّة 	 املؤمترات  أعامل  يف  علمياً  بحثاً   )12( نرش 

املتخصصة املحّكمة.

• املشاركة بـ )9( أوراق علمية غري محكمة يف املؤمترات 	

والندوات.

• نرش )9( كتب علميّة.	

• املشاركة يف تحكيم ترقيات علميّة لعدد من الجامعات 	

العربيّة.

• تحكيم عدد كبري من األبحاث العلميّة واملرشوعات البحثية.	

• نرش عدة مقاالت ثقافيّة يف الصحف واملجالت الثقافية.	

• ترقية )2( من أعضاء هيئة التدريس إىل رتبة أستاذ، و)4( إىل رتبة أستاذ مشارك.	

أعداد العاملني والطلبة والخريجني: 

أستاذ
أستاذ 

مشارك

أستاذ 

مساعد
مدرس

مدرس 

مساعد
االداريون

أعداد الخريجنيأعداد الطلبة

ماجستريبكالوريوسماجستريبكالوريوس

92092212245111440723
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كلية العلوم
اآلداب  كلية  اسم  تحت  1994م،  عام  أنشئت 

2006/2005م  الجامعي  العام  بداية  ويف  والعلوم، 

تم فصلها إىل كليتني هام: كلية العلوم وكلية اآلداب 

هي:  أقسام  أربعة  الكلية  تضم  اإلنسانية.  والعلوم 

الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والعلوم الحياتية.

ومتنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية:

• البكالوريوس يف : الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، 	

والعلوم الحياتية.

• والكيمياء، 	 والفيزياء،  الرياضيات،   : يف  املاجستري 

والعلوم الحياتية.

أهم النشاطات واإلنجازات:

• الحصول عىل دعم بقيمة )25,300( ديناراً من عامدة البحث العلمي للمرشوع البحثي، بعنوان: 	

• 	 The role of electron and energy transfer on the photo stability and photochemistry of beta blockers“

.”drugs

• الحصول عىل دعم بقيمة )50,000( دينار من عامدة البحث العلمي للمرشوع البحثي، بعنوان: “الخصائص الطيفية 	

ألغشية رقيقة من بويل ميثيل ميثاكريليت )PMMA( املطعمة بصبغة البرييلني”.

• استحداث برنامج البكالوريوس يف التحاليل الطبية.	

• املشاركة يف عدد من املؤمترات والندوات الداخلية والخارجية.	

• ترقية عضو هيئة تدريس إىل رتبة أستاذ، و)5( أعضاء إىل رتبة أستاذ مشارك.	

• نرش )79( بحثاً علمياً يف مجالت علمية محكمة وقبول نرش )12( بحثاً.	

أعداد العاملني والطلبة والخريجني: 

أستاذ
أستاذ 

مشارك

أستاذ 

مساعد
مدرس

مدرس 

مساعد
االداريون

أعداد الخريجنيأعداد الطلبة

ماجستريبكالوريوسماجستريبكالوريوس

102512803817785831116
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كلية إدارة املال واألعمال
التمويل  واألعامل،  املال  اقتصاديات  العامة،  اإلدارة  األعامل،  إدارة  أقسام هي:  وتضم خمسة    ، 1994م  عام  أُنشئت 

واملصارف واملحاسبة.

ومتنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية:

• البكالوريوس يف : إدارة األعامل، والتمويل واملصارف، 	

واملحاسبة  واألعامل،  املال  واقتصاديات  واملحاسبة، 

ونظم  املحاسبية،  املعلومات  ونظم  األعامل،  وقانون 

املعلومات املالية واملرصفية.

• املاجستري يف:إدارة األعامل، واإلدارة العامة، واملحاسبة، 	

واألعامل،  املال  واقتصاديات  واملصارف،  والتمويل 

واالقتصاد والتعاون الدويل.

أهم النشاطات واإلنجازات:

• التقدم بطلب استحداث برامج البكالوريوس يف املحاسبة والتدقيق، والتأمني وإدارة املخاطر.	

• التقدم بطلب استحداث برنامج الدكتوراه يف االقتصاد والتعاون الدويل.	

• نرش وقبول نرش )62( بحثاً علمياً يف مجالت علمية.	

• إنشاء قاعة محطة املعرفة بالتعاون مع مجموعة )طالل أبو غزالة(.	

• ترقية )3( من أعضاء هيئة التدريس إىل رتبة أستاذ، و)2( إىل رتبة أستاذ مشارك.	

التطلعات املستقبلية:

• استحداث برنامج املاجستري يف اإلدارة املالية.	

• إنشاء مبنى جديد لكلية إدارة املال واألعامل مبنحة خليجية.	

أعداد العاملني والطلبة والخريجني: 

أستاذ
أستاذ 

مشارك

أستاذ 

مساعد
مدرس

مدرس 

مساعد
االداريون

أعداد الخريجنيأعداد الطلبة

ماجستريبكالوريوسماجستريبكالوريوس

6141020114051236703175
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كلية الهندسة
تأسست كلية الهندسة سنة 2010 م ، ومنذ ذلك الوقت تطورت الكلية وقدمت كل ما هو جديد ومبتكر ملواكبة التطور 

الرسيع يف العلوم، ولتلبية الحاجة امللحة واملتزايدة عىل املهندسني املؤهلني محلياً وعاملياً. 

ومتنح الكلية درجة البكالوريوس يف : الهندسة املعامرية، والهندسة املدنية، وهندسة املساحة، وهندسة الطاقة املتجددة 

واملستدامة.

أهم النشاطات واإلنجازات:

• تم تجهيز مخترب املساحة التصويرية الرقمية ومخترب التطبيقات الحاسوبية يف هندسة املساحة.	

• االنتهاء من مرشوع “خيارات الطاقة املتجددة للمجتمعات البدوية يف البادية الشاملية الرشقية: الغاز الحيوي كنموذج” 	

املدعوم من صندوق البحث العلمي يف مؤسسة عبد الحميد شومان، حيث تم إعداد التقرير النهايئ للمرشوع وتسليمه 

لعامدة البحث العلمي واملؤسسة الداعمة. 

• بويلرات 	 يف  املياه  تسخني  ألغراض  البيت  آل  جامعة  يف  الشمسية  اللواقط  استخدام   “ البحثي:  املرشوع  مدة  متديد 

التدفئة” واملدعوم من عامدة البحث العلمي يف الجامعة. 

• الحصول عىل دعم بقيمة )22,800( ديناراً  من عامدة البحث العلمي للمرشوع البحثي: 	

• 	”Photovoltaic )PV( Module Investigation in Jordan“

• إعداد املواصفات الفنية والرشوط الخاصة والعامة إلنشاء محطة للطاقة الشمسية يف الجامعة، وكذلك معايري التقييم 	

واملفاضلة بني الرشكات ومتابعة كل ما يتعلق بهذا املوضوع، حيث متت املوافقة عىل املرشوع من صندوق )أبو ظبي(.

• إعداد املواصفات الفنية الخاصة مبختربات قسم هندسة الطاقة املتجددة ومواصفات مختربات انتقال الحرارة ومخترب 	

خاليا الوقود والهيدروجني.

• ترقية عضو هيئة تدريس إىل رتبة أستاذ مشارك.	

التطلعات املستقبلية:

• هندسة 	 ومخترب  الجيوتقنية  الهندسة  مختربي  تجهيز 

الطرق.

أعداد العاملني والطلبة والخريجني: 

أستاذ
أستاذ 

مشارك

أستاذ 

مساعد
مدرس

مدرس 

مساعد
االداريون

أعداد الخريجنيأعداد الطلبة

ماجستريبكالوريوسماجستريبكالوريوس

ــ252ــ231018311680
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كلية األمري الحسني بن عبداهلل لتكنولوجيا املعلومات
الكلية قسمني  العام 2001م، وتضم  الكلية يف  إنشاء  تم 

هام: علم الحاسوب ونظم املعلومات، وتحتضن الكلية وحدة 

الدولية  الرخصة  امتحانات  ومركز  املحوسبة،  االمتحانات 

لقيادة الحاسوب )ICDL(، وذلك لخدمة املجتمع املحيل.

ومتنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية:

• املعلومات 	 ونظم  الحاسوب،  علم   : يف  البكالوريوس 

الحاسوبية، ونظم املعلومات اإلدارية. 

• املعلومات 	 وتكنولوجيا  الحاسوب  علم   : يف  املاجستري 

واالتصاالت يف الرتبية )مشرتك مع كلية الرتبية واملجموعة 

العربية للتعليم والتدريب وجامعة أوهايو يف الواليات 

املتحدة األمريكية(.

أهم النشاطات واإلنجازات:

• متابعة إنشاء بناء وتجهيز ملحق الكلية واملمول من املنحة السعودية بكلفة )1.3( مليون دينار أردين. 	

• يف 	 الجدد  الخريجني  تدريب  واملتضمنة  والجامعة،  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  بني  املوقعة  االتفاقية  تفعيل 

الجامعات الحكومية ضمن برنامج التدريب العميل وبرنامج جرس الفجوة بني متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم.

• التعليم االلكرتوين وذلك بتوفري بيئة 	 إعداد مقرتح إلنشاء مركز للتعليم االلكرتوين يف الجامعة، يهدف إىل نرش ثقافة 

تفاعلية الكرتونية لتعلم كافة املقررات من خالل عدد من األنشطة التفاعلية التي تراعي حاجات وميول الطالب يف 

الجامعة، مام يجعل من املرشوع املقرتح موقعاً تفاعلياً مميزاً للتعليم الجامعي، وكذلك تدريب العاملني وأعضاء هيئة 

التدريس والطالب عىل استخدامه، وتوفري الدعم الفني الالزم لكافة هذه العمليات.

• فوز طلبة الكلية املشاركني يف مسابقة مشاريع التخرج للطلبة باملرتبة الثالثة، والتي عقدت خالل الندوة السنوية الثالثة 	

ألعامل طلبة كليات تكنولوجيا املعلومات يف األردن، والتي نظمتها كلية تكنولوجيا املعلومات يف جامعة جرش.

• حصل أحد أعضاء هيئة التدريس عىل جائزة أفضل بحث وذلك من خالل املشاركة يف املؤمتر الدويل الذي عقد يف الهند.	

• حصول طلبة الكلية املشاركني يف املهرجان التكنولوجي الوطني الثامن عىل جائزة املركز الثاين، والذي عقد يف رحاب 	

الجامعة األردنية ضمن محور تكنولوجيا األعامل.

• ترقية عضو هيئة تدريس إىل رتبة أستاذ مشارك.	

أعداد العاملني والطلبة والخريجني: 

أستاذ
أستاذ 

مشارك

أستاذ 

مساعد
مدرس

مدرس 

مساعد
االداريون

أعداد الخريجنيأعداد الطلبة

ماجستريبكالوريوسماجستريبكالوريوس

16106018105214721520



44

التقـــريــر السـنوي
للعام الجامعي 2014 / 2015 م

كلية األمرية سلمى بنت عبداهلل للتمريض
بدأ التدريس يف الكلية عام 2002/2001 م ، وتضم األقسام اآلتية: صحة األم والطفل، صحة البالغني، وصحة املجتمع 

والصحة النفسية، ومتنح درجة البكالوريوس يف تخصص التمريض. 

أهم النشاطات واإلنجازات: 

• التقدم بطلب استحداث برنامج املاجستري يف متريض صحة البالغني.	

• املشاركة يف )11( مؤمتراً علمياً و)9( ورش عمل والقاء )5( محارضات.	

• نرش وقبول نرش )20( بحثاً علمياً يف مجالت علمية محكمة.	

• ترقية )2( من أعضاء هيئة التدريس إىل رتبة أستاذ مشارك.	

أعداد العاملني والطلبة والخريجني: 

أستاذ
أستاذ 

مشارك

أستاذ 

مساعد
مدرس

مدرس 

مساعد
االداريون

أعداد الخريجنيأعداد الطلبة

ماجستريبكالوريوسماجستريبكالوريوس

ــ166ــ051116527732
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كلية العلوم الرتبوية
أنشئت كلية العلوم الرتبوية عام 2004م، وهي امتداد 

عام  منذ  الجامعة  يف  تأسس  الذي  الرتبوية  العلوم  لقسم 

والتدريس،  املناهج  قسم  أقسام:  ثالثة  وتضم  1994م. 

واإلدارة الرتبوية، والعلوم النفسية والرتبية الخاصة.

ومتنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية:

• البكالوريوس يف تخصص :  معلم الصف، وتربية طفل، 	

والرتبية الخاصة.

• وصعوبات 	 والرتبية،  املدرسية،  اإلدارة   : يف  الدبلوم 

التعلم.

• املاجستري يف مناهج التدريس، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الرتبية باالشرتاك مع كلية األمري الحسني بن عبد الله 	

الثاين لتكنولوجيا املعلومات، واإلدارة الرتبوية واألصول.

أهم النشاطات واإلنجازات:

• عقد دورات مجانية لطالب الرتبية الخاصة لتدريبهم عىل برنامج الكورت ) برنامج تعليم التفكري/ إدوارد دي بونو( 	

املستوى األول، ودورات يف تنمية املوهبة والتفوق، ودورات لغة اإلشارة املستوى التأسييس.

• القيام بثالث زيارات ميدانية لطلبة تخصص الرتبية الخاصة ملراكز التوحد يف عامن ومركز الحسني للرسطان، ومستشفى 	

امللك عبد الله املؤسس لالطالع عىل الخدمات املساندة التي تقدم لذوي االحتياجات الخاصة.

• إعداد ورفع مرشوع استحداث ماجستري املوهبة واإلبداع وخطة ماجستري علم نفس التعلم والتعليم.	

• املشاركة يف عدد من املؤمترات والندوات الداخلية والخارجية.	

• نرش )7( أبحاث علمية يف مجالت علمية محكمة وقبول نرش )14( بحثاً.	

• ترقية )3( من أعضاء هيئة التدريس إىل رتبة أستاذ، و)7( إىل رتبة أستاذ مشارك.	

أعداد العاملني والطلبة والخريجني: 

أستاذ
أستاذ 

مشارك

أستاذ 

مساعد
مدرس

مساعد 

تدريس
اإلداريون

أعداد الخريجنيأعداد الطلبة

ماجستريدبلومبكالوريوسماجستريدبلومبكالوريوس

9314201018258021948455266



46

التقـــريــر السـنوي
للعام الجامعي 2014 / 2015 م

معهد بيت الحكمة
أُنشئ عام 1994م، ومينح درجة البكالوريوس واملاجستري يف 

تخصص العلوم السياسية.

أهم النشاطات واإلنجازات:

• مع 	 بالتعاون  الحكمة  بيت  ملعهد  الدويل  املؤمتر  عقد 

املؤمتر اإلسالمي لبيت املقدس يف عاّمن بعنوان: “األبعاد 

الرشيف”،  للقدس  املستقبلية  التحوالت  يف  االسترشافية 

الدكتور األعيان  مجلس  رئيس  دولة  رعاية   تحت 

14-2015/6/15م،  يومي  وذلك  الروابدة  الروؤف  عبد 

شارك فيها كل من الدكتور وزير التعليم األسبق بالتعاون مع املركز الثقايف اإلسالمي، واملؤمتر العام لبيت املقدس. 

• عقد الحلقة النقاشية: “الورقة الخامسة لجاللة امللك عبد الله الثاين بن الحسني” وذلك يف 2014/9/30م، مبشاركة أعضاء 	

هيئة التدريس يف املعهد.

• استضافة األستاذ الدكتور حمدي عبد الرحمن حسن من جامعة الشارقة/ دولة اإلمارات العربية املتحدة إللقاء محارضة 	

بعنوان: “دور القوى الناعمة يف العالقات الدولية بعد الحرب الباردة” وذلك يف 2015/2/25م.

أعداد العاملني والطلبة والخريجني: 

أستاذ
أستاذ 

مشارك

أستاذ 

مساعد
مدرس

مدرس 

مساعد
االداريون

أعداد الخريجنيأعداد الطلبة

ماجستريبكالوريوسماجستريبكالوريوس

2450034686510347

معهد علوم األرض والبيئة
األرض  علوم  قسمني هام:  ويضم  2001م،  عام  أُنشئ 

والبيئة  التطبيقية، ونظم املعلومات الجغرافية واالستشعار 

عن بعد، ويهدف املعهد إىل إعداد وتخريج كوادر علمية 

متخصصة، وتأهيلهم علمياً وعملياً، وتزويدهم باملهارات 

العلمية والحياتية الستيعاب تكنولوجيا العرص، والتعامل 

األرض  بكوكب  املتعلقة  العلمية  املفاهيم  مع  بكفاءة 

ومكوناته وبيئته وأصله ومعامله والعمليات املختلفة التي 

تساهم يف تطوره. ومينح درجة البكالوريوس فيهام ودرجة 

واقتصاديات  والبيئة  املياه  موارد  تخصص  يف  املاجستري 

املوارد الطبيعية والجيولوجيا التطبيقية. 
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أهم النشاطات واإلنجازات:

• نرش عدد من األبحاث العلمية يف مجالت علمية.	

• استضافة محارضين من جامعات أخرى ومنظامت دولية إللقاء محارضات علمية متخصصة يف املعهد.	

• شارك بعض أعضاء هيئة التدريس يف عدد من املحارضات يف مؤسسات املجتمع املحيل.	

• ترقية عضو هيئة تدريس إىل رتبة أستاذ مشارك.	

التطلعات املستقبلية:

• تحديث املختربات املتخصصة يف علوم األرض والبيئة.	

• إنشاء برنامج املاجستري الدويل يف الجيولوجيا.	

