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 كلمة رئيس الجامعة

وي وقد أتمت الجامعة يأتي إصدار هذا التقرير السن

وهي ، م0991والعشرون منذ تأسيسها في عام  الثعامها الث

واضعة نصب عينها األهداف السامية التي ، تنمو بثبات وقوة

متخطية كل ، األفضل متطلعة نحو، ت من أجلهاأُنشئ

المصاعب والمعوقات في سبيل تحقيق رسالتها وأهدافها النبيلة 

وفي مختلف ، وهو الذي انعكس ايجاباً على جميع الصعد

، في التدريس والبحث العلمي والدراسات العليا، المجاالت

فكان إسهاماً مباركاً في الخطط الوطنية ، وخدمة المجتمع

 .ماعيةللتنمية االقتصادية واالجت

خالل العام الدراسي المنصرم ، ات الجامعة في مختلف المجاالتإنجازويبرز هذا التقرير 

وعدداً من اإلحصائيات والبيانات ذات ، ات العلمية والمشاريع الخاصة بالجامعةنجازويتضمن أهم اإل

يوضح ما  وكذلك، وأعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية، دالله تتعلق بطلبة الجامعة وخريجيها

األمر الذي يؤدي إلى المساهمة في بناء ، توفره عمادة شؤون الطلبة من نشاطات ال منهجية للطلبة

 .شخصية الطالب وينمي ما لديه من مواهب ثقافية وفنية ورياضية

، ومركزاً على دور الجامعة في مجال خدمة المجتمع من حيث النشاطات الرائدة

 .حلي بشكل خاص والوطن بشكل عاموالمشروعات الهادفة للمجتمع الم

، ات أعضاء هيئة التدريس متضمنة المشاركة في المؤتمراتإنجازويتناول هذا التقرير 

والتعاون مع ، والندوات داخل المملكة وخارجها واألبحاث العلمية التي تم نشرها، وورش العمل

 .المؤسسات العلمية من داخل المملكة وخارجها

أن أعرب لرئيس مجلس األمناء الموقر وأعضاء المجلس عن وإنه لمن دواعي سروري 

جزيل الشكر وعظيم التقدير على دعمهم للجامعة خالل العام الماضي وكلنا أمل أن تستمر مسيرة 

 .الجامعة في النماء والتميز في ظل القيادة الهاشمية الفذة

 

  األستاذ الدكتور رئيس الجامعة

 

  ضياء الدين عرفة
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 الباب األول

 مقدمة عن الجامعة
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    هاوتطور تأسيس الجامعة
 

 

 

 

 

 

 

صدرت اإلرادةُ الملكيَّة السامية 

في محافظة ، بتأسيس جامعة آل البيت

، م(0991هـ = 0101سنة )، المفرق

ل بعد  وباشرت الجامعةُ عامها الدِّراسّي األوَّ

سنة ، مرحلٍة من اإلعداد والعمل الجادّ 

ها فبدأت َمسيرت، م(0991هـ = 0101)

، بطرح برنامجي: البكالوريوس والماجستير

هي: ُكلية الدِّراسات ، في ثالث ُكليات رئيسة

، وُكلية اآلداب والُعلُوم، الفقهيَّة والقانونيَّة

صة، وُكلية االقتصاد والُعلُوم اإلداريَّة ، ةاإلسالميهي: معهد العمارة ، فَْضالً عن ثالثة معاهد ُمتخصِّ

ومركز ، هُما: مركز اللُّغات، ومركزين خدميين، ُعلُوم الفلك والفضاء ومعهد، ومعهد بيت الحكمة

ل قُرابة خمسمائة ، الُحاسوب فَْضالً عن ثمانية دوائر إداريَّة. وقد بلغ عدُد طلبة الجامعة في عامها األوَّ

لماء ومنهم عُ ، قام على تدريسهم ثمانية وثمانون عضَو هيئة تدريس استُقِطبوا من ُدول ُمختلفة، طالب