أعداد العاملني والطلبة والخريجني: 

أستاذ
أستاذ 

مشارك

أستاذ 

مساعد
مدرس

مدرس 

مساعد
االداريون

أعداد الخريجنيأعداد الطلبة

ماجستريبكالوريوسماجستريبكالوريوس

0470011741231327

معهد الفلك وعلوم الفضاء
يف  وتأهيلها  الوطنية  الكوادر  إعداد  بهدف  1994م،  عام  املعهد  تأسس 

مجاالت عدة من هذه العلوم، لتكون قادرة عىل التعامل مع التطورات التقنية 

وإجراء البحوث املحضة أو التطبيقية. ومينح املعهد درجة املاجستري يف الفلك 

وعلوم الفضاء. يعنى املعهد بالجديد واملتميز ويعطي للجامعة مزيداً من الرفعة 

منح  وبرامجه يف  املعهد  مرافق  إحياء  إعادة  وتم  والعلمي.  االكادميي  والتقدم 

واملنارات  البارزة  العنوانات  أحد  يكون  حتى  كبري  جهد  بعد  املاجستري  درجة 

الجامعة وتفوقها وطموحاتها مبا ينسجم مع  ألق  املؤثرة واملضيئة يف فضاءات 

متطلبات عرص التكنولوجيا واالنفجار املعريف وتطور دور الجامعة يف احداث التكيف والتغرّي االيجايب املطلوب.

املعهد العالي للدراسات اإلسالمية
مناهج  املاجستري يف  الدرايس 2011/2010م ومينح درجة  العام  بداية  فيه مع  التدريس  وبدأ  عام 2004م،  املعهد  تأسس 

وأساليب تدريس الرتبية اإلسالمية، واالقتصاد واملصارف اإلسالمية. 

أهم النشاطات واإلنجازات:

املشاركة يف فعاليات املؤمتر العاملي الذي نظمته رابطة العامل اإلسالمي بعنوان “ اإلسالم ومكافحة اإلرهاب يف الفرتة ما 

بني 22-2015/2/25م مبكة املكرمة.

املشاركة يف فعاليات منتدى اإلفتاء الثقايف الذي نظمته دائرة اإلفتاء العام يف عامن بتاريخ 2015/4/7م.
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املشاركة يف فعاليات املوسم الثقايف لألمئة والوعاظ يف مديرة أوقاف محافظة إربد مبحارضة بعنوان: “دور اإلمام والواعظ 

والخطيب يف تفنيد الفكر املتطرف وبيان سامحة ووسطية اإلسالم” يوم الخميس 2015/5/21م.

نستقبل  “كيف  بعنوان:  إربد  محافظة  أوقاف  مديرية  نظمته  الذي  الهاشمي  العلمي  املجلس  فعاليات  يف  املشاركة 

رمضان” الخميس 2015/6/4م.

املشاركة يف فعاليات الندوة الدولية التي نظمتها جامعة جاكرتا بعنوان: “الوسطية اإلسالمية ومفهومها وتطبيقاتها” يف 

الفرتة ما بني -10 2015/5/12م يف جاكرتا.

أعداد العاملني والطلبة والخريجني: 

أستاذ
أستاذ 

مشارك

أستاذ 

مساعد
مدرس

مدرس 

مساعد
االداريون

أعداد الخريجنيأعداد الطلبة

ماجستريبكالوريوسماجستريبكالوريوس

58ــ68ــ001003

عمادة البحث العلمي
العلمي  البحث  عامدة  مبسمى  العامدة  تأسست 

والدراسات العليا مع نشأة الجامعة يف عام 1994م، وتم 

فصل عامدة البحث العلمي يف عام 2005م عن عامدة 

الباحثني  تحفيز  عىل  العامدة  تعمل  العليا.  الدراسات 

من أعضاء هيئة التدريس والطلبة والباحثني عىل إجراء 

البحوث األصيلة واملبتكرة، والتي تسهم يف إثراء املعرفة 

الهيئات  مع  التعاون  إىل  تسعى  كام  املجتمع.  وخدمة 

واملؤسسات العلمية والبحثية عن طريق إجراء البحوث 

املشرتكة وتبادل املعرفة والخربات.

أهم النشاطات واإلنجازات:

• وتغطية 	 ديناراً   )219720( الدعم  قيمة  وبلغت  الجامعة،  يف  التدريسية  الهيئة  أعضاء  بها  تقدم  )12( مرشوعاً  دعم 

مستلزمات )7( من طلبة املاجستري.

• إغالق )6( مشاريع ومتديد )5( مشاريع أُخرى، وتم اعتامد )122( مجلة يف مختلف التخصصات ورفض اعتامد )15( 	

مجلة لعدم تحقيقها رشوط اعتامد املجالت املعمول بها يف الجامعة. 

• النظر يف )14( إجازة تفرغ علمي ألعضاء هيئة التدريس يف الجامعة.	

• صدر عن مجلة املنارة )8( أعداد تضمنت )369( بحثاً علمياً، وكان عدد األبحاث الواردة للمجلة )971( بحثاً، حيث تم 	

رفض وسحب )428( بحثاً، وهناك )174( بحثاً قيد التحكيم.

• صدر عن املجلة األردنية يف الدراسات اإلسالمية )10( أعداد ضمت )71( بحثاً علمياً، وكان عدد األبحاث الواردة للمجلة 	

)175( بحثاً، حيث تم رفض وسحب )104( أبحاث.
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عمادة الدراسات العليا
تسعى العامدة منذ تأسيسها، إىل تحقيق أهداف الجامعة يف تنمية قدرة طلبة الدراسات العليا يف منهج البحث العلمي 

وأساليبه يف الحقول املختلفة لتلبية حاجة املجتمع األردين والعريب واإلسالمي، وتهدف العامدة إىل العناية بالدراسات العليا، 

والرتكيز عىل الرسائل الجامعية املتخصصة يف شؤون العامل اإلسالمي، وبناء القدرات العلمية املتخصصة وتأهيلها لتكون يف 

خدمة املجتمعات اإلنسانية عامة ومجتمعات العامل اإلسالمي خاصة.

وتتوىل العامدة مسؤولية برنامجي الدكتوراه باإلضافة إىل )35( برنامج ماجستري و)3( برامج دبلوم عايل. وتضم العامدة 

)1116( طالباً وطالبة عىل مستوى املاجستري، و)80( طالباً وطالبة عىل مستوى الدبلوم العايل.

أهم النشاطات واإلنجازات:

• إقرار الخطط الدراسية لبعض برامج املاجستري الخاصة بكليات ومعاهد الجامعة ورفعها إىل لجنة الخطة إلقرارها، وتم 	

إقرارها حسب األصول.

• تعديل تعليامت الدراسات العليا، فيام يتعلق مبكافأة اإلرشاف عىل طالبة الدراسات العليا.	

• إعداد مرشوع نظام للدراسات العليا، وتم رفعه إىل رئاسة الجامعة لعرضه عىل مجلس األمناء للسري يف إجراءات إقراره.	

• إعداد قوائم املرشحني للقبول للعام الجامعي 2015/2014م، حيث بلغ عدد الطلبة املقبولني عىل الفصل الدرايس األول 	

والثاين 2015/2014م )605( طالباً وطالبة، وبلغ عدد الطلبة املقبولني عىل الفصلني الدراسيني األول والثاين/ يف الربنامج 

الدويل )265( طالباً وطالبة.

• حوسبة القبول يف برامج املاجستري والدكتوراه بحيث يتم تقديم الطلبات مبارشة من خالل الشبكة االلكرتونية، ويتم 	

إقرار املشاريع، وتحديد اإلرشاف، وطلب املناقشة مبارشة بواسطة الشبكة االلكرتونية ايضاً.

عمادة شؤون الطلبة
كبري  بدور  وتضطلع  1995/1994م،  عام  العامدة  أنشئت 

ومميز يف رعاية الطلبة فكرياً وعلمياً وسلوكياً واجتامعياً وذلك 

والرعاية  الخدمات  دائرة  وهي:  السبعة  دوائرها  خالل  من 

ودائرة  والفني،  واالجتامعي  الثقايف  النشاط  ودائرة  الطالبية، 

النشاط الريايض، ودائرة صندوق امللك عبد الله الثاين للتنمية 

الخريجني،  ودائرة  الوافدين،  الطلبة  ودائرة  املهني،  واإلرشاد 

شؤون  عامدة  وتعمل  واالجتامعي.  الرتبوي  اإلرشاد  ودائرة 

الطلبة كحلقة وصل ما بني الطالب وكليات الجامعة ودوائرها 

املختلفة من جهة واملجتمع املحيل ومؤسسات املجتمع املدين 

من جهة أخرى، ويف تنمية روح املسؤولية واالنتامء واالنسجام 

تقوم  التي  الجامعة ورسالتها  لتحقيق رؤية  بني طلبتها سعياً 

عىل منهجية الحوار واحرتام الرأي والرأي اآلخر.
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أهم النشاطات واإلنجازات:

• تشغيل الطلبة يف الكليات والعامدات واملعاهد واملراكز ودوائر الجامعة وعددهم )183( طالباً وطالبة.	

• منح عدد من الطلبة املحتاجني، وعددهم )231( طالباً وطالبة مساعدات مالية، ورصف مساعدات مالية بقيمة )100( 	

دينار لكل طالب دعم جزيئ للرسوم الجامعية.

• اإلرشاف عىل مؤمتر الطلبة املاليزيني، واجتامع الهيئة اإلدارية لجمعية الطلبة املاليزيني، واالهتامم بالسكن الداخيل للطلبة الوافدين.	

• أحرز منتخب الجامعة للتيكاواندو )ممثاّلً لالتحاد الريايض للجامعات االردنية( املركز الخامس يف بطولة العامل للجامعات 	

التي أقيمت يف كوريا الجنوبية.

• شاركت الجامعة من خالل دائرة النشاط الريايض بـ )7( بطوالت اتحاد الجامعات االردنية، ونظمت الدائرة )7( بطوالت 	

داخلية، وشاركت بـ )13( لقاء ودي مع جامعات أردنية ومؤسسات املجتمع املحيل.

• شاركت الجامعة يف دورة العقبة الشتوية يف خاميس كرة القدم/ ذكور، وتنس الطاولة/ اناث.	

• االهتامم بالطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة، وعمل زيارات لهم ملراكز املعوقني، وعمل ندوات وورش عمل، وتم عقد 	

دورة لغة اإلشارة للصم، الهدف منها سهولة التعامل مع هذه الفئة من الطلبة ذوي اإلعاقات السمعية، وتم التواصل 

مع املجلس االعىل بخصوص دعم ذوي االحتياجات الخاصة مبنح دراسية.

• إلعداد 	 العمل  ومتابعة  2015/2014م،  الجامعي  للعام  والصيفي  والثاين  األول  الدرايس  الفصل  خريجي  حفل  تنظيم 

الكتاب السنوي للفوج السادس عرش 2015/2014م.

• عقد مكتب اإلرشاد الوظيفي/ صندوق امللك عبدالله الثاين للتنمية )59( دورة تدريبية بالتعاون مع جهات خارجية، 	

وبلغ عدد املستفيدين أكرث من )2092( طالباً وطالبة.

• منح وثيقة حسن السرية والسلوك للطلبة، وتحرير وإدخال عقوبات الطلبة الصادرة من عميد شؤون الطلبة ومجلس الطلبة التأديبي حاسوبيا.	

• املتابعة واإلرشاف عىل حسن تنفيذ اتفاقيتي التأمني الصحي والتأمني عىل الحياة للطلبة، واستيفاء التعويضات املالية 	

لخمسة طالب وقيمة هذه التعويضات )15,000( دينار.

• إعداد دليل الطالب للعام الجامعي 2016/2015م لتوزيعه عىل الطلبة املستجدين، وجعله متاحا عىل موقع الجامعة االلكرتوين.	

• تنظيم املبادرة الطالبية لحد من العنف الجامعي “معاً لبيئة جامعية آمنة”.	

• الجامعية 	 اإلشارة  لغة  قاموس  مسودة  مناقشة 

بالتعاون مع جامعة الريموك.

• ترشيح )34( طالباً وطالبة للحصول عىل منحة سمو 	

األمري رعد بن زيد لطلبة الجامعة.

• الطريق 	 وقطع  للعقوبات  الداخلية  اللوائح  تطبيق 

الوازع  عىل  وتأكيدها  تنفيذها  يف  الواسطة  أمام 

الديني لدى الطلبة.

• مراجعة نظام العقوبات التأديبية للطلبة.	



الباب الرابع
البحث العلمي والنشر
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قائمة باملشروعات املدعومة من صندوق البحث العلمي بجامعة آل البيت خالل العام الدراسي 2015/2014م

عنوان املرشوعاسم الباحثت
قيمة الدعم 

بالدينار

د. رائد غانم1
The role of electron and energy transfer on the photo stability and 

photochemistry of beta blockers drugs 
25300

د. حسام النارص2
 )PMMA( الخصائص الطيفية ألغشية رقيقة من بويل ميثيل ميثاكريليت

املطعمة بصبغة البرييلني

50000

د. معن الجيزاوي3
دراسة مستقبلية الستكشاف اإلجراءات التمريضية ملنع التقرحات 

الضغطية وعوامل الخطر املصاحبة لها يف املستشفيات األردنية
4500

د. أحمد طبيشات4
استخدام امللفات الطبية املحوسبة يف املستشفيات األردنية دراسة عىل 

املستوي وطني
11300

د. صباح جبارة5
Evaluation of antioxidant and anti-a- glucosidase activities of three 

leaf extracts of Ziziphus spina – Christi )Sedr( grown in Jordan
20000

6900وبائيات اإلصابات غري املميتة لدى طلبة املدارس يف شامل األردند. محمد البشتاوي6

5000الحكاية الشعبية يف البادية األردنية الشامليةد. محمود الدييك7

Photovoltaic  )PV( Module Investigation in Jordan22800د. محمد السمريان8

Potential use of Reclaimed Wastewater as Groundwater Recharge56000د. مؤيد شواقفة9

3000نسبة انتشار ومحددات اآلالم أسفل الظهر عن املمرضني يف األردن دراسة وبائية د. محمد الرباهمة10

د. محمد القادري11
مدى وعي األردنيني بعالمات مرض الرسطان ومعيقات طلب الرعاية 

الصحية: دراسة استقصائية وطنية  
11270

د. أحمد محاسيس12
أثر الصحة الروحانية والتدين عىل االكتئاب والقلق والضغط النفيس والسعادة 

والرضا عن الحياة بني املرىض االردنيني خالل إقامتهم يف املستشفى
3650

219720املجمــــــــــــــــــوع
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إصدارات الجامعة من النشاطات العلمية والثقافية واإلعالمية

أ- احصائيات املجلة األردنية للدراسات اإلسالمية: 

املجلة األردنية للدراسات اإلسالمية خالل العام الدرايس 2014-2015م

العددالبيانت

175عدد األبحاث الواردة للمجلة1

71األبحاث املقبولة للنرش يف املجلة2

104األبحاث املرفوضة3

10األعداد التي تم إخراجها4

1أعداد قيد اإلخراج5

12عدد جلسات هيئة التحرير6

النسبة املئوية لألبحاث املقبولة للنرش يف املجلة األردنية للدراسات اإلسالمية )40%(.

ب- احصائيات مجلة املنارة للبحوث والدراسات: 

مجلة املنارة للبحوث والدراسات خالل العام الدرايس 2014-2015م

العددالبيانت

971عدد األبحاث الواردة للمجلة1

9األبحاث املسحوبة2

369األبحاث املقبولة للنرش يف املجلة3

21األبحاث التي ردت بسبب عدم توافق التخصصات4

398األبحاث املرفوضة5

174أبحاث قيد التحكيم6

8األعداد التي تم إخراجها7

4أعداد قيد االخراج8

النسبة املئوية لألبحاث املقبولة للنرش يف مجلة املنارة للبحوث والدراسات )38%(.
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التقـــريــر السـنوي
للعام الجامعي 2014 / 2015 م

ج- اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي 2015/2014م

الكلية / املعهد

عدد أعضاء 

هيئة 

التدريس

عدد 

األبحاث 

املنشورة

نسبة االنتاجية مقارنة 

بعدد أعضاء هيئة 

التدريس عىل مستوى 

الكليات

نسبة االنتاجية 

لكل كلية مقارنة 

مع املجموع العام 

لألبحاث

9 %103 %3334كلية الرشيعة

01 % 23 %133كلية القانون

18 %150 %4466كلية اآلداب والعلوم االنسانية

23 %149 %5785كلية العلوم

17 %194 %3262كلية إدارة املال واألعامل

 04 % 54 %2614كلية الهندسة

 04 % 70 %2316كلية األمري الحسني بن عبدالله لتكنولوجيا املعلومات

 06 % 72 %3223كلية األمرية سلمى بنت عبدالله للتمريض

08 %67 %4631كلية العلوم الرتبوية

02 %53 %179مركز اللغات

04 %118 %1113معهد بيت الحكمة

03 %110 %1011معهد علوم األرض والبيئة

01 % 300 %13مركز دراسات العامل االسالمي

%345370100املجموع



الباب اخلامس
الطلبـة واخلــرجيــون
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التقـــريــر السـنوي
للعام الجامعي 2014 / 2015 م

املجموع العام ألعداد الطلبة والخريجني
املجموع العام ألعداد الطلبة امللتحقني حسب املرحلة الجامعية للعام 2014 - 2015م

املجموعأنثىذكراملرحلة الجامعيةت

7123953516658البكالوريوس1

285280الدبلوم2

6814351116املاجستري3

78321002217854املجمــــــــــــــــوع

املجموع العام ألعداد الطلبة الخريجني حسب املرحلة الجامعية للعام الجامعي 2014 – 2015م

املجموعأنثىذكراملرحلة الجامعيةت

127318303103البكالوريوس1

203555الدبلوم2

571123694املاجستري3

186419883852املجمــــــــــــــــوع



57

التقـــريــر السـنوي
للعام الجامعي 2014 / 2015 م

طلبة البكالوريوس
طلبة البكالوريوس امللتحقون يف الجامعة حسب الكلية للعام الجامعي 2014 - 2015م

الكليــــــــــــــــــة / املعهـــــــــــــــــــدت
الجنس

املجموع
أنثىذكر

6475891236كليـــــــــــــــة الرشيعة1

279365644كلية القانون2

16338182451كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية3

11596191778كلية العلوم4

195320984051كلية إدارة املال واالعامل5

8248561680كلية الهندسة6

5125401052كلية االمري الحسني بن عبدالله لتكنولوجيا املعلومات7

511221732كلية االمرية سلمى بنت عبدالله للتمريض8

177291468معهد بيت الحكمة9

367374741معهد علوم االرض والبيئة10

9535712316658املجمــــــــــــــــوع
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التقـــريــر السـنوي
للعام الجامعي 2014 / 2015 م