  .اإلسالميمشهُورون على ُمستوى العالم 

ـةً من التَّطور  ت جامعةُ آل البيت بمحطاٍت ُمختلفة أنجزت على إثرها ُخطواٍت ُمهمَّ مرَّ

ةً ، والنُّمو عيد المحلّي واإلقليمّي والعالمّي بوصفها جامعةً أُردنيَـّ َم نفسها على الصَّ واستطاعت أن تُقدِّ

 إنجازوتسعى جاهدةً إلى تحقيق ُرؤيتها و، ِة وزارة التَّعليم العالي والبحث العلميّ تَستظلُّ بمظل، وطنيَّةً 

 وفَق ُجملٍة من القيم الجوهريَّة التي أفصحت عنها الُخطَّةُ ، رسالتها والوصول إلى أهدافها

 (.1107-1106اإلستراتيجية )

وُكلية اآلداب والُعلُوم ، القانونوُكلية ، هي: ُكلية الشَّريعة، وتضمُّ الجامعةُ اليوم  عشر ُكليات

وُكلية األمـير الُحسين بن عبد هللا لتكنولوجيا ، وُكلية إدارة المال واألعمال، وُكلية الُعلُوم، اإلنسانيَّة

، وُكلية الهندسة، وُكلية األميرة سلمى بنت عبد هللا للتَّمريض، وُكلية الُعلُوم التربويَّة، المعلُومـات

ومعهد ُعلُوم األرض ، يران. وتضمُّ الجامعةُ المعاهَد العلميَّة اآلتية: معهد بيت الحكمةوُكلية ُعلُوم الطَّ 

ومعهد ُعلُوم الفلك والفضاء. وتضمُّ الجامعةُ ثالَث ، ـةاإلسالميوالمعهد العالي للدِّراسات ، والبيئة

الطَّلبة. وتضمُّ الجامعة  وعمادة ُشؤون، وعمادة الدِّراسات الُعليا، هي: عمادة البحث العلميّ ، عمادات

والمركز الثَّقافّي ، ومركز الُحاسوب، هي: مركز اللُّغات، عشرة مراكز علميَّة وبحثيَّة وخدميَّة

، ومركز بُُحوث الطَّاقة، اإلسالميومركز دراسات العالم ، اإلسالميومركز إحياء التُّراث ، اإلسالمي

ومركز تطوير أداء ، ومركز اإلبداع والتَّميُّز، ُمجتمعومركز االستشارات والخدمات الفنيَّة وتنمية ال

هُما: ، ومركز بُُحوث المياه والبيئة والمناطق الجافة. وتضمُّ الجامعة وحدتين، أعضاء هيئة التَّدريس

ة مختلفة.، وحدة الدِّراسات الُعمانيَّة  ووحدة االمتحانات المحوسبة. وتضمُّ الجامعة عشرين دائرة إداريَـّ
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 الجوهرية لقيموا هدافواأل والرسالة الرؤية

 الروية: 

مؤسسة وطنيَّة تتميز في تقديم خدمات تعليميَّة وبحثيَّة وُمجتمعيَّة وتعميق المعرفة على  

 المستوى المحلّي واإلقليمّي والعالمّي.

 الرسالة: 

لمواءمة بين والتَّركيز على ا، السَّعي إلى النُّهوض بالمستوى العلمّي والثَّقافّي والحضاريّ  

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

، وتنمية مهارات اإلبداع والتَّفكير النَّاقد والمنهج العلميّ ، وُمواكبة التَّطورات التَّقنيَّة في مجال التَّعليم

وإعداد الموارد البشريَّة المؤهلة المالئمة ، ة واالعتدالوتحقيق التَّنوع المعرفي في جّو من الوسطيَّ 

وتُسهم في بناء ُمجتمع ، والقيام بأبحاٍث ِعلميَّة تخدُم تُراث األُمَّة وحاضرها، الحتياجات ُسوق العمل

 المعرفة وتطوره واستشراف المستقبل.