أعداد طلبة البكالوريوس املقبولني يف الجامعة لألعوام 1997 –  2014م

العام الجامعي للقبولت
الجنس

املجموع
أنثىذكر

11995 / 1994168107275

21996 / 1995467476943

31997 / 1996311424735

41998 / 1997274410684

51999 / 1998299529828

62000 / 19994467911237

72001 / 200093315502483

82002 / 2001135920933452

92003 / 2002129117533044

102004 / 2003135016022952

112005 / 2004120616312837

122006 / 2005124115752816

132007 / 2006120717682975

142008 / 200783513892224

152009 / 2008147718653342

162010 / 2009148617643250

172011 / 2010156119033464

182011 / 2012181221663978

192013 / 2012287833936271

202014 / 2013297533976372

212015 / 2014207227314803

235763058654162املجمــــــــــــــــوع
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التقـــريــر السـنوي
للعام الجامعي 2014 / 2015 م

خريجو طلبة البكالوريوس حسب الكلية للعام الجامعي 2014 - 2015م

الكليــــــــــــــــــة / املعهـــــــــــــــــــدت
الجنس

املجموع
أنثىذكر

116116232كلية الرشيعة1

633598كلية القانون2

118289407كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية3

96215311كلية العلوم4

391312703كلية إدارة املال واالعامل5

103149252كلية الهندسة6

11699215كلية االمري الحسني بن عبدالله لتكنولوجيا املعلومات7

49117166كلية االمرية سلمى بنت عبدالله للتمريض8

82402484كلية العلوم الرتبوية9

8122103معهد بيت الحكمة10

5874132معهد علوم االرض والبيئة11

127318303103املجمــــــــــــــــــــوع
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التقـــريــر السـنوي
للعام الجامعي 2014 / 2015 م

خريجو طلبة البكالوريوس حسب سنوات التخرج لألعوام 1997 - 2014 م

العام الجامعي للتخرجت
الجنس

املجموع
أنثىذكر

11998 / 199719423

21999 / 1998242234476

32000 / 1999350461811

42001 / 2000312440752

52002 / 20014276741101

62003 / 20024728501322

72004 / 200381714242241

82005 / 2004132419943318

92006 / 2005132019083228

102007 / 2006136217413103

112008 / 2007117915562735

122009 / 2008109814712569

132010 / 2009109616222718

142011 / 201092914662395

152011 / 201289714882385

162013 / 2012104614642510

172014 / 201395313882341

182015 / 2014127318303103

151162201537131املجمــــــــــــــــوع
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التقـــريــر السـنوي
للعام الجامعي 2014 / 2015 م

طلبة الدراسات العليا
طلبة الدراسات العليا امللتحقون بالجامعة حسب الكلية للعام الجامعي 2014 - 2015م

الكليــــــــــــــــــة / املعهـــــــــــــــــــدت
دبلوم

ماجستري

)الربنامج العادي والدويل(
املجموع 

الكيل
مجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكر

00054126666كلية الرشيعة1

0002296118118كلية القانون2

0007935114114كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية3

00027315858كلية العلوم4

00017066236236كلية إدارة املال واألعامل5

0006186147147كلية األمري الحسني بن عبدا لله لتكنولوجيا املعلومات6

28528013485219299كلية العلوم الرتبوية7

0005786565معهد بيت الحكمة8

00010132323معهد علوم األرض والبيئة9

0002022معهد الفلك وعلوم الفضاء10

0006536868املعهد العايل للدراسات اإلسالمية11

28528068143511161196املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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التقـــريــر السـنوي
للعام الجامعي 2014 / 2015 م

طلبة املاجستري املقبولون واملنسحبون/ املفصولون لألعوام 1997 – 2015  م

عدد الطلبة املنسحبني/املفصولنيعدد الطلبة املقبولنيالعام الجامعي
نسبة الطلبة املنسحبني/

املفصولني إىل الطلبة املقبولني

1998 / 199712714% 11

1999 / 199814113% 9

2000 / 199921629% 13

2001 / 200025838% 15

2002 / 200116412% 7

2003 / 200219917% 9

2004 / 200326234% 13

2005 / 200434343% 13

2006 / 200532956% 17

2007 / 200632650% 15

2008 / 200725061% 24

2009 / 200837295% 26

2010 / 2009462124% 27

2011 / 201019248% 25

2012 / 2011381121% 32

2013 / 201255597% 17

2014 / 20131109201% 18

2015 / 201474390% 12
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التقـــريــر السـنوي
للعام الجامعي 2014 / 2015 م

أعداد خريجي الدراسات العليا حسب الكلية للعام الجامعي 2014 - 2015 م

الكليــــــــــــــــــة / املعهـــــــــــــــــــدت
املجموع ماجستريدبلوم

الكيل مجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكر

0001922121كلية الرشيعة1

0005376060كلية القانون2

0001582323كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية3

000881616كلية العلوم4

00015322175175كلية إدارة املال واألعامل5

0006142020كلية األمري الحسني بن عبد الله لتكنولوجيا املعلومات6

20355521452266321كلية العلوم الرتبوية7

0004164747معهد بيت الحكمة8

0004377معهد علوم األرض والبيئة9

0001011معهد الفلك وعلوم الفضاء10

0005715858املعهد العايل للدراسات اإلسالمية11

203555571123694749املجمــــــــــــــــوع
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التقـــريــر السـنوي
للعام الجامعي 2014 / 2015 م

الطلبة الوافدون
أعداد الطلبة الوافدين حسب الجنسية للعام الجامعي 2014 - 2015 م

الجنسيةت
الجنس

املجموع
أنثىذكر

303اإلمارات العربية1

134البحرين2

303الجزائر3

011غري معرف4

23023السعودية5

101السودان6

302050سوريا7

33834372العراق8

152136عامن9

61132193فلسطني10

303قطر11

45134485الكويت12

101لبنان13

639ليبيا14

41216مرص15

202املغرب16

11112اليمن17

101غري كويتي18

10111إندونيسيا19

022باكستان20

267270537ماليزيا21

9514تايالند22

101تايوان23

101سنغافورة24

8236118الصني25

011كوريا الجنوبية26

12012السنغال27

101البوسنه والهرسك28

213كوسوفو29

13395781917املجمــــــــــــــــوع



الباب السادس
اهليئـــــة التدريســـية 

واملوفـــــدون
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التقـــريــر السـنوي
للعام الجامعي 2014 / 2015 م

أعداد أعضاء هيئة التدريس حسب الرتبة األكادميية والجنس 2014 - 2015 م

الدرجةت
الجنس

املجموع
أنثىذكر

50151أستاذ1

12014134أستاذ مشارك2

8617103أستاذ مساعد3

192746مدرس4

51823مدرس مساعد5

28077357املجمــــــــــــــــوع

أعداد أعضاء هيئة التدريس حسب املؤهل العلمي والجنس 2014 - 2015 م

املؤهل العلميت
الجنس

املجموع
أنثىذكر

244569ماجستري1

25632288دكتوراه2

28077357املجمــــــــــــــــوع
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التقـــريــر السـنوي
للعام الجامعي 2014 / 2015 م

أعداد أعضاء هيئة التدريس حسب الجهة والجنس 2014 - 2015 م

الكليةت
الجنس

املجموع
أنثىذكر

29433كلية الرشيعة1

12113كلية القانون2

35944كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية3

51657كلية العلوم4

32032كلية إدارة املال واألعامل5

20626كلية الهندسة6

20323كلية األمري حسني بن عبدا لله لتكنولوجيا املعلومات7

102232كلية األمرية سلمى بن عبدا لله للتمريض8

38846كلية العلوم الرتبوية9

11011معهد بيت الحكمة10

8210معهد علوم األرض والبيئة11

11617مركز اللغات12

101مركز دراسات العامل اإلسالمي13

202املتحف14

28077357املجمــــــــــــــــوع
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التقـــريــر السـنوي
للعام الجامعي 2014 / 2015 م

أعداد أعضاء هيئة التدريس حسب الجنس لألعوام 2008 – 2015 م

العــــــام الجامعــــــيت
الجنس

املجموع
أنثىذكر

12009 / 200823768305

22010 / 200925955314

32011 / 201026247309

42012 / 201127349322

52013 / 201226850318

62014 / 201327146317

72015 / 201428869357
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التقـــريــر السـنوي
للعام الجامعي 2014 / 2015 م

تعيينات واستقاالت أعضاء هيئة التدريس لألعوام 2008 – 2015 م

الصايفاالستقاالتالتعييناتالعــــــام الجامعــــــيت

12009 / 200846379

22010 / 200947434

32011 / 20103840-2

42012 / 2011382414

52013 / 20121223-11

62014 / 201328217

72015 / 2014471829
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التقـــريــر السـنوي
للعام الجامعي 2014 / 2015 م

الرتقيات العلمية خالل العام الجامعي 2014/2015 م

االسمالقسمالكلية
الرتبة التي 

ترقى إليها
تاريخ الرتقية

كلية الرشيعة

قسم أصول الدين
بهجت عبدالرزاق موىس 

الحباشنة
2014/12/7أستاذ

2014/12/15أستاذمحمد عيىس ابراهيم الرشيفنيقسم أصول الدين

قسم الفقه وأصوله
جابر إسامعيل عبدالفتاح 

حجاحجة
2014/12/1أستاذ

كلية إدارة املال واألعامل

2015/3/23أستاذسليامن ابراهيم شالش محمدإدارة األعامل

2014/11/16أستاذجامل عادل عبدالرزاق الرشايريقسم املحاسبة

2014/11/2أستاذغسان فالح سالمة املطارنهقسم املحاسبة

2015/7/27أستاذ مشاركعوده احمد سليامن بني أحمدقسم املحاسبة

2015/1/24أستاذ مشاركغازي عبداملجيد السهو الرقيباتقسم التمويل واملصارف

كلية اآلداب والعلوم 

اإلنسانية

قسم اللغات الحديثة
محمد يوسف عبد الرحمن 

الخطيب
2015/1/5أستاذ

قسم التاريخ االسالمي
عليان عبدالفتاح محمد 

الجالودي
2015/5/7أستاذ

2015/4/13أستاذ مشاركمحمد صياح مسند العيىسقسم التاريخ االسالمي

2014/12/1أستاذ مشاركأنور عودة عواد الخالديقسم التاريخ االسالمي

قسم اللغة العربية 

وآدابها
2015/4/27أستاذ مشاركإبراهيم محمد سامل ابو علوش

قسم اللغة العربية 

وآدابها
2014/12/7أستاذ مشاركمنتهى طه القسيم الحراحشة

كلية العلوم

2015/2/2أستاذباسم فارس عبد الرحيم عيلقسم الكيمياء

2015/6/9أستاذ مشاركأنور خليل عطيه ابو عامرقسم الكيمياء

2015/4/27أستاذ مشاركمحمود حسني ابراهيم الرفاعيقسم الكيمياء

2015/7/27أستاذ مشاركصفوان محمد احمد الرشعقسم الرياضيات

2014/11/22أستاذ مشاركمحمد أحمد سامل الزريقاتقسم الرياضيات

2014/12/22أستاذ مشاركأحمد عبدالله محمد العمريقسم الرياضيات

2014/12/1أستاذ مشاركمفلح محمد مفلح الذياباتقسم الحاسوبكلية تكنولوجيا املعلومات

كلية األمرية سلمى 

للتمريض

2015/3/9أستاذ مشاركعمر محمد عيل الرواجفةقسم متريض صحة البالغني

قسم متريض صحة 

املجتمع والصحة
2014/9/13أستاذ مشاركمحمد سعد ونس البشتاوي

2015/8/17أستاذ مشاركمحمد نواف ثالج الفواعرةقسم القانون العامكلية القانون
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التقـــريــر السـنوي
للعام الجامعي 2014 / 2015 م

2014/10/27أستاذ مشاركمؤيد سامح سليامن شواقفةقسم الهندسة املدنيةكلية الهندسة

كلية العلوم الرتبوية

2014/9/13أستاذتيسري محمد احمد الخوالدةقسم اإلدارة الرتبوية

قسم العلوم النفسية 

والرتبية الخاصة
2015/8/5أستاذمحمد سليامن مجيل بني خالد

قسم العلوم النفسية 

والرتبية الخاصة
2014/11/17أستاذ مشاركأسامء بدري رزق االبراهيم

2014/9/13أستاذعيل فرحان منيفي ابو صعيليكقسم املناهج والتدريس

2014/12/22أستاذ مشاركممدوح هايل عوده الرسورقسم املناهج والتدريس

2014/9/13أستاذ مشارككوثر عبود موىس الحراحشةقسم املناهج والتدريس

2014/9/13أستاذ مشاركحمود محمد مرشد العليامتقسم املناهج والتدريس

2015/2/7أستاذ مشاركأحمد محمد عقيل الدويريقسم املناهج والتدريس

2015/2/7أستاذ مشاركقاسم نواف فنخري الربيقسم املناهج والتدريس

2015/2/7أستاذ مشاركعبد السالم موىس سعيد عدييلقسم املناهج والتدريس

2015/1/20أستاذ مشاركإبراهيم احمد عيل بني ياسنيقسم علوم األرض والبيئةمعهد علوم األرض والبيئة

مركز اللغات
شعبة اللغة العربية 

للناطقني بغريها
2015/4/20أستاذ مشاركعمر عبد املحسن فرح الخزاعلة
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املوفدون
أعداد الطلبة املوفدين للحصول عىل درجة الدكتوراه أو املاجستري حسب الكلية 2014 - 2015 م

الدرجةالتخصصالكلية
عدد 

املوفدين
الدولة

أسرتاليا1دكتوراهالقانون الدويل العامكلية القانون

أسرتاليا1دكتوراهاللغويات االجتامعيةكلية اآلداب والعلوم واإلنسانية

كلية العلوم

الواليات املتحدة1دكتوراهكيمياء حيوية

الواليات املتحدة1دكتوراهالكيمياء

الواليات املتحدة1دكتوراهفيزياء الفضاء

بريطانيا1دكتوراهمحاسبة ماليةكلية إدارة املال واألعامل

كلية الهندسة

بريطانيا1دكتوراهالهندسة املعامرية

بريطانيا1دكتوراهالهندسة املدنية

هندسة مدنية / 

إنشاءات
اسرتاليا1دكتوراه

أمريكا، كندا، بريطانيا6دكتوراهالحاسوبكلية تكنولوجيا املعلومات

كلية التمريض
الواليات املتحدة1دكتوراهمتريض صحة البالغني

األردن1ماجستريمتريض

17املجموع الكيل



الباب السابع
اهليئــــــــــــة اإلداريـــــــــــــة
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أعداد أعضاء الهيئة اإلدارية حسب املؤهل العلمي والجنس 2014 - 2015 م

الكليةت
الجنس

املجموع
أنثىذكر

707دكتوراه1

432568ماجستري2

146126272بكالوريوس3

3970109دبلوم4

13325158ثانوية عامة5

27272344دون الثانوية6

640318958املجموع
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أعداد أعضاء الهيئة اإلدارية حسب الدرجة  والجنس 2014 - 2015 م

الكليةت
الجنس

املجموع
أنثىذكر

17118أوىل1

762096ثانية2

9468162ثالثة3

122120242رابعة4

31738خامسة5

8513سادسة6

29297389مقطوع7

640318958املجموع
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أعداد أعضاء الهيئة اإلدارية حسب الجهة والجنس

الجهةت
الجنس

املجموع
أنثىذكر

729رئاسة الجامعة / دائرة مكتب الرئيس1

7613رئاسة الجامعة / دائرة الشؤون اإلدارية 2

325دائرة أمانة رس املجالس3

11415دائرة العالقات العامة واإلعالم4

112738كلية العلوم5

4711كلية إدارة املال واألعامل6

6410كلية الرشيعة7

91827كلية األمرية سلمى بنت عبدالله للتمريض8

9918كلية األمري حسني بن عبدالله لتكنولوجيا املعلومات9

5510كلية العلوم الرتبوية10

5712كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية11

336كلية القانون12

151631كلية الهندسة13

383270عامدة شؤون الطلبة14

459عامدة البحث العلمي15

415عامدة الدراسات العليا16

213معهد بيت الحكمة17

4711معهد علوم االرض والبيئة18

213معهد الدراسات اإلسالمية19

302151مركز الحاسوب20

7310مركز اللغات21

538مركز االستشارات والخدمات الفنية وتنمية املجتمع املحيل22

314مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس23

022مركز دراسات العامل اإلسالمي24

011مركز إحياء الرتاث اإلسالمي25

325املركز الثقايف اإلسالمي26

7512مركز بحوث املياه والبيئة واملناطق الجافة27

123مركز بحوث الطاقة28

202مركز التميز واإلبداع29

9766163دائرة الخدمات العامة30

34236دائرة اللوازم واملشرتيات31

321042دائرة املالية32
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18826دائرة القبول والتسجيل33

301141املكتبة الهاشمية34

8412دائرة شؤون العاملني35

617دائرة العطاءات36

628دائرة الرقابة37

54256دائرة الزراعة واملياه والري38

617دائرة ضامن الجودة والتخطيط39

325دائرة الشؤون القانونية40

30838دائرة األمن الجامعي41

71172دائرة الهندسة والصيانة42

415دائرة صندوق االستثامر43

27027دائرة اإلنتاج والتصنيع والتدريب44

303املتحف45

224وحدة الدراسات العامنية46

202وحدة اإلمتحانات املحوسبة47

640318958املجموع





الباب الثامن
املراكــــــز والوحـــــدات 

البحثيـــــة
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مركز الحاسوب
أنظمة  تطوير  إىل  مستمر،  وبشكل  الحاسوب،  مركز  يسعى 

املعلومات  تكنولوجيا  مجال  يف  التطورات  آخر  ومواكبة  الحاسوب 

املجاالت  كافة  يف  الحاسوبية  للموارد  األمثل  االستغالل  وتحقيق 

األكادميية واإلدارية يف الجامعة. ويضم املركز أربع دوائر هي: دائرة 

الحامية  الفني والصيانة، ودائرة  الدعم  األنظمة والشبكات، ودائرة  ودائرة  الربمجة، 

وضبط الجودة.

متطورة  جامعية  بنية  تأمني  يف  الحاسوب  مركز  رؤية  من  وانطالقاً 

الحاسوبية  الربامج  متكاملة من  بإطالق حزمة  املركز  قام  فقد  وحديثة 

لطلبة الجامعة وأعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية فيها.

كام يوفر املركز ألعضاء هيئة التدريس والطلبة يف الجامعة إمكانية التواصل والتفاعل مع مختلف الجامعات واملؤسسات 

يف العامل من خالل تقنية )Video Conference( التي تم إنشاؤها وفق أحدث أنظمة التكنولوجيا ونقل املعلومات.

أهم النشاطات واإلنجازات:
• تدريب )100( طالب ومهندس يف مجال الحاسوب والشبكات من طلبة الجامعات األردنية، ومهنديس نقابة املهندسني، 	

ووزارة االتصاالت، ووزارة األشغال العامة واالسكان.

• بناء وتطوير األنظمة الحاسوبية اآلتية:	

1 ..)web( نظام العطاءات املركزية

2 ..)web( نظام طلبات الصيانة لدائرة االنتاج والتصنيع، ودائرة الهندسة والصيانة

3 ..)web( نظام عقود الصيانة ملركز الحاسوب

نظام تقييم األبحاث ملجلة املنارة )web(/ قيد البناء والتطوير. . 4

نظام طلبات السلف )web(/ قيد البناء والتطوير. . 5

• إنشاء موقع الكرتوين ملؤمتر االبداع والتميز لطلبة البكالوريوس يف الجامعات األردنية.	

• تطوير أنظمة الخوادم الرئيسية يف الجامعة بإضافة خوادم جديدة برسعات متطورة لزيادة كفاءة األنظمة الحاسوبية العاملة يف الجامعة.	

• 	.)WAF( تركيب وتشغيل نظام لحامية املواقع االلكرتونية الخاصة بالجامعة من االخرتاقات الداخلية والخارجية

• تركيب وتشغيل نظام ساعات متابعة دوام املوظفني يف عدد من الدوائر واملراكز والكليات يف الجامعة.	

• استحداث مخترب تدرييس  للطالب يف كلية الهندسة.	

• إدخال نظام فلرتة وترسيع عملية تصفح االنرتنت من داخل الشبكة الحاسوبية يف الجامعة.	

• تنفيذ املرحلة األوىل من تطوير الشبكة الحاسوبية يف الجامعة لتواكب أحدث التقنيات املستخدمة يف الشبكات الحاسوبية.	

• إنجاز مواصفات الشبكة السلكية والالسلكية ملرشوع بناء كلية تكنولوجيا املعلومات.	

• إنجاز مرشوع كامريات املراقبة، حيث تم تركيب )51( كامرية ملراقبة الحرم الجامعي وبوابات  الجامعة.	

• اعتامد أسس ومعايري تقديم الخدمات يف املركز لغايات ضبط الجودة.	
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مركز اللغات
ويقوم  1994م،  عام  الجامعة  تأسيس  بداية  مع  املركز  أُنشئ 

فضال  اللغوية،  الجامعة  متطلبات  مساقات  كافة  بطرح  املركز 

الرتكية،  مثل:  األخرى  واألوروبية  اإلسالمية  اللغات  مساقات  عن 

ويقوم  واألملانية.  والفرنسية،  وااليطالية،  واألسبانية،  والفارسية، 

املركز  ويضم  األجانب.  للطلبة  العربية  اللغة  بتعليم  املركز 

وشعبة  الجامعة،  متطلبات  شعبة  وهي:  أكادميية  شعب  ثالث 

وبلغ  التعليمية.  املختربات  وشعبة  بغريها،  للناطقني  العربية 

الجامعي العام  خالل  املركز  مساقات  يف  املسجلني  الطالب   عدد 

2015/2014 م)17,000( طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلبة املسجلني 

يف شعبة العربية للطلبة األجانب )250( طالباً وطالبة، ويضم املركز )31( مدرساً ومدرسة من مختلف الرتب العلمية والتخصصات.

أهم النشاطات واإلنجازات:

• اللغة 	 وشعبة  العربية،  اللغة  شعبة  هي:  أكادميية  شعب  وثالث  إدارية،  شعبة  شعب:  أربع  يف  املركز  هيكلة  تنظيم 

االنجليزية وشعبة اللغات األوروبية واإلسالمية.

• الجامعة، 	 الثقافة، و)200( مجلة علمية من إصدارات  بـ )250( كتاباً من وزارة  استحداث مكتبة تعليمية وتزويدها 

واسرتاحة تعليمية.

• اإلرشاف عىل جميع امتحانات املستوى، وامتحانات متطلبات الجامعة فنيا وإدارياً.	

• تطوير مقررات اللغة العربية للناطقني بغريها/ إدراج مهاريت االستامع واإلعالم لشعبة العربية للناطقني بغريها، ابتداًء 	

من الفصل الدرايس الثاين 2015/2014م.

• اللغة اإلنجليزية الجدد، حيث 	 العربية لألجانب، ومدريس  اللغة  عقد ورشة عمل تدريبية للمدرسني الجدد لتدريس 

تقديم الخربات الالزمة للزمالء املعينني الجدد مام انعكس إيجابيا عىل أدائهم.

• إقامة حفل تخرج للطلبة األجانب بحضور السفري املاليزي، وعطوفة رئيس الجامعة، ونواب الرئيس، وعمداء الكليات.	

• استقدام طلبة ماليزيني ضمن اتفاقية برنامج )أنا عريب(، وبرنامج )D عريب( ومتابعة اإلجراءات مع الجهات املختصة من 	

أجل تسكينهم وتأمني الكتب الدراسية لهم واصطحابهم يف رحالت ترفيهية.

• ربط مركز اللغات مع مركز الحاسوب ودائرة القبول والتسجيل من أجل تسهيل انتقال الطلبة األجانب من مركز اللغات 	

إىل الكليات، وتزويد الدوائر ذات الصلة بالبيانات الخاصة بها.

• استقطاب دعم خرائط تعليمية من املركز الجغرايف املليك بواقع )40( خريطة سياسية وسياحية. 	

• استقطاب محارضين متطوعني وغري متفرغني ملساعدة الطلبة األجانب والعرب.	

التطلعات املستقبلية:

• الجامعات 	 مخاطبة  طريق  عن  وذلك  اللغات  مركز  يف  العربية  اللغة  لدراسة  األجانب  الطلبة  من  املزيد  استقطاب 

واملعاهد والهيئات العلمية والثقافية.
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مركز االستشارات والخدمات الفنية وتنمية املجتمع
وأفراد  الجامعة  بني  الروابط  توثيق  أجل  من  املركز  أُنشئ 

املجتمع املحيل واملؤسسات املحلية والوطنية والدولية يف مجال 

االستشارات والخدمات، وهو حلقة التواصل مع املجتمع املحيل 

بشكل  اململكة  مناطق  وباقي  خاص  بشكل  املفرق  محافظة  يف 

عام من خالل تأهيل الكوادر البرشية وتدريبها وتعزيزها باملعرفة 

الالزمة ملواكبة التطورات االقتصادية واإلنتاجية يف املحافظة، ورفد 

التدريبية  املعرفة واملهارات  الذين لديهم  باألفراد  السوق املحيل 

الالزمة التي متكنهم من أخذ فرصهم بالحصول عىل الوظائف التي 

تالئم قدراتهم.

أهم النشاطات واإلنجازات:

• عقد عدد من االتفاقيات لتنفيذ الدورات والربامج التدريبية املتنوعة:	

• اتفاقية مع مركز جوهرة الجامعات الثقايف لعقد الدورات والربامج التدريبية املختلفة.	

• اتفاقية لتنفيذ برنامج الدبلوم التطبيقي )يف الصحة النفسية املجتمعية( بالتعاون مع املؤسسة العربية للتنمية والدعم 	

االجتامع )أسلوب(.

• مختلف 	 يف  املتخصصة  التدريبية  والربامج  الدورات  لعقد  والتدريب  لالستشارات  العلوم  قافلة  أكادميية  مع  اتفاقية 

املواضيع.

• اتفاقية مع مركز الراية الثقايف لعقد الدورات والربامج التدريبية املختلفة.	

• اتفاقية مع رشكة املحبة لذوي االحتياجات الخاصة والتوحد لرعاية وتأهيل وتدريب ذوي االحتياجات الخاصة والتوحد.	

• نفذ مركز االستشارات العديد من الدورات والربامج التدريبية وهي:	

عدد الدوراتاسم الدورةالتسلسل

5الدبلوم التدريبي يف إدارة املستشفيات والسجالت الطبية1

1الدبلوم التدريبي يف هندسة املساحة2

1مساحة املحطة الشاملة3

1أساسيات األوراق املالية – البورصة4

5ICDL 3اإلعداد المتحان الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب

2لغة إنجليزية محادثة واستامع6

1حفر اآلبار7
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مركز التميز واإلبداع
يهدف املركز إىل البحث واكتشاف الطاقات الكامنة ورعايتها وتوجيهها لدى املبدعني، وذلك من خالل بناء وتطوير بيئة 

جامعية نوعية، تشجع ثقافة اإلبداع مبفهومها الشامل، ليك يتمكن املوهوبون من استثامر قدراتهم اإلبداعية داخل الوطن 

ويف خدمته.

أهم النشاطات واإلنجازات:

• لعقد 	  )2( عدد  تدريبية  وقاعات  اجتامعات  قاعة  تجهيز 

الدورات وورش العمل.

• عقد عدد من املحارضات والدورات التدريبية لطلبة الجامعة 	

واملجتمع املحيل.

• البحث 	 دعم  لصندوق  دويل  مؤمتر  بنموذج  املركز  تقدم 

من  الجامعي”  األداء  يف  والتميز  “الريادة  بعنوان:  العلمي 

2016/4/19م إىل 2016/4/21م.

مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس
انسجاما مع رسالة الجامعة وفلسفتها الهادفة إىل تطوير التعليم الجامعي وخدمة املجتمع املحيل مبا يتامىش ومتطلبات 

العرص ويلبي احتياجات سوق العمل، فقد تم تأسيس املركز يف الجامعة خالل العام الدرايس 2004/2003م، لتنمية كفايات 

هيئة التدريس ومهاراتهم يف التخطيط، والتدريس، والتقويم، والبحث، واإلدارة، واإلرشاد.

أهم النشاطات واإلنجازات:

• عقد عدد من الدورات التدريبية الحديثة واملتنوعة ألعضاء هيئة التدريس يف التحليل اإلحصايئ وأساليب القياس والتقويم.	

• تنظيم ورش العمل املتقدمة ألعضاء هيئة التدريس حول أخالقيات التعليم الجامعي وطرائق التدريس الجامعي.	

• تنظيم احتفال خاص بتخريج أعضاء هيئة التدريس املعينني حديثا والذين شاركوا يف حزمة الورش التدريبية وبلغ عدد 	

املشاركني )45( عضواً.

• عقد ورشة عمل خالل الفصل الثاين من العام الجامعي 2014/ 2015م لجميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بعنوان: 	

“دور األستاذ الجامعي يف خدمة املجتمع: مشكالت وحلول”.

• إجراء دراسة بعنوان “االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة آل البيت يف ضوء متغريات الكلية والجنس 	

ونتيجة التقييم اإللكرتوين.

• نرش دراسة أجريت يف املركز تناولت استبانة التقييم اإللكرتوين )E-assessment Questionnaire( التابعة للمركز واملوسومة بـ 	

Using Muraki Model in Selecting Items for an E-assessment Questionnaire of Faculty Members at Al al-Bayt University“
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مركز إحياء الرتاث االسالمي
تأسس املركز يف الجامعة عام 2006م، كمركز أكادميي بحثي متخصص بالرتاث اإلسالمي، ويسعى املركز إىل تحقيق األهداف 

وتحقيقها ورشائها  واملخطوطات  الوثائق  وجمع  اإلسالمية،  الرتاثية  واملخطوطات  الوثائق  عىل  واملحافظة  االهتامم  اآلتية: 

املخطوطات  بلغ عدد  اإلسالمي، حيث  املعامري  الرتاث  والباحثني، وتوثيق  للطلبة  الوثائق واملخطوطات  وتبادلها، وتوفري 

)4000( مخطوطة.

أهم النشاطات واإلنجازات:

• تزويد مكتبة املركز الرقمية بـ )1000( مخطوط – تبادل مشرتك وإهداء من مكتبة جامعة الريموك.	

• البدء مبرشوع فهرسة املخطوطات املصورة يف الجامعة.	

• البدء مبرشوع توثيق الذاكرة الوطنية يف محافظة املفرق.	
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مركز دراسات العالم االسالمي
يهدف املركز إىل االهتامم بدراسة شؤون العامل اإلسالمي ومشكالته وقضاياه املعارصة، وتشجيع دراستها. باإلضافة إىل بناء 

قاعدة بيانات ومعلومات عن دول وشعوب العامل اإلسالمي واألقليات املسلمة يف العامل، كام يهدف املركز إىل إجراء دراسات 

وبحوث متخصصة عن العامل اإلسالمي يف امليادين الدينية والسياسية والفكرية واالقتصادية واالجتامعية، ونرشها بالوسائل 

املختلفة، وتوثيق عالقات التعاون مع املراكز املامثلة يف العامل اإلسالمي مبا يفيد يف تحقيق أهداف املركز.

أهم النشاطات واإلنجازات:

• املشاركة يف فعاليات املؤمتر العاملي الذي نظمته رابطة العامل اإلسالمي بعنوان: “ اإلسالم ومكافحة االرهاب يف املدة ما 	

بني -22 2015/2/25م مبكة املكرمة.

• املشاركة يف فعاليات منتدى اإلفتاء الثقايف الذي نظمته دائرة اإلفتاء العام يف عامن بتاريخ 2015/4/7.	

• اإلمام 	 “دور  بعنوان:  مبحارضة  إربد  محافظة  أوقاف  مديرية  يف  والوعاظ  لألمئة  الثقايف  املوسم  فعاليات  يف  املشاركة 

والواعظ والخطيب يف تفنيد الفكر املتطرف وبيان سامحة ووسطية اإلسالم”.

• نستقبل 	 “كيف  بعنوان:  إربد  محافظة  أوقاف  مديرية  نظمته  الذي  الهاشمي  العلمي  املجلس  فعاليات  يف  املشاركة 

رمضان”.

• املشاركة يف فعاليات الندوة الدولية التي نظمتها جامعة جاكرتا بعنوان: “الوسطية اإلسالمية ومفهومها وتطبيقاتها” يف 	

الفرتة ما بني 10-12/مايو/2015م يف جاكرتا.
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املركز الثقايف االسالمي
انطالقاً من الرسالة الدينية السمحة للجامعة، وتأكيداً عىل دورها يف خدمة املجتمع املحيل والتفاعل معه يف األنشطة 

الثقافية من دينية وفكريّة واجتامعية وغريها، وترجمة لدور الجامعة يف تعميق التواصل مع العامل اإلسالمي عىل مختلف 

األصعدة. تّم تأسيس املركز الثقايف اإلسالمي يف الجامعة عام 2008م، ليكون منطلقاً ثقافياً لتحويل رسالة الجامعة إىل واقع 

ملموس من خالل عدد من األهداف واألنشطة التي يتوىل املركز تنفيذها.

أهم النشاطات واإلنجازات:

• عقد محارضة بعنوان: “الهجرة دروس وعرب واقع ومستقبل” للدكتور الشيخ عبدالرحيم العكور.	

• تجهيز عدد من الدورات العلمية الرشعية يف العقيدة والفقه والتفسري موجهة للمجتمع املحيل وطلبة الجامعة والطلبة 	

الوافدين ومبشاركة حوايل )300( طالب وطالبة، وتم توزيع الشهادات عىل مستحقيها.

• عقد محارضة بعنوان: “الشخصية اإلسالمية بني الثقافة اإلسالمية والثقافة الغربية”.	

التطلعات املستقبلية:

• تطوير برامج تدريس التالوة والتجويد للوصول إىل مستوى االتقان بالقراءات السبع.	

• إنشاء مكتبة حديثة تابعة للمركز لخدمة رواده.	

• إنشاء مراكز دامئة لتحفيظ القران الكريم يف التجمعات السكانية يف املحافظة.	

• تأهيل األمئة والوعاظ واملرشدين يف املحافظة.	
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مركز بحوث املياه والبيئة واملناطق الجافة
األردن،  الجافة يف  املناطق  والبيئة وموارد  باملياه  املتعلقة  البحوث  إجراء  بداية عام 2009م، بهدف  املركز  تأسيس  تم 

والتي تشمل دراسات موارد املياه وإدارتها واملوارد الطبيعية والبرشية، وتقييم اآلثار البيئية للمشاريع، وتقديم الخدمات يف 

مجال الرصد والوعي البيئي والتصاميم البيئية الهندسية، واملشاركة يف وضع الترشيعات البيئية، ويقوم املركز بتقديم خدمة 

الفحوصات املخربية املتخصصة لطلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس يف الجامعة واملؤسسات العلمية واإلنتاجية 

والخدمية.

أهم النشاطات واإلنجازات:

• عقد ثالث دورات تدريبية داخلية ملرشيف املختربات حسب خطة التدريب السنوية للمركز.	

• وتحليل 	 امليكروبيولوجية  الفحوصات  عىل  الجيولوجيني  املهندسني  نقابة  من  ومهندسني  عليا  دراسات  طلبة  تدريب 

.)IDEXX,XRD,XRF( الصخور واملعادن وتشغيل األجهزة

• 2008م”  	 لعام  رقم)2(  املطابقة  تقييم  جهات  اعتامد  إجراءات  “إدارة  لتعليامت  وفقاً  األردين  االعتامد  عىل  الحصول 

ايييس  االيزو  الدولية  للمواصفة  املكافئة  أيييس 2012/17025م  ايزو/  أوروبية  أ  م ق  األردنية  املواصفات  ومتطلبات 

2005/17025م.

• الواليات 	 )ERA Watercompany( يف  pt من  عينات  )PT-Samples( عن طريق رشاء  الكفاءة  اختبار  املشاركة يف 

املتحدة خالل شهر حزيران 2015م.



88

التقـــريــر السـنوي
للعام الجامعي 2014 / 2015 م

مركز بحوث الطاقة
بحوث  مركز  إنشاء  الجامعة  ارتأت  وقد  الطاقة  بأهمية موضوع  الجامعة  من  إدراكا  وذلك  عام 2009م،  املركز  أُنشئ 

الطاقة بهدف نرش املعرفة العلمية بني الطلبة واملجتمع املحيل، وتقديم الخربات، واالستشارات الفنية والدراسات واألبحاث 

عىل املستوى املحيل، وجاء إنشاء املركز استجابة لتحديات محدودية موارد الطاقة يف األردن من أجل أن يكون مركزاً رائداً 

يف مجال تطوير تطبيقات الطاقة، مام يهدف إىل االقتصاد يف استهالك الطاقة ونرش الوعي بأهمية ترشيد استهالك الطاقة.

أهم النشاطات واإلنجازات:

• الطاقة 	 من  الجامعة  حاجات  لسد  الشمسية  الطاقة  مبرشوع  الخاص  العطاء  ومواصفات  رشوط  تجهيز  عىل  العمل 

الكهربائية، وتضمن ذلك إعداد وثائق العطــاء الفنيــة والعقدية، ومتابعة املراســـالت مع صندوق )أبو ظبي( للتنمية، 

وتجهيز اإلعالن الخاص لطرح العطاء.

• املشاركة بعدد من الندوات الخاصة بالطاقة املتجددة يف نقابة املهندسني. 	
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وحدة الدراسات العمانية
الُعامين،  الرتاث  دراسة  يف  والثقايف  العلمي  دورها  لتامرس  1999/1998م،  الجامعي  العام  مطلع  يف  الوحدة  تأسست 

ونرش البحوث التي تعالج جوانب الحياة الثقافية والعلمية واألدبية ذات الصلة بسلطنة ُعامن، وعقد الندوات واملؤمترات 

املتخصصة. وتضم الوحدة مكتبة متخصصة تحوي مجموعة فريدة من املصادر الُعامنية يؤّمها طلبة الجامعة لالستفادة من 

موجوداتها النوعية، وتنظم الوحدة محارضات دورية يُدعى إليها أساتذة من الجامعة وخارجها.

أهم النشاطات واإلنجازات:

• عمل ندوة علمية بعنوان: “ُعامن املايض والحارض” وذلك يوم األحد 2014/11/30م.	

• تجهيز وتحرير وإخراج كتاب أعامل املؤمتر العلمي الدويل العارش لوحدة الدراسات الُعامنية املعنون بـ “املربد األزدي: 	

جهوده العلمية وآثاره اللغوية واألدبية”، وأرسل إىل سلطنة ُعامن إلمتام طباعته.

• عقد املؤمتر الحادي عرش بعنوان: “الحركة األدبية واللغوية املعارصة يف سلطنة ُعامن” وذلك يومي الثالثاء - األربعاء 	

28-29 متوز )يوليو( 2015م، وشارك فيه ما يزيد عىل )35( خمسة وثالثني باحثاً من داخل األردن وخارجه.
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وحدة االمتحانات املحوسبة
الجامعة  يف  االمتحانات  لحوسبة  الوحدة  هذه  وتهدف  /2009م،   2008 الجامعي  العام  بداية  مع  الوحدة  إنشاء  تم 

بإدارة  حاليا  الوحدة  تقوم  الحديثة.  والتقنية  العلمية  األُسس  مع  يتوافق  مبا  التدريسية  العملية  لتطوير  وذلك  وإجرائها، 

محوسبة  امتحانات  بإجراء  تقوم  كام  والحاسوب،  االنجليزية  واللغة  العربية  اللغة  يف  الجدد  للطلبة  املستوى  امتحانات 

للمساقات التدريسية املطروحة يف كليات ومعاهد الجامعة.

أهم النشاطات واإلنجازات:

بلغ عدد الطلبة املتقدمني المتحانات املستوى )4207( طالباً وطالبة. 

أعداد الطلبة ونسب النجاح بالتفصيل:

امتحان املستوى

الفصل الدرايس الثاينالفصل الدرايس األول

عدد الطلبة 

املتقدمني

عدد الطلبة 

الناجحني
نسبة النجاح

عدد الطلبة 

املتقدمني

عدد الطلبة 

الناجحني
نسبة النجاح

38 %541895727 %23081246اللغة العربية

47 %611889892 %23121410اللغة االنجليزية

77 %8318931456 %22961905الحاسوب

متحف سمرقند
أُنشئ املتحف يف العام 1995/1994م، كرصح معرفة جديد، أضافته الجامعة إىل مناراتها العلمية واألكادميية، ليسهم يف 

تأدية أدوارها وتحقيق أهدافها، وبانسجام مع رسالتها وتطلعاتها العلمية والرتبوية واإلنسانية. ويضم املتحف حالياً العديد 

من املقتنيات األثرية والرتاثية املتنوعة واملميزة، معروضة يف قاعاته وأروقته وساحاته األمامية.



الباب التاسع
الدوائــــــــــر اإلداريـــــــــــة
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دائرة الشؤون اإلدارية
تتوىل الدائرة مهمة استقبال الربيد الداخيل والخارجي الوارد للجامعة ليتم عرضه عىل األستاذ رئيس الجامعة ونوابه بعد 

أن يسجل يف الديوان املركزي، ويتم بعد ذلك متابعة  رشوحاتهم وقراراتهم مع مختلف الدوائر املرسلة لها. كام تعمل الدائرة 

عىل تأمني إرسال الربيد الصادر إىل الجهات الداخلية والخارجية باإلضافة  إىل إنشاء الرسائل والقرارات الصادرة عن الجامعة. 

وتضم الدائرة الشعب اآلتية: شعبة الديوان املركزي، وشعبة املتابعة.

أهم النشاطات واإلنجازات:

• تعديل نظام فهرسة ملفات الدائرة، حيث تم تخفيضها من )900( ملف إىل ما يقارب )300( ملف،  وتم إعداد هذا 	

الفهرس بطريقة تسهل الرجوع إىل املعاملة بكل سهولة ويرس.

• تفعيل نظام الحوسبة لألعامل اإلدارية يف الدائرة، والعمل بنظام األرشفة اإللكرتونية.	

• تم أرشفة )16350( معاملة ووثيقة يف العام 2014م، والعمل جاٍر ألرشفة املعامالت القدمية إلكرتونياً.	

التطلعات املستقبلية:

• إصدار طبعة ثالثة من مجموعة الترشيعات القانونية تحتوي عىل جميع التعديالت املقررة.	

دائرة شؤون العاملني
تأسست الدائرة عام 1994م، وتضطلع مبهام تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بتوظيف الكفاءات الالزمة للجامعة من أعضاء 

يف  املعنية  الجهات  مع  املستمر  والتنسيق  اليومية،  باألجور  واملستخدمني  والفنيني  اإلداريني  واملوظفني  التدريسية  الهيئة 

الجامعة من أجل تأهيل وتدريب املوظفني الجدد، ومتابعة شؤونهم طيلة مدة عملهم يف الجامعة وفقاً للقوانني واألنظمة 

التدريسية،  الهيئة  أعضاء  املوظفني واملستخدمني، وشعبة  أربع شعب هي: شعبة شؤون  الجامعة. وتضم  بها يف  املعمول 

وشعبة الضامن االجتامعي والتأمني الصحي، ومكتب التسهيالت والسفر. وهي تقوم مبهام تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بتوظيف 

الكفاءات الالزمة ألجهزة الجامعة من أعضاء الهيئة التدريسية واملوظفني واإلداريني والفنيني واملستخدمني باألجور اليومية، 

والتنسيق املستمر مع الجهات املعنية يف الجامعة من أجل تأهيل وتدريب املوظفني الجدد ومتابعة شؤونهم طيلة مدة 

عملهم يف الجامعة وفقاً للقوانني واألنظمة املعمول بها. 

أهم النشاطات واإلنجازات:

• استقبال طلبات التوظيف لكليات الجامعة ودوائرها املختلفة، حيث تم استقبال )600( طلب توظيف.	

• تطوير أداء النظام الخاص بأعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع مركز الحاسوب.	
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دائرة الرقابة الداخلية 
تأسست الدائرة عام 1996م وتقوم بالعمل عىل تدقيق القرارات اإلدارية واملالية وسالمة سريها، واملتابعة واإلرشاف عىل 

الخطط والربامج املقررة والتأكد من سالمة ودقة تنفيذها. وتقوم الدائرة بجميع األعامل املطلوبة منها من تدقيق القرارات 

املالية واإلدارية، وتقديم االستشارات املطلوبة منها.

أهم النشاطات واإلنجازات:

• أصدرت الدائرة )249( كتاباً رقابيا، منها ما هو إجراء رقايب، ومنها ما هو دراسة تحليلية بهدف تقديم الرأي واملشورة 	

لرئاسة الجامعة.

• إعداد وتقديم التقارير املالية واإلدارية إىل مجلس األمناء عن الوضع املايل واإلداري يف الجامعة.	

• عمل جوالت ميدانية رقابية لرصد املخالفات بهدف املعالجة والتصويب املبارش.	

دائرة العالقات العامة واإلعالم
تُعّد الدائرة حلقة الوصل الحيوية التي تصل بني الجامعة واملجتمع، وتعمل الدائرة عىل توثيق صالت الجامعة باملجتمع 

املحيل والعريب والدويل، وتعمل عىل إبراز صورة الجامعة املرشقة لدى الجمهور ولدى املؤسسات املختلفة، وتقوم بتنظيم 

العالقات الثقافية مع مختلف الجامعات ومؤسسات الدولة املختلفة كام تشارك يف تنظيم األنشطة الثقافية عىل مستوى 

الجامعة، وتعمل عىل توثيق كل ما يصدر عن الجامعة من أخبار وفعاليات وتحقيقات ونرشات ومجالت وصور فوتوغرافية، 

بالصحف  الجامعة  اشرتاك  تأمني  وكذلك  املحلية،  الصحافة  يف  الجامعي  التعليم  وميادين  الجامعة  عن  ينرش  ما  ومتابعة 

واملجالت.
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دائرة أمانة سر املجالس
تعد الدائرة واحدة من الدوائر املهمة يف الجامعة، وهي ترتبط برئيس الجامعة مبارشة، وقد أنشئت هذه الدائرة عام 

الرئيسية يف الجامعة والتي تشمل:  القيام بجميع األعامل املنوطة بها ضمن نطاق أعامل املجالس  الدائرة  1993، وتتوىل 

مجلس  شعبة  شعبتني هام:  الدائرة  وتضم  والرتقية.  التعيني  ولجنة  العمـداء،  ومجلس  الجامعة،  ومجلس  األمناء،  مجلس 

األعامل  تنفيذ  الدائرة بشكل رئييس يف  والرتقية. وتعنى  التعيني  العمداء ولجنة  األمناء، وشعبة مجلس  الجامعة ومجلس 

املتعلقة باألمور األكادميية واإلدارية ضمن أعامل املجالس الرئيسية يف الجامعة.

أهم النشاطات واإلنجازات:

• عدد أعضاء هيئة التدريس الذين ترقوا إىل رتبة أستاذ )12( عضواً. 	

• عدد أعضاء هيئة التدريس الذين ترقوا إىل رتبة أستاذ مشارك )25( عضواً.	

• عقد )8( اجتامعات ملجلس امناء الجامعة، وصدر عنها )62( قراراً.	

• عقد )8( اجتامعات ملجلس الجامعة، وصدر عنها )53( قراراً.	

• عقد )46( اجتامعاً ملجلس العمداء الجامعة، وصدر عنها )531( قراراً.	

• عقد )42( اجتامعاً للجنة التعيني والرتقية يف الجامعة، وصدر عنها )411( توصية وقراراً.	
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دائرة الشؤون القانونية
تأسست الدائرة عام 1994م، وتُعّد الجهة املسؤولة عن توجيه أنشطة الجامعة وقراراتها وفقا ألحكام املنظومة الترشيعية 

املعمول بها، وهي معنية بوضع مشاريع القوانني واألنظمة والتعليامت الخاصة بالجامعة ومتابعتها مع الجهات ذات العالقة، 

بالجامعة،  الخاصة  واالتفاقيات  العقود  مراجعة  وكذلك  واإلداري،  األكادميي  العمل  مناحي  والرأي يف  املشورة  تقديم  ويف 

ومتابعة القضايا يف املحاكم التي تكون الجامعة طرفاً فيها. 

أهم النشاطات واإلنجازات:

• إصدار طبعات من مجموعات الترشيعات القانونية لعام 2009 والتعديل عليها حسب التعديالت املقررة والتي تقع يف 	

جزأين: الجزء األول يضم القوانني واألنظمة، والجزء الثاين يضم التعليامت واألسس واالجراءات.

• توفري برنامج الكرتوين خاص مبجموعة الترشيعات القانونية بالتعاون مع املكتبة الهاشمية ليتسنى لذوي الشأن والطلبة 	

االطالع عليها واالستفادة منها.
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االتفاقيات التي أرشفت دائرة العالقات عىل إنجازها:

ا- االتفاقيات املربمة مع جهات خارج اململكة

التاريخاملؤسســةت

2-6-2014جامعة كارابوك الرتكية.1

2014/9/1مذكرة تفاهم  بني الجامعة وجامعة والية موسكو لالقتصاد.2

2014/12/16مذكرة تفاهم بني الجامعة وجامعة السلطان رشيف عيل االسالمية يف بروناي.3

2014/12/18مذكرة تفاهم بني الجامعة ورشكة سكاي بور فاس للطاقة التجارية/السعودية.4

2015/5/26اتفاقية تعاون مع جامعة جون مونه الفرنسية.5

2015/5/26تبادل وتعاون ثقايف بني الجامعة وINALCO املعهد الوطني للغات والحضارات الرشقية يف فرنسا.6

2015/9/22اتفاقية تعاون بني الجامعة وجامعة أملرييا االسبانية.7

ب- اتفاقيات الجامعة مع جهات داخل اململكة

التاريخاملؤسسةت

1
اتفاقية مرشوع تطوير الخدمات املقدمة لألطفال )روضة( مع املجلس الوطني لشؤون 

األرسة.
2014/9/18

2
اتفاقية بني الجامعة ورشكة التقنية املتجددة للمقاوالت حول بناء مبنى كلية تكنولوجيا 

املعلومات.
2014/9/30

2014/10/15اتفاقية تعاون بني الجامعة وشبكة الجامعات األردنية.3

2014/11/2مذكرة تفاهم بني الجامعة ومكتب املؤمتر اإلسالمي لبيت املقدس.4

2014/11/10اتفاقية تفاهم مع مؤسسة بهاء خريي لعقد الدورات التدريبية.5

6
مذكرة تفاهم يف البحوث واالستشارات وأنشطة التعاون مع مركز امللك عبد الله الثاين 

للتصميم والتطوير “كاديب”.
2015/3/11

2015/4/5مذكرة تفاهم بني الجامعة ومجموعة )طالل أبو غزالة(.7

2015/4/8اتفاقية تعاون بني الجامعة ومركز تطوير األعامل.8

2015/3/27تجديد مذكرة تفاهم للمرة الثانية مع مركز إمداد لإلعالم – نبيل الرشيف.9

2015/4/26مذكرة تعاون بني الجامعة واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي – األردن.10

2015/4/28اتفاقية تفاهم بني الجامعة واملؤسسة العربية للتنمية والدعم االجتامعي. 11

2015/5/18اتفاقية تعاون بني الجامعة وأكادميية الرواد  للتدريب.12

2015/5/24مذكرة تفاهم بني الجامعة ووزارة الطاقة - املصادر املعدنية.13

2015/9/7اتفاقية تعاون بني الجامعة وهيئة اإلعالم إلنشاء إذاعة صوت الجامعة.14
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دائرة ضمان الجودة والتخطيط
تحرص الدائرة عىل توفري كافة املعلومات واإلحصاءات والدراسات التي تساعد اإلدارة العليا يف الجامعة عىل اتخاذ القرار 

املناسب فيام يخص تطوير العملية األكادميية واإلدارية يف الجامعة. وحتى تتمكن الدائرة من إنجاز عملها عىل أكمل وجه، 

فإنها تتواصل مع مؤسسات التعليم العايل وهيئة اعتامد مؤسسات التعليم العايل وتزويدها باإلحصائيات الالزمة من أعداد 

أعضاء هيئة التدريس، واملبعوثني، وأعداد الطلبة لكافة املستويات يف الجامعة بشكل فصيل وسنوي.

الربامج األكادميية املعتمدة واملستحدثة:

•  )56( برنامجاً معتمداً ومكتمل اإلجراءات.	

•  )12( برنامجاً غري معتمد وتم دفع بدالت لالعتامد الخاص وحسب األصول.	

•  )5( برامج تم النظر فيها من قبل لجان هيئة االعتامد، وكانت التوصية بتأجيل البت يف اعتامدها.	

• املوافقة عىل استحداث الربامج اآلتية:	

• درجة البكالوريوس يف الرتبية البدنية، والبكالوريوس يف علوم الطريان.	

• درجة املاجستري يف اللغة االنجليزية يف برنامج األدب والنقد، واملاجستري يف اللغويات.	

• درجة الدكتوراه يف اللغة العربية، والدكتوراه يف الفقه وأصوله. 	

أهم النشاطات واإلنجازات:

• إدارة امتحان الكفاءة الجامعية بالتنسيق مع هيئة اعتامد مؤسسات التعليم العايل.	

• عمل دراسة متكررة للطاقة االستيعابية لجميع التخصصات التي تطرح يف الجامعة.	

• عمل مقرتح إلنشاء وحدة خدمات أساسية مساندة ملتطلبات الجامعة.	

• عمل نرشة للتقرير السنوي للعام الجامعي 2014/2013م.	

• عمل التقرير االحصايئ السنوي )حقائق وأرقام( للعام الجامعي 2014/2013م، ونرشه عىل موقع الجامعة.	

• عمل النرشة السنوية )Fact sheet(  ونرشها عىل موقع الجامعة.	

• العمل عىل تدقيق ومراجعة جميع مشاريع استحداث التخصصات الجديدة ومطابقتها مع املعايري الخاصة بها والصادرة 	

من هيئة االعتامد.

• متابعة إجراءات لجنة الخطة الدراسية وإصدار )33( قراراً خاصاً بالخطط الدراسية.	

• تحديث موقع الدائرة بإضافة جميع النامذج والتعليامت واملعايري الخاصة بإجراءات استحداث التخصصات الجديدة 	

واعتامدها.
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دائرة االنتاج والتصنيع والتدريب
• تضم الدائرة أربع شعب هي: شعبة النجارة والديكور، وشعبة تشكيل املعادن، وشعبة التدريب، وشعبة املستودعات. 	

• أهم النشاطات واإلنجازات:	

• تنفيذ طلبات التصنيع عىل مستوى الجامعة من تصنيع أثاث، ولوازم طالب، وأعامل خشبية ومعدنية.	

• تنفيذ أعامل الصيانة الفعلية والوقائية ملرافق الجامعة. 	

• املشاركة يف وضع املواصفات واالستشارات الفنية والعطاءات وحسب اختصاص الدائرة.	

• تنفيذ برامج تدريب الطلبة من خالل مشاغل الدائرة، حيث تم تدريب )263( طالباً وطالبة.	

دائرة الهندسة والصيانة
الجامعة  مباين  وتحوير  تكييف  بعمليات  بالقيام  عملها  ابتدأت  حيث  للجامعة،  األوىل  البدايات  منذ  الدائـرة  إنشاء  تـم 

املصممة أصال ألغراض السكنات العسكرية، لتصبح مباين قابلة لالستخدام كمؤسسة علمية تشتمل عىل كافة البنى التحتية 

من متديدات كهربائية، وحاسوبية، ومتديدات املياه، والشوارع، والساحات، واملختربات بأنواعها. وتضم الدائرة أربع شعب 

هي: شـعبة أعامل املعامرية، وشعبة األعامل املدنية، وشعبة األعامل امليكانيكية، وشعبة األعامل الكهربـائية.

مشاريع قيد التنفيذ داخل الجامعة وهي:

• مرشوع توسعة كلية تكنولوجيا املعلومات.	

• مرشوع الصالة الرياضية.	

• مشاريع قيد التنفيذ خارج الجامعة وهي:	

• مرشوع مركز استشارات ومكتب ارتباط الجامعة يف عامن.	

• مشاريع التي تم إنجازها خالل العام الجامعي 2014-2015 م وهي:	

• ساحة ومواقف سيارات لطالب الجامعة عىل البوابة رقم )3(.	

• عمل بعض التحويرات يف مباين الجامعة والصيانة العامة.	

دائرة اللوازم املركزية
الجامعة  وفعاليات  ونشاطات  أهداف  لتسيري  واللوازم  املواد  توفري  عىل  وتعمل  الجامعة،  تأسيس  منذ  الدائرة  تأسست 
املختلفة، وتتمثل رسالة الدائرة بالحصول عىل اللوازم من األموال العينية املنقولة والخدمات للكليات واملعاهد واملراكز والدوائر 
اإلدارية بشكل يحقق االستثامر األمثل للامل العام والرقابة عىل املخزون، كام تقوم الدائرة بتوفري املعلومات الالزمة عن اللوازم 
واملوردين لها يف اململكة وخارجها، وتزويد املعنيني يف الجامعة بهذه املعلومات. وتضم دائرة اللوازم املركزية الشعب اآلتية: 

شعبة املشرتيات، وشعبة املستودعات، وشعبة الرقابة عىل املخزون والسجالت، وشعبة التخليص والتسلم واملتابعة. 

أهم النشاطات واإلنجازات:

• تم تنفيذ )167( طلب رشاء بقيمة )131,000( و )49( رشاء مبارش بقيمة )3,239( ديناراً.	

• رصف )1622( سلفة بقيمة )167,775( ديناراً.	

• تنفيذ )2302( طلب لوازم، و)1149( طلب إرجاع، وشطب، وتحويل، وإضافة، وتدوير.	
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دائرة الزراعة واملياه والري
• الزراعة 	 شعبة  وتضم  2003م،  عام  الدائرة  استحدثت 

بجميع  الدائرة  وتقوم  والري،  املياه  وشعبة  والوقاية، 

يف  الزراعي  الغطاء  خدمة  نحو  واملتطلبات  الواجبات 

الجامعة.

• أهم النشاطات واإلنجازات:	

• للعام 	 الزيتون  من  الزراعي  اإلنتاج  مبيعات  بلغت 

2015/2014 عرشون ألفاً وخمسامئة دينار.

• وجازانيا، 	 وياسمني،  كلثوم،  )أم  الزينة  نباتات  زراعة 

حدائق  جميع  عىل  موزعة  ومجنونة(،  البان،  وحصا 

ومرافق الجامعة.

دائرة الخدمات العامة
أنشئت الدائرة مع بداية تأسيس الجامعة  لتقديم الخدمات الالزمة والرضورية لكافة مرافق الجامعة وإدامتها، وتُعّد 

من أكرب الدوائر اإلدارية يف الجامعة، إذ تضطلع بواجبات ومهام ينفذها كادر من الفنيني املتخصصني من ذوي الخربات 

والكفاءات الفنية واملهنية، وتتشكل الدائرة من خمس شعب هي: شعبة النظافة، وشعبة الحركة، وشعبة االتصاالت، وشعبة 

الخدمات املتفرقة وتضم املصبغة، وشعبة املفاتيح، ويتبع لدائرة الخدمات العامة كل من: مدرج الحسني بن عيل، ومبنى 

اإلمام مسلم، واملجمعات التدريسية واإلسكان )دار الندوة، وسكن الرفادة، وسكن الطلبة الوافدين وسكن العائالت(.

أهم النشاطات واإلنجازات:

• تقديم خدمات النظافة لجميع مرافق الجامعة باإلضافة، ألعامل الرش والوقايئ والضبايب للحرم الجامعي بشكل أسبوعي 	

خالل فرتة الصيف.

• تقديم خدمات الغسيل والكوي للعاملني يف الجامعة.	

• رصف املفاتيح وخراطتها واالحتفاظ بنسخ احتياطية، والعمل عىل إدامة وصيانة سلندرات األبواب.	

• تأمني خدمة التنقل داخل وخارج الجامعة، باإلضافة إىل توفري حافالت ركوب متوسطة لنقل الطلبة بني مرافق الجامعة 	

وإىل أماكن التدريب امليداين والعميل، وتغطية أنشطة الجامعة من مؤمترات وندوات ورحالت.

• اإلرشاف عىل متطلبات السالمة العامة يف الجامعة، حيث يتم تنفيذ جوالت تفقدية للمطاعم والكفترييات للتأكد من 	

التقيد برشوط السالمة العامة.

• تأمني خدمة االتصاالت الداخلية والخارجية للعاملني يف الجامعة، والعمل عىل صيانة شبكة االتصاالت.	
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دائرة القبول والتسجيل
وانتهاء  قبوله  ابتداء من  بالطالب  الجامعة  تربط  التي  الوصل  لكونها همزة  الجامعة  الجامعة رشيان  الدائرة يف  تُعّد 

بتخرجه، وما بني القبول والتخرج خطوات عديدة ومتابعة حثيثة للسرية األكادميية للطالب، وهي من الدوائر املهمة وأكرثها 

الكليات واملعاهد  بأعامل  وثيقاً  التدريسية أيضاً، وترتبط أعاملها ارتباطاً  الهيئة  فعالية ليس للطالب فحسب، بل ألعضاء 

واملراكز والدوائر األخرى يف الجامعة، وتشارك بشكل فعال ونشط يف الترشيع والتعديل، وتنفيذ القرارات، وتطبيق األنظمة 

والتعليامت املتعلقة بالقبول والتسجيل.

أهم النشاطات واإلنجازات:

• القيام بعملية قبول الطلبة الجدد، وذلك يشمل تحديد مواعيد القبول واإلعالن عنها وتصميم النامذج الخاصة بعملية القبول.	

• إعداد الجداول الدراسية الفصلية، وجداول االمتحانات، واعتامد العالمات بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.	

• التنسيق مع مركز الحاسوب لربمجة عمليات القبول والتسجيل وتحديثها.	

• تزويد الطلبة بجميع الوثائق التي تبني مسريتهم األكادميية بأسلوب متطور، وتصديقها حسب األصول.	

صندوق االستثمار
يقوم الصندوق بتمويل احتياجات املوظفني من سيارات وعقارات وأجهزة كهربائية وأثاث ومواد بناء، بنظام املرابحة اإلسالمية 

وذلك من خالل إقامة املعارض الداخلية وتوقيع االتفاقيات مع الرشكات التجارية املحلية، والصندوق يف توجه إىل االستثامر يف 

الخدمات داخل الجامعة بالرشاكة مع الرشكات املتخصصة، وقام الصندوق بإجراء دراسات جدوى لعدد من االستثامرات مثل: 

املدرسة النموذجية، واملدينة التجارية، ومحطة املحروقات وغريها، لالنطالق بالعمل االستثامري طويل األجل.

أهم النشاطات واإلنجازات:

• حقق صندوق االستثامر ربحاً صافياً بقيمة )133495( ديناراً خالل العام 2014م.	

• بلغت قيمة األرباح املؤجلة من عام 2014 فقط مبقدار)169326(  ديناراً.	

• توقيع اتفاقية مع رشكة مصفاة البرتول األردنية إلقامة محطة محروقات.  	

األرباح املحققة واملؤجلة للعام 2014م مقارنة بالعام 2013م

 مجموع األرباح

املؤجلة/ صندوق

أرباح مؤجلة  مجموع األرباح

املتحققة/ صندوق

أرباح متحققة

2014 2013 2014 2013

168194 92960 75234 176399 88598 87801 صندوق االستثامر

144707 76366 68341 80132 44897 35235 صندوق االدخار

312901 169326 143575 256531 133495 123036
 مجموع املتحقق /

املؤجل خالل العام
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التطلعات املستقبلية:

يطمح الصندوق، خالل الفرتات املقبلة، إىل التوجه لالستثامرات طويلة األجل –  وقد تم تشكيل لجان إلعداد دراسات 

املتخصصة – كإنشاء مدرسة منوذجية، ومدينة تجارية  املحلية والدولية  الرشكات  الرشاكة مع  الالزمة من خالل  الجدوى 

متضمنة مدينة العاب، ومول تجاري، ومجمعات تجاريه، وإنجاز مرشوع محطة املحروقات.

الدائرة املالية
تأسست الدائرة عام 1994م، وتقوم بإدارة جميع الشؤون املالية املتعلقة بالجامعة من النفقات واإليرادات والرواتب، 

التدقيق،  وشعبة  الرواتب،  وشعبة  املوازنة،  وشعبة  النفقات،  وشعبة  اإليرادات،  شعبة  هي:  مثاين شعب  وتضم  واملوازنة، 

وشعبة الصناديق، وشعبة التكاليف، وشعبة التأمينات.

أهم النشاطات واإلنجازات:

• إدارة املنحة السعودية بكفاءة عالية، حيث وصلت نسبة اإلنفاق من املخصص ما نسبته 90 %، حيث تم إنجاز مبنى 	

االستشارات ومكتب االرتباط – عامن بكلفة )1.2( مليون دينار، وإنشاء ملحق كلية تكنولوجيا املعلومات بقيمة مليون 

دينار، وتجهيز املختربات األكادميية بـ )800( جهاز حاسوب حديث بقيمة )300( ألف دينار.

• إحالة عطاءات املنحة اإلماراتية البالغ قيمتها )10( مليون دينار عىل املشاريع اآلتية: مبنى كلية الهندسة، ومبنى كلية 	

إدارة املال واألعامل، ومرشوع محطة الطاقة الشمسية.

• إعادة النظر بهيكلة املوازنة، بحيث يتم التخصيص واإلنفاق وفق افرتاضات منهجية تعتمد عىل املوضوعية والشفافية 	

والحاجة الفعلية.
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دائرة العطاءات املركزية
أُنشئت الدائرة منذ تأسيس الجامعة ، وذلك لتلبية حاجة الجامعة من اللوازم واملواد املكتبية، واألوعية املعلوماتية، وتنفيذ 

األشغال والخدمات للمشرتيات التي تزيد قيمتها عن )10000( آالف دينار. وكام تقوم الدائرة بإعداد املواصفات الفنية الالزمة 

للمواد والخدمات املطلوب رشاؤها، وذلك بالتعاون من الوحدات والكليات املعنية. وتضم الدائرة الشعب اآلتية: شعبة الدراسات 

واملواصفات الفنية، وشعبة اإلحاالت والتدقيق، وشعبة السجالت والكفاالت واملتابعة، ولجنة العطاءات املركزية.

عقدت اللجنة خالل الفرتة املذكورة )58( اجتامعاً تقدر بـ )120( ساعة عمل، تّم خاللها إنجاز ما ييل:

• اتخاذ )40( قرار إحالة ورصف مايل.	

• اتخاذ )40(  قراراً إجرائياً.	

• إحالة )40( عطاًء.	

• التنسيب بتشكيل )40( لجنة فنية لدراسة العطاءات التي طرحتها.	

أهم العطاءات املمولة من املنحة الخليجية خالل الفرتة أعاله:

مضمون العطاءرقم العطاء
القيمة اإلجاملية للعطاء

دينارفلس

125923876مرشوع إنشاء ملحق ملبنى كلية تكنولوجيا املعلومات.2014/11

000209000تطوير البنية التحتية للشبكة الحاسوبية )املرحلة األوىل(.2014/14

3481042721مرشوع إنشاء مركز استشارات ومكتب االرتباط للجامعة.2014/16

2014/17
توريد وتركيب وتشغيل أجهزة وتجهيزات وشبكة حاسوبية وأثاث ملبنى كلية 

تكنولوجيا املعلومات.
333324701

80050001تجهيز مبنى الدائرة املالية باألثاث.2014/19

2014/23
تقديم الخدمات االستشارية واإلرشاف الهنديس عىل تنفيذ مرشوع إنشاء ملحق 

مبنى كلية تكنولوجيا املعلومات.
00080000

2014/24
تقديم الخدمات االستشارية واإلرشاف الهنديس عىل تنفيذ مرشوع إنشاء مركز 

االستشارات ومكتب االرتباط للجامعة /عامن.
00072500

00011300تطوير وتحديث مقسم الجامعة.2014/31

توريد أثاث ملحق مبنى كلية تكنولوجيا املعلومات.2015/10

قيد اإلجراءات

توريد أجهزة محمول ملحقات حاسوبية للكلية.2015/11

توريد موكيت وبرادي مللحق مبنى الكلية.2015/12

توريد تجهيزات مكتبية مللحق مبنى الكلية.2015/13

2015/23
 Photovoltaic( تصميم وتنفيذ وربط وتشغيل وصيانة نظام خاليا شمسية

Ground Mounted System( داخل الحرم الجامعي بقدرة )3 ميجا واط(.

مرشوع إنشاء مبنى كلية الهندسة فــي الجامعـــة.2015/28

مشـروع إنشاء مبنى كليـة املـال واألعمـال يف الجامعـة.2015/29
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املكتبة الهاشمية
أُنشئت املكتبة مع إنشاء الجامعة، وبدأت بتقديم خدماتها لروادها يف مطلع العام الجامعي األول 1995/1994م، ومنت 

منواً متواصالً حتى بلغت مقتنياتها الورقية وااللكرتونية )301,652( مادة مكتبية، وتستخدم املكتبة نظام الفهرسة اإلنجلوا 

أمريكية، ونظام تصنيف مكتبة الكونجرس، ونظام )Horizon( يف حوسبة جميع أعاملها.

موجودات املكتبة الهاشمية للعام الجامعي -2014 2015:

العددنوع الكتب

126,530الكتب العربية

34,371الكتب اإلنجليزية

19,987املراجع العربية

5,150املراجع اإلنجليزية

4,070الرسائل العربية

167الرسائل اإلنجليزية

3,421املجموعات الخاصة العربية

4,071املجموعات الخاصة باإلنجليزية

33,020الدوريات العربية واإلنجليزية

865املواد السمعية والبرصية

70,000الكتب االلكرتونية

301,652املجموع
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دائرة األمن الجامعي
تأسست الدائرة عام 2007م، وتقوم بتطبيق القوانني واألنظمة للحفاظ عىل النظام العام والصحة والسالمة العامة، وتضم 

الدائرة شعبني هام: شعبة األمن الجامعي، وشعبة السالمة العامة. وقد قامت الدائرة مبتطلبات وواجبات األمن والحراسة 

واالحتفاالت  الطلبة،  تخريج  واحتفاالت  الطلبة،  مجلس  انتخابات  مناسبات  يف  وخاصة  الجامعي  الحرم  داخل  املطلوبة 

باملناسبات الوطنية، واملؤمترات، والندوات، واأليام العلمية.

أهم النشاطات واإلنجازات:

• زيادة عدد أفراد الحراسة ليصبح اجاميل العدد )104( أفراد ملحقني من مؤسسة املتقاعدين العسكريني.	

• تركيب نظام كامريات حديث ملراقبة الحرم الجامعي بالتعاون مع مركز الحاسوب.	

• التطلعات املستقبلية:	

• ضبط مباين الجامعة وتغطيتها بنطام كامريات حديثة.	

الروضة والحضانة
أنشئت الروضة والحضانة يف عام 1998م، داخل 

الحرم الجامعي، من أجل تقديم الرعاية واالهتامم 

سنوات،  الستة  ولغاية  شهرين  عمر  من  باألطفال 

عمر  من  والكتابة  القراءة  األطفال  بتعليم  والقيام 

العناية  وكذلك  ولغاية ست سنوات،  أربع سنوات 

والنصف  السابعة  الساعة  من  باألطفال  الكاملة 

الساعة  الجامعة  يف  العاملني  دوام  انتهاء  ولغاية 

الرابعة.

يف  العاملني  أبناء  والحضانة  الروضة  تستقبل   

يف  العاملني  أبناء  من  عدد  إىل  باإلضافة  الجامعة، 

والحضانة  الروضة  وبدأت  الجوية،   الحسني  كلية 

بأعداد قليلة من األطفال، ومن ثم أخذت بالتزايد 

عاما بعد عام إىل أن أصبحت تضم ما يقارب )120( طفالً يف عام )2015م(.

أهم النشاطات واإلنجازات:

باتجاه تطوير الحضانة  الوطني لشؤون األرسة من أجل السعي  الجامعة مع املجلس  اتفاقية تخص حضانة  تم تنفيذ 

من خالل توفري مجموعة من الخدمات املتكاملة لضامن سالمة األطفال، فظهرت مبظهر متميز الئق من تأثيث، وألعاب، 

وإمكانات تربوية.



الباب العاشر
النشــاطــات العلميـــة 

والتدريبيــة
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أ- النشاطات العلمية والتدريبية الداخلية
املؤمترات

الجهة املنظمةفرتة االنعقادعنوان الفعاليةت

كلية العلوم2015/4/8ممؤمتر الكيمياء األردين الرابع عرش1

2
املؤمتر الدويل الثالث يف اللغويات العربية »نظرية النحو العريب 

بني املوروث واملستحدث«
2015/4/21م

كلية اآلداب والعلوم 

االنسانية

وحدة الدراسات العامنية28-2015/7/29مالحركة األدبية واللغوية املعارصة يف سلطنة ُعامن3

الندوات

الجهة املنظمةفرتة االنعقاداسم املشاركعنوان الفعاليةت

قراءات وأفكار حول داعش1
د. عامر الحايف

باملشاركة مع آخرين

2015/3/4م
كلية الرشيعة

2
املشاركة يف الندوة التخصصية إلصدار تقرير 

األردن يف عام 2014: الحالة الدينية
كلية الرشيعة2015/1مأ.د  أنس أبو عطا

3
تعريف الطالب والطالبات بالخطة الدراسية 

وأهمية االلتزام بها

د. فوزي ارشيد ارشيد

د. عبدالله طراد الفواز
كلية العلوم2014/12/1م

4Scholarship programs

د. فوزي ارشيد ارشيد

 د. عبدالله طراد الفواز

د. يعقوب حسن  يعقوب

2015/3/3م

كلية العلوم + 

املجموعة االملانية 

)DAAD(
كلية الرشيعة2014/12/18مد. عبري تليالنجامعة آل البيت حاضنة األخالق5
كلية الرشيعة2014/12/18مد. عبري تليالنكلية خالية من التدخني6
مركز التميز واإلبداع2015/4/8منساء اتحاد جمعيات املفرقمتكني املرأة7

ال للعنف ال للتطرف8
أ.د أنس أبو عطا

د. عبري تليالن
كلية الرشيعة2015/3/8م

2014/11/30مأعضاء من الهيئة التدريسيةُعامن املايض والحارض9
وحدة الدراسات 

العامنية
كلية الرشيعة2015/4/12مد. خلود الحسباننور عىل نور لحفظ كتاب الله10
كلية الرشيعة2015/4/19مد. عبري تليالنسنن منسية11

12
ارسم بسمة )زيارات ميدانية وتوزيع هدايا من 

طلبة الكلية لدور األيتام يف املفرق

أ.د أنس أبو عطا

د. عبري تليالن
كلية الرشيعة2015/4/22م

ملاذا القدس؟13

أ.د أنس أبو عطا

أ.د محمد الهزامية

د. أنور الخالدي

2014/11/25م
كلية الرشيعة 

بالتعاون مع معهد 

بيت الحكمة

أثر التطرف عىل الهوية الوطنية14
د. عامر الحايف

باملشاركة مع اآلخرين

2015/3/23م
كلية الرشيعة
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ورش العمل

الجهة املنظمةفرتة االنعقاداسم املشاركعنوان الفعاليةت

1
دور األستاذ الجامعي يف خدمة املجتمع: 

مشكالت وحلول
2015/5/6مأ.د  سامل سفاح العون

مركز تطوير أداء أعضاء 

هيئة التدريس

2
ورشة عمل بعنوان )MVC( بالتعاون مع 

اكادميية الرواد
2014/11/10مأعضاء هيئة التدريس

كلية األمري الحسني بن 

عبدالله لتكنولوجيا 

املعلومات

3
املشاركة يف مسابقة قسمي أحيل لتزيني 

قسم العلوم الحياتية

د. فوزي ارشيد ارشيد

 د. عبدالله طراد الفواز

د. يعقوب حسن  يعقوب

د. سهيل احمد السهييل

كلية العلوم2014/10/12م

4
الرشاكة املجتمعية لالرتقاء بالصحة 

املدرسية

د. هدى الغرايبة، د. منار 

العزام، د. محمد البشتاوي، 

د. محمد القادري, د. نهى 

شديفات

2015/12/17م
كلية األمرية سلمى 

للتمريض

5
تعديل نص القانون )308( من قانون 

العقوبات األردين
كلية العلوم الرتبوية 2014/11/18مأعضاء هيئة التدريس

6

 )Oracle Apex( ورشة عمل بعنوان

بالتعاون مع رشكة KTS للتدريب وحلول 

الربمجيات.

أعضاء هيئة التدريس 

والطلبة يف كلية تكنولوجيا 

املعلومات

2014/11/23م

كلية األمري الحسني بن 

عبدالله لتكنولوجيا 

املعلومات

7

 )E-payment( طرق الدفع االلكرتوين

 وطرق الدفع بواسطة املوبايل

)M-payment( بني الواقع والتحديات يف 

األردن

أعضاء هيئة التدريس 

والطلبة يف كليتي 

تكنولوجيا املعلومات واملال 

واالعامل

2014/11/25م

كلية األمري الحسني بن 

عبدالله لتكنولوجيا 

املعلومات
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املحارضات

الجهة املنظمةفرتة االنعقاداسم املشاركعنوان الفعاليةت

1
اآلثار السلبية لربامج التواصل االجتامعي 

عرب اإلنرتنت
2014مد. محمد بني خالد

كلية العلوم الرتبوية + 

عامدة شؤون الطلبة

2
موقف القانون األردين من جرائم االتجار 

بالبرش
كلية القانون2015/3/30مد. محمد الفواعرة

مركز التميز واإلبداع2015/3/30مد.ماهر هواملةاملنظور اإلسالمي لإلبداع3

الغلو والتطرف وخطره عىل املجتمع4
أ.د محمد القضاة

أ.د أنس أبو عطا
كلية الرشيعة2014/12/2م

كلية الرشيعة2014/12/4مد. محمد نوح القضاةراقي بأخالقي5

عني عىل القدس6
د. محمد الخطيب

ا.د بهجت الحباشنة
كلية الرشيعة2014/11/9م

كلية الرشيعة2014/11/11مالطالبة دعاء الصيفيإمنا األقىص عقيدة7

كلية الرشيعة2014/11/13مأ.د أحمد القرالةحيايت بالقيم أحىل8

كلية الرشيعة2014/12/16مد. عبري تليالنأنا ملكة9

كلية الرشيعة2014/11/16مأ.د زغلول النجاراإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم10

كلية الرشيعة2014/12/18مد. عيل عجنيوهم الحب11

كلية الرشيعة2014/11/20مأ.د محمد راتب النابليسكيف نحيا الحياة الطيبة السعيدة12

كلية الرشيعة2014/10/23مالعقيد خرض آل خطاباملخدرات قصص وحكايات13

كلية الرشيعة2014/11/27مد. عبري تليالناملخدرات الرقمية14

كلية الرشيعة2015/4/12ماملحامية نور راتبال للعنف الجامعي15

16
من االختالط االلكرتوين إىل الخلوة 

الرشعية
كلية الرشيعة2015/4/22مد. عيل عجني

17
التوعية  مبخاطر فايروس االيبوال وكيفية 

الوقاية

املدربني الرسيرين يف كلية         

األمرية سلمى للتمريض
2014/11م

كلية األمرية سلمى 

للتمريض

18
حول دمج الطفل املعاق يف املجتمع 

بعنوان: “انت منا و فينا”

املدرسة اميان حرب و 

املدربني الرسيرين
2014/11م

كلية األمرية سلمى 

للتمريض

19
التوعية مبشكالت تعاطي املخدرات 

وأثارها السلبية
2014/12ماملدربني الرسيرين

كلية األمرية سلمى 

للتمريض

20

لتوعية طالب املدارس  يف مدينة 

املفرق عىل مشكالت  شبكات التواصل 

االجتامعي

2014/12ماملدربني الرسيرين
كلية األمرية سلمى 

للتمريض
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الدورات

الجهة املنظمةفرتة االنعقاداسم املشاركعنوان الفعاليةت

1SPSS دورة التحلييل االحصايئ 
د. وائل الرشمان 

د. احسان الرسيع
2014م

مركز تطوير أداء 

أعضاء هيئة التدريس

تطويرأاداء أعضاء هيئة التدريس2
د. وائل الرشمان

د. احسان الرسيع
2014م

مركز تطوير أداء 

أعضاء هيئة التدريس

َمْن للقدس إال أنت3

د. محمد الخطيب

د. عامر الحايف

أ.د محمد الهزامية

د. عليان الجالودي

3/23-2014/4/1م

كلية الرشيعة بالتعاون 

مع معهد بيت 

الحكمة 

كلية الرشيعة 26-2014/5/30مد. عامر الحايفاإلسالم وبناء السالم والعيش معا4ً

كلية الرشيعة 4-2014/8/8مد. عامر الحايفتعزيز العيش املشرتك وإدارة االختالف5

كلية الرشيعة 2014/11/15مد. عيل عجنيالذكاءات املتعددة وتطبيقاتها الرتبوية6

كلية الرشيعة 2014/11/20مد. عيل عجنيالذكاءات املتعددة وتطبيقاتها الدعوية7

كلية الرشيعة 18-2014/12/23مأ.د أحمد القرالةمناهج البحث العلمي لطلبة املاجستري8

كلية الرشيعة 2015/2/20مد. عيل عجنيقبعات التفكري الست9

حفظ القرآن الكريم10
قسم أصول الدين بالتعاون 

مع عامدة شؤون الطلبة
كلية الرشيعة 10-2015/3/15م

11
تقوية يف النحو للطلبة غري الناطقني 

بالعربية

قسم أصول الدين بالتعاون 

مع عامدة شؤون الطلبة
كلية الرشيعة 4/1-2015/5/17م

مركز التميز واإلبداع2015/6/23مد. ماهر مفلح الزياداتتصميم املنهج اإلبداعي12

13
املشاركة يف دورة spss املتقدمة

كلية العلوم 2014مد. عبدالله طراد الفواز

مركز اللغات2014مالسيد مالك العوداتقانون إقامة األجانب: ماله وما عليه14

نشاطات متفرقة

الجهة املنظمةفرتة االنعقاداسم املشاركعنوان الفعاليةت

ذكرى الهجرة النبوية الرشيفة1
سامحة مفتي اململكة

أ.د أنس أبو عطا
كلية الرشيعة2014/10/28م

2
املسابقة األوىل للربمجة لطلبة كلية تكنولوجيا 

املعلومات

طلبة كلية تكنولوجيا 

املعلومات
2015/4/7م

كلية األمري الحسني 

لتكنولوجيا املعلومات

3

يوم علمي عن دور كليات الرشيعة يف تعزيز 

منظومة القيم األخالقية ومحاربة الغلو 

والتطرف

أعضاء من هيئة 

التدريس
كلية الرشيعة2015/5/3م
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ب- النشاطات العلمية والتدريبية الخارجية
املشاركة يف املؤمترات

عنوان الفعالية
الجهة 

املشاركة
مكان االنعقادالجهة املنظمةفرتة االنعقاداسم املشارك

Jordanian ICU registered 
nurses: Are they compliant 
with standard infection con-
trol practices? Oral presenta-
tion at ”2nd International 
Conference on Nursing & 
Healthcare )Nursing-2014(

كلية التمريض
Omar M. AL-

Rawajfah
2014م

OMICS Pub-

lishing Group

Chicago, IL, 

USA

International Conference 
on Computational Intel-
ligence and Computing Re-
search )2014 IEEE ICCIC(

كلية 

تكنولوجيا 

املعلومات

د.عطا الله 

شطناوي
18-20\12\2014م

PARK Col-
lege of  Engi-
 neering and
Technology

الهند

كلية الهندسةاملؤمتر الهنديس األول
د. سعدالله 
جبور و د. 
محمد مرتوك

2014/4م
جامعة العلوم 

التطبيقية
عامن- األردن

األرسة واملدرسة والعوملة
كلية العلوم 

الرتبوية

ا.د عيل مقبل 

العليامت
الجزائرجامعة وهران2015/2/6م

Langue et cultures arabes, 
langue française et cul-
tures francophones: con-
tact, dynamique et syner-
gie. Le français en plus

كلية اآلداب 

والعلوم 

اإلنسانية

أ.د محمد 

يوسف الخطيب
10/30-2014/11/2م

Commission 
du Monde 
Arabe de la 
Fédération 
Internationale 
des Professeurs 
de Français

تونس

Integrated Multidisciplinary 
and Transboundary research 
for Global Transformation

كلية العلوم
د. عبدالله طراد 

الفواز
3USM-2014/11/5م

Penang, Ma-

laysia

الربنامج األورويب الجديد 

لتطوير التعليم العايل

كلية 

تكنولوجيا 

املعلومات

د. محمد 

جرادات

د. محمد الرشع

2014/12/8م

مكتب 

ايراسموس بلس 

الوطني

مكتب ايراسموس 

بلس الوطني – 

عامن - األردن

مؤمتر حركة مؤسسات املجتمع املدين
كلية العلوم 

الرتبوية

د. أسامء 

اإلبراهيم
2014/10/9م

مجموعة صناع 

التغيري
عامن- األاردن

املؤمتر العريب الدويل لتكنولوجيا 

)ACIT’2014( املعلومات

كلية تكنولوجيا 

املعلومات

د. سعد بني 

محمد
9-2014/12/11م

جامعة نزوى/

سلطنة عامن
سلطنة عامن
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2014 IEEE International Con-
ference on Computational 
Intelligence and Computing 
Research )2014 IEEE ICCIC(

كلية 

تكنولوجيا 

املعلومات

د. عطا الله 

شطناوي
18-2014/12/20م

PARK College 
of  Engineering 
and Technology

الهند

املؤمتر الدويل لدراسات 

الرتجمة والرتجمة الفورية

كلية اآلداب 

والعلوم 

اإلنسانية

1/29-2015/2/1مد.عدنان كاظم
جامعة ملقا/ 

إسبانيا
اسبانيا

International Conference on 
Environmental Science and 
Development (ICESD)2015

كلية العلوم

د. عبدالله طراد 

2015/2/14ICESDم الفواز
Amsterdam, 
Netherland

Conservation Work in Jor-
dan: What has been done and 
what is needed

كلية 

الهندسة
2015/4مد. عاكف الفقراء

Queen Rania’s 
Institute of 
Tourism and 
Heritage
Hashemite Uni-
versity
Zarqa-Jordan

عامن- األردن

مؤمتر الهجرة القرسية – 

املشاركة بورقة بحثية عن 

الألجئني السوريني

كلية العلوم 

الرتبوية

د. أسامء 

اإلبراهيم
2-2015/2/4م

منظمة الهجرة 

الدولية
الرباط / املغرب

التعاون األورويب األردين
كلية العلوم 

الرتبوية

أ.د عيل ابو 

صعيليك
عامن / االردن2015/3/4erasunusم

International Conference on 
Agriculture, Environment 
and Biological Sciences.

كلية العلوم
د. فوزي ارشيد 

ارشيد
2015/6/4IAASTAntalya, Turkyم

علامء الرشيعة ودورهم يف 

نهضة األردن وبنائه

كلية 

الرشيعة

أ.د أنس أبو 

عطا، أ.د محمد 

الرشيفني، د. 

محمد الخطيب، 

د. عامر الحايف، 

د. محمد عليان 

العمري، د. قيص 

أبو رشيعة، 

محمد خري 

العمري

2015/4/14م
رابطة علامء 

االردن
عامن - األردن
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املؤمتر الدويل الحادي واألربعني 

لألدب اإلسباين الدويل 

كلية اآلداب 

والعلوم 

االنسانية

15-2015/4/17مد.عدنان كاظم
جامعة كاليفورنيا 

الرسمية

الواليات املتحدة 

األمريكية

Transforming Quality 
Nursing Care: Promise and 
Potential

كلية 

التمريض

لؤي عيىس أحمد 

طوالبة
22-2015/4/23م

املجلس 

التمرييض األردين
عامن- األردن

Translation Across Time and 
Space, Intervention

كلية اآلداب
محمد يوسف 

الخطيب
جامعة الزرقاءجامعة الزرقاء29-2015/4/30م

تلقي النص القديم يف ضوء 

النظرية األدبية املعارصة
29-2015/4/30مد. محمد العبيسكلية اآلداب

قسم اللغة 

العربية بجامعة 

قطر

قطر

The second international 
conference on Mathematics 
and Statistics

2-2015/4/5مأ.د باسم فراسنيكلية العلوم
الجامعة 

األمريكية

الشارقة- 

اإلمارات العربية

”Development and psychomet-
ric evaluation of the Arabic 
Spiritual Care Intervention-
Provision Scale in Jordanian 
Muslim registered nurses“

كلية 

التمريض

د.أحمد سامل 

موىس
2015/6/26م

School of Nurs-
ing and Mid-
wifery

Trinity College 
Dublin, Dublin, 
Ireland.

املؤمتر العاملي الثالث للصحة 

النفسية واالجتامعية

كلية 

التمريض
6-2014/11/8مد. منار العزام

Near East Uni-
versity

تركيا

الجامعات  يف  الريايض  العدوان 

أعضاء  نظر  من وجهة  األردنية 

هيئة التدريس

كلية العلوم 

الرتبوية

د.  محمد بني 

خالد
تونسجامعة منوبة16-2015/3/20م

”Breast Cancer in the Arab 
World Conference

كلية 

التمريض
2015/3/23مد. نهى شديفات

Arab World 
organization for 
breast cancer

عامن

املؤمتر العاملي الخامس 

املسمى بـ
”Transforming Quality Nurs-
ing Car“

كلية 

التمريض

د. هدى الغرايبة   

ود. منار العزام 

ود. شريين 

حامدنه ود. معن 

الجيزاوي ود. 

محمد الرباهمة

2015/4/22م

املجلس 

التمرييض األردين 

وبرعاية سمو 

األمرية منى 

الحسني املعظمة

عامن

املؤمتــر الدولـــي حول 

التحكيم يف التجارة الدولية

كلية 

القانون
20-2015/8/29مد. عمر العطني

غرفة التجارة 

الدولية
باريس – فرنسا
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1 st  international Nursing 
Conference at King Abdullah 
medical city

كلية 

التمريض
26-2014/5/31مد. هدى غرايبة

مدينة امللك 

عبدالله الطبية/ 

جدة

اململكة العربية 

السعودية

Nursing Innovation
كلية 

التمريض

عائشة العموش

وإميان حرب
16-2014/12/17م

جامعة العلوم 

التطبيقية
عامن

First Annual International 
Conference on Nursing

كلية 

التمريض

د. أحمد 

طبيشات
2015/5/4م

ATHENS 
INSTITUTE 
FOR EDUCA-
TION AND 
RESEARCH

أثينا - اليونان

The 2015 Controlling Cancer 
Summit

كلية 

التمريض
لندن - بريطانيا12Euroscicon Ltd-2015/5/14مد. محمد القادري

الندوات

عنوان الفعالية
الجهة 

املشاركة
مكان االنعقادالجهة املنظمةفرتة االنعقاداسم املشارك

التعليم االلكرتوين يف الجامعات 

العربية

كلية 

تكنولوجيا 

املعلومات

د. وائل قصاص

د. محمد الرشع
2015/3/11م

جامعة الرشق 

األوسط

جامعة الرشق 

األوسط - 

عامن - األردن
اآلثار األندلسية يف املركز 

الثقايف األسباين
كلية الهندسة

د. سعدالله جبور و 

د. محمد مرتوك
2014/3/13م

املركز الثقايف 

األسباين
عامن- األردن

التعليم االلكرتوين

كلية 

تكنولوجيا 

املعلومات

د.محمد الرشع و 

د.وائل قصاص
2015/3/11م

جامعة الرشق 

االوسط
عامن- األردن
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املشاركة يف الندوة التخصصية 

إلصدار تقرير األردن يف عام 

2014: الحالة الدينية

2014مأ.د أنس أبو عطاكلية الرشيعة
مركز الرأي 

للدراسات

جريدة الرأي 

عامن - األردن

فهرس النحو والرصف 

والعروض للمرحلة التاريخية 

500-201هـ

5-2014/11/6مأ.د حسن امللخكلية اآلداب

مرشوع معجم 
الدوحة 

التاريخي للغة 
العربية

تونس

دور اإلعالم يف الحد من العنف 

املجتمعي
كلية العلوم

د. فوزي ارشيد 

ارشيد
2014/12/8م

جامعه عامن 

العربية
عامن - األردن

إصالح مناهج التعليم العام يف 

األردن

كلية العلوم 

الرتبوية
13-2015/2/14مأ.د سليامن القادري

وزارة الرتبية 

والتعليم

البحر امليت – 

األردن

جريدة الرأي2015/2/17مد. عامر الحايفكلية الرشيعةحوار مع اإلسالميني

2015/2/28مد. عامر الحايفكلية الرشيعةاألديان ومسيحيو الرشق
املركز الكاثولييك 

للدراسات 
واإلعالم

عامن - األردن

2015/4/22مد. محمد العبيسكلية اآلدابتقنيات الكتابة الدرامية

كلية اآلداب 

والعلوم/ جامعة 

قطر

قطر

املذهبية وأثرها عىل وحدة 

األمة
كلية الرشيعة

أ.د أنس أبو عطا

أ.د محمد الرشيفني
2015/4/29م

املنتدى العاملي 

للوسطية
عامن - األردن

2015/5مد. محمد املفتيكلية الرشيعةالدبلوماسية يف اإلسالم
املنتدى العاملي 

للوسطية
عامن - األردن

الندوة السنوية الثالثة ألعامل 

طلبة كليات تكنولوجيا 

املعلومات يف األردن

كلية 

تكنولوجيا 

املعلومات

د. سعد بني محمد

د. وائل قصاص

د. عطا الله 

شطناوي

جامعة جرشجامعة جرش2015/5/14م

برنامج )انتل( للتصميم 

االلكرتوين

كلية 

تكنولوجيا 

املعلومات

2015/4/9مد. سعد بني محمد

الوكالة االمريكية 
 للتنمية الدولية
 )USAID( 

ووزارة 
االتصاالت 
وتكنولوجيا 
املعلومات

عامن - األردن

التعليم االلكرتوين يف الجامعات 

العربية

كلية 

تكنولوجيا 

املعلومات

د. وائل قصاص

د. محمد الرشع
2015/3/11م

جامعة الرشق 

األوسط
عامن - األردن
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ورش العمل 

عنوان الفعالية
الجهة 

املشاركة
مكان االنعقادالجهة املنظمةفرتة االنعقاداسم املشارك

Advanced Training in Scien-
tific Writing for Substance 
Abuse and Addiction Research 
in MENA Region

كلية 

التمريض

لؤي عيىس أحمد 

طوالبة
2015/5/31م

الجامعة 

الهاشمية-كلية 

التمريض

الزرقاء – األردن

كفاءة الخاليا الشمسية
كلية 

الهندسة

د. محمد حمدان 

السمريان
2014/11م

صندوق امللك 
عبدالله الثاين 

للتصميم 
والتطوير

الخالدية- املفرق

مستقبل الطاقة املتجددة يف 

االردن

كلية 

الهندسة

د. محمد حمدان 

السمريان
2015/5/5م

إدارة االردنية 

لإلبداع

مجمع النقابات 

املهنية /عامن

competency based education
كلية 

التمريض
لؤي عيىس أحمد 

طوالبة
10-2015/6/11م

املجلس التمرييض 

األردين
عامن- األردن

معايري الجودة للمؤسسات 

الرتبية الخاصة

كلية العلوم 

الرتبوية
2015مد. إحسان الرسيع

مؤسسة اعتامد 

الهيئات العلمية
عامن – األردن

Pioneers Day

كلية 

تكنولوجيا 

املعلومات

أعضاء هيئة 
التدريس والطلبة 
يف كلية تكنولوجيا 

املعلومات

2014/12/9م

اكادميية 

الرواد ورشكة 

مايكروسوفت

الجامعة الهاشمية 

– الزرقاء – 

األردن

اإلسعافات األولية لفئة الصم 

والبكم.

كلية 

التمريض

املدربون 

الرسيريون يف 

كلية األمرية سلمى 

للتمريض

2014/10م
كلية األمرية 

سلمى للتمريض
املفرق

ورشة عمل ملسابقة كاس 

التخيل يف رشكة مايكروسوفت.

كلية 

تكنولوجيا 

املعلومات

د. محمد جرادات
د. وائل قصاص
وطلبة كلية 
تكنولوجيا 
املعلومات

الجامعة الهاشمية2014/10/19م

الجامعة الهاشمية 

– الزرقاء – 

األردن

Ethics Teacher Training 
Course.

كلية 

التمريض
الزرقاءالجامعة الهاشمية19-2014/10/23مد. هدى الغرايبة

كفاءة الخاليا الشمسية
كلية 

الهندسة
2014/11مد.محمد سمريان

صندوق امللك 
عبدالله الثاين 

للتصميم 
والتطوير

صندوق امللك 
عبدالله الثاين 

للتصميم 
والتطوير
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الورشة العاملية ملركز 

)SESAME( السينكرتون
عامنمركز السينكرتون2014/11مد. محمد رسحانكلية العلوم

رفع الكفاية املهنية والتدريسية 

يف مجال تدريس مقرري اللغة 

العربية )1( واللغة العربية )2(

كلية اآلداب 

والعلوم 

االنسانية

10-2014/9/11مد. محمد العبيس

كلية اآلداب 

والعلوم، جامعة 

قطر

جامعة قطر – 

قطر

Educational reforms in Jordan: 
What is still needed?

2014/11/30مد. حسام النارصكلية العلوم

Friedrich 
Neumann 
Foundation and 
Jordanian Club 
of Humboldt 
Fellows

Amman-Jordan

آثار العنف عىل الشباب
كلية العلوم 

الرتبوية
2015/2/1مد. أسامء اإلبراهيم

مركز األمرية 

بسمة
املفرق

First Swedish-Jordanian Work-
shop on Science and Research 
using Synchrotron Radiation

كلية العلوم
د. حسام النارص

د. محمد الرسحان
25-2015/1/29م

Synchrotron 
center

Hashemite Uni-
versity, Jordan

”Workshop on scientific writing: 
by )Nodel  institution to support 
the conduct and use of imple-
mentation and health policy and 
system research in policy and 
programme planning ,imple-
mentation and scale up ”

كلية 

التمريض
29-2015/3/30مد. محمد البشتاوي

Jordan Univer-
sity of Science 
and Technology

Jordan University 
of Science and 
Technology

Young Syrian Refugees in 
Jordan Educational Systems: 
Challenges and Policies

2015/4/16مد. حسام النارصكلية العلوم

Friedrich Neu-
mann Foundation 

and Jordanian 
Club of Humboldt 

Fellows

Amman, Jordan.

املشاركة يف برنامج االعتامد 

))ABET األمرييك

كلية 

الهندسة
2015/5مد.  أحمد الخطاطبة

جامعة األمرية 

سمية
عامن- األردن

مستقبل الطاقة املتجددة يف 

األردن

كلية 

الهندسة
2015/5/5مد.محمد سمريان

مجمع النقابات 

املهنية/عامن

إدارة األردنية 

لإلبداع

Competency Based Education
كلية 

التمريض

د. هدى الغرايبة و 

د.منار العزام
2015/6/10م

املجلس 

التمرييض االردين
فندق إياس/عامن

دراسة املؤرشات الجينية لإلنزميات 

الخاصة بأيض األدوية ملرىض 

الرسطان يف املجتمع األردين

كلية العلوم
د. فوزي ارشيد 

ارشيد
2015/5/14م

املجلس 

األعىل للعلوم 

والتكنولوجيا

عامن- األردن
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نشاطات متفرقة

عنوان الفعالية
الجهة 

املشاركة
مكان االنعقادالجهة املنظمةفرتة االنعقاداسم املشارك

املحبة والغفران
كلية 

الرشيعة
1-2014/12/3مد.عامر الحايف

الجمعية االردنية 

للثقافة املجتمعية
عامن – األردن

قيم ومثل اإلسالم العليا يف 

مجاالت التعليم يف القرن الـ 21

كلية 

الرشيعة
17-2014/10/18مد.محمد املفتي

املنتدى العاملي 

للوسطية

جمهورية 

باثكرتستان
Better Understanding for a 
Better World

كلية 

الرشيعة
2015/1مد. محمد املفتي

املنتدى العاملي 

للوسطية
أمريكا

نهضة األمة الواقع واملأمول
كلية 

الرشيعة

د. جهاد 

الرشفات

د.عيل عجني

د. محمد حمد 

عبد الحميد

2015/5/1م
الجمعية االردنية 

للثقافة املجتمعية
عامن – األردن

نحو اسرتاتيجية شاملة ملحاربة 

التطرف

كلية 

الرشيعة
عامن 13-2015/2/15مد.عامر الحايف

الجمعية االردنية 

للثقافة املجتمعية
عامن – األردن

دور الوسطية يف مواجهة 

اإلرهاب وتحقيق االستقرار 

والسلم العاملي

كلية 

الرشيعة

د. جهاد 

الرشفات
2015/3/14م

املنتدى العاملي 

للوسطية
عامن – األردن

الوطنية من منظور إسالمي
كلية 

الرشيعة

أ.د محمد 

سمريان

د. عيل الرواحنة

28-2015/3/30م
املنتدى العاملي 

للوسطية
السودان

إلقاء كلمة خالل االحتفال 

بذكرى اإلرساء واملعراج 

وبرعاية ملكية سامية

كلية 

الرشيعة

أ.د  أنس أبو 

عطا
وزارة األوقاف2015/5/6م

املركز الثقايف 

املليك

الدورة الثانية حول حقوق 

اإلنسان

كلية 

القانون
لبنانالصليب األحمر2015/1/6مد. عمر العطني

 External graduated oral

exam

كلية 

التمريض

Ahmad Sa-

lem Musa
2015/4/28م

Princess Mona 
Faculty of Nursing

Amman/ 

Jordan
تعليم النحو العريب يف ضوء 

علم التخطيط اللغوي
إربد – األردنجامعة جدارا2015/3/1مأ.د  حسن امللخكلية اآلداب

محارضة حول توظيف 

تكنولوجيا املعلومات لذوي 

االحتياجات الخاصة يف مدرسة 

األمل للصم الثانوية املختلطة

كلية 

تكنولوجيا 

املعلومات

د. محمد 

جرادات
2014/10/29م

مدرسة األمل 

للصم الثانوية 

املختلطة

مدرسة األمل 

للصم الثانوية 

املختلطة – 

عامن - األردن
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مسابقة الربمجة لطلبة 

ACPC الجامعات

كلية 

تكنولوجيا 

املعلومات

د. وائل قصاص 

وطلبة من 

كلية تكنولوجيا 

املعلومات

14-2014/11/18م

األكادميية 

العربية للعلوم 

والتكنولوجيا 

والنقل البحري 

بالتعاون مع 

وزارة االتصاالت 

وتكنولوجيا 

املعلومات املرصية

رشم الشيخ – 

مرص

مسابقة أرابيال للربمجة

كلية 

تكنولوجيا 

املعلومات

طلبة كلية 

تكنولوجيا 

املعلومات

إربد - األردنجامعة الريموك2015/4/29م

امللتقى األول للرتبية الخاصة
كلية العلوم 

الرتبوية

د.أسامء 

اإلبراهيم
8-2014/4/9م

كلية اآلداب / 

جامعة تبوك
السعودية

منتدى تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت ملنطقة الرشق 

األوسط وشامل افريقيا 

)MENA ICT 2014(

كلية 

تكنولوجيا 

املعلومات

د. سعد بني 

محمد
12-2014/11/13م

وزارة االتصاالت 

وتكنولوجيا 

املعلومات

مجمع امللك 

حسني لألعامل 

– عامن – 

األردن

املهرجان التكنولوجي الوطني 

الثامن

كلية 

تكنولوجيا 

املعلومات

د. محمد 

جرادات

د. عطا الله 

شطناوي

وطلبة كلية 

تكنولوجيا 

املعلومات

عامن – األردنالجامعة األردنية2015/4/29م

مسابقة أرابيال للربمجة

كلية 

تكنولوجيا 

املعلومات

طلبة تكنولوجيا 

املعلومات
اربد- األردنجامعة الريموك2015/4/25م

منتدى تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت ملنطقة الرشق 

االوسط وشامل افريقيا 

)MENA ICT 2014(

كلية 

تكنولوجيا 

املعلومات

الدكتور سعد 

بني محمد
12-2014/11/13م

مجمع امللك 

حسني لألعامل
عامن- األردن

مسابقة الربمجة لطلبة 

ACPC الجامعات

كلية 

تكنولوجيا 

املعلومات

طلبة تكنولوجيا 

املعلومات
رشم الشيخ2014/11/14ACMم
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املشاركة يف اللقاء ال 21 

للمجلس العريب لتدريب 

الجامعات العربية

كلية 

الهندسة

د. احمد 

الخطاطبة
2015/4م

جامعة العلوم 

والتكنولوجيا
الرمثا- إربد

املشاركة يف منتدى اإلفتاء 

الثقايف

كلية 

الرشيعة

أ.د. أنس أبو 

عطا و أ.د. 

محمد سمريان 

و أ.د. محمد 

الرشيفني و د. 

عيل الرواحنة

عامن – األردندائرة اإلفتاء العام2015/4/7م

حفل إطالق برنامج )انتل( 

للتصميم االلكرتوين

كلية 

تكنولوجيا 

املعلومات

د.  سعد بني 

محمد
2015/4/9م

الوكالة االمريكية 

للتنمية الدولية 

 )USAID(

ووزارة االتصاالت 

وتكنولوجيا 

املعلومات 

وبالرشاكة مع 

رشكة انتل العاملية

عامن- األردن
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لجنــــــــــة التقــــــــــريـــــر السنــــــــــوي
رئيســًااألستاذ الدكتور نائب الرئيس لشؤون االستثمار وخدمة المجتمع
عضوًااألستــــــــــاذ الدكتـــــــــــور عميـــــــــد البحــــث العلمـــــي
عضوًااألستــــــــــاذ الدكتــــــــــــور عميــــــــد الدراســـات العليـــا
عضوًاالدكتــــــــــور مديــــــــــــــر الدائـــــــــرة المــــــــــاليـــــــة
عضوًاالدكتـــــــــــور مديـــــــــــــر دائرة ضمان الجودة والتخطيط

عضوًاالسيــــــــــــــد مديــــــــــــــر دائــــــــــرة الرقابــة الداخليــة

إعداد
دائرة ضمان الجودة والتخطيط
جامعة آل البيت، المفرق، األردن

متابعة وإشراف
دائرة العالقات العامة واإلعالم

faculty
Typewritten Text

faculty
Typewritten Text
         تنضيد واخراجاحمد البطاينه / وصال السخني

faculty
Typewritten Text