 األهداف: 

  طبيعة العالقة بين العلم والعقل ة المتكاملة الُمستوعبة لروح العصر واإلسالميبناء الشَّخصية

 .واإليمان والعقيدة والقيم من جهٍة أُخرى، من جهةٍ 

 ورة الحقيقيَّة لإلسالم في جوٍّ من ، انطالقاً من كونه طريقة حياة ومنهج عمل، إبراز الصُّ

 بعيداً عن التَّعصب.، الوسطيَّة واالعتدال

 صة في ُشؤون العالم وال س، االعتناء بالبحث العلمّي والدِّراسات الُعليا يّما البحوث الُمتخصِّ

ً ، اإلسالمي  .والمشكالت البيئَّية واالقتصاديَّة والبشريَّة محلياً وإقليميّاً وعالميّا

 اإلفادة من التَّطورات التَّكنولوجية الحديثة في مجال التَّعلم والتَّعليم. 

 ير والنَّقد البناء وقَبول اآلخر تعزيز قيم الحوار والوسطيَّة واالعتدال وُحرية الفكر والتَّعب

أي اآلخر وُشمولية النَّظرة.  واحترام الرَّ

 القيم الجوهرية: 

  التَّعاون المساءلة اإليمان

  التَّنافس االلتزام المواطنة

  األخالق المهنيَّة الوسطية االنتماء

  التَّميُّز االحترام المتبادل العدالة

 اإلبداع  التَّكامل المساواة

 القيادة  التَّشاركيَّة حريةال

  الشَّفافيَّة المسؤولية

 

 



[ 5102/5102التقرير السنوي  للعام الجامعي   جامعة آل البيت [
     

01/051 

 .مجالس الحاكمية

 .مجلس األمناء

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

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

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

 ويضم المجلس الحالي كالً من السادة:

 المجلس رئيس/  حمدان محمد الدكتور األستاذ معالي. 

 الجامعة رئيس/ عرفة الدين ضياء الدكتور األستاذ سعادة. 

 عضواً / دويري عايد محمود الدكتور  األستاذ معالي. 

 عضواً /  حمور بوأ محمد الدكتور معالي. 

 عضواً / اصبع أبو صالح الدكتور األستاذ سعادة. 

 عضواً / الشديفات حسن فالح الدكتور األستاذ سعادة. 

 عضواً / العضايلة علي الدكتور األستاذ سعادة. 

 عضواً / وريكات الحليم عبد الدكتور األستاذ سعادة. 

 عضواً / سنةمحا دريد الدكتور سعادة. 

 عضواً / المحروق ماهر الدكتور سعادة. 

 عضواً / الوزني خالد الدكتور سعادة. 

 عضواً / العظامات شتيوي السيد سعادة. 

 عضواً / الدجاني دانة السيدة سعادة. 
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 .مجلس الجامعة

 ـةــدكتور ضيــــاء الدين عرفــــــاذ الستــــــاأل رئيـــــــــــس الجــــــــــامعــــــــــــــة ) رئيـــــــــس المجلــــــس(  .1

 األستــاذ الدكتــور محمــــــــــــد الــدروبـــــي ــــة ون اإلداريــــــــــــــــــــــــائب الرئيــــــــــــــس للشــــــــــؤنــــ  .2

 األستــاذ الدكتــور محمد الخــــاليلــــــــــــة انيةـات اإلنســــــــــــــــــــــــؤون الكليـــــنــــــــائب الرئيــس لشــــ  .3

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

 ألستــاذ الدكتــور سالم سفــــاح العــــــــــــونا دمة المجتمع المحليس لشـــــــؤون االستثمار وخــنــــــــائب الرئي  .5

 األستــاذ الدكتــور عقـــــــــاب ربيـــــــــــع ـــــــاــليــــــــــــــــــات العـــــالــــــــــــــــــدراســـــــعميـــــــــــد   .6

 األستــاذ الدكتــور ياسيــــــن السعـــــــــــــود ـــــــــــــــــــــــــوميــــــــــــــــــــــــة العــــلــــــــلـكعميـــــــــــد   .7

 سمـــاعيل عبــــــابنــــــةإاألستــاذ الدكتــور  ـث العلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــالبحــعميـــــــــــد   .8

 األستــاذ الدكتــور حســـــــــــــن الملـــــــــــخ ب والعلـــــــــــــوم اإلنســانيـــــــــــــــةـة اآلداــكليــــعميـــــــــــد   .9

 األستــاذ الدكتــور جـــــــابر حجـــــــــاحجــة ةــــاإلسالميالي للدراســــــــــــات د العـــــــــالمعه عميـــــــــــد  .11

 األستــاذ الدكتــور حـــاتم صـــالح الوديـــــــان ـــــــــة علــــــــــــــــــــوم الطيـــــــــرانكليـــــ عميـــــــــــد  .11

 األستــاذ الدكتــور محمد المقــــــــــــــــــداد  عميـــــــــد معهــــــــد بيــــــــــت الحكمـــــــــــــــــــــــة   .12

 أنس ابو العطـــــــــــــــااألستــاذ الدكتــور   ـــــــــــــــــــــــــة الشــــــريعــــــــــــــةعميــــــــــــــــد كلي  .13

 األستــاذ الدكتــور محمد عبــــود الحراحشــــة كليـــة العلـــــــــــــــــــــــــوم التــربــــــــــــــــويــــــةعميــــــــد   .14

 ســــــــالم العــــــــــــــــوناألستــاذ الدكتــور  ــــالـــــــــــــال واألعمــــــــــــــــــــيـــة إدارة المــكل عميـــــــد  .15

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

 الدكتــــــــــــــــــور عمر فـــالح العــــــطين عميـــــــد شـــــــــــؤون الطلبــــــــــة أعمـــــــالالقـــــــائم ب  .17

 الدكـتــــــــــــــــــورة ميســـــــاء بيضــون القــــــــــــائم بأعمــــــــــــــــــال عميـــــد كليــــة القـــــــــــــــــانون  .18

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

 ة هدة غرايبـــــــــــــــــــــــةالدكتـــــــــور القائم بأعمــــــــــال عميد كلية األميرة سلمى للتمــــــــــــريض   .21

 الدكتـــــــــــور مؤيد سامح شـــــــــــواقفة دســـــــــةــــــال عميــــــد كليـــــــــــــــة الهنالقائم بأعمــــــــــ  .21

 مديـــر التربية والتعليم لقصبــــة المفـــرق ــــــليــممثــــــــــــــل المجتمــــــــــــــــــــع المحـــــــــــــــــــ  .22

 ةلـــــــه الزيــــــــــــادنــالسيــــــد عبد ال ـــــليـــجتمــــــــــــــــــــع المحـــــــــــــــــــممثــــــــــــــل الم  .23

 الدكتـــــــــــور لـــــؤي الزعبـــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــــوم ــــممثــــــــــــــل كليــــــــــــــــــــــــة الع  .24

 الدكتـــــــــور قصي اسماعيل أبو شريعة ريعــــــــــــــــــــــــةـــــــــــة الشـــــــــــل كليــــــــــــــــممثــــــ  .25

 الدكتـــــــــور جهــــاد محمــــــد امالوي ة األمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا المعلوماتكليــل ــــــــــــــممث  .26

 الدكتـــــــــور قـــــــــاسم نـــــواف البري ــــــةالعلــــــــــوم التربويــــــ ـةـــــليــــــــــممثــــــــــــــل ك  .27

 الدكتـــــــــور صــــــايل فالح السرحـان ـت الحكمــــــــــــــــــــةــــد بيــــــممثــــــــــــــل معهــــــــــ  .28

 الدكتـــــــــور بكـر مصطفى بني ارشيد ـــةاإلسالميالي للدراســــــات لعـــممثــــــــــــــل المعهــد ا  .29

 الدكتـــــــــور محمد صيــــــاح العيسى ممثــــــــــــــل كليــــــة اآلداب والعلــــــوم اإلنسانيــــــــــة  .31

 ةـــــــــور علي مصطفى القضــــاالدكت ـــــالممثــــــــــــــل كليــــــــة إدارة المــــــــــــــال واألعمــ  .31

 الدكتـــــــــور عاكف محمد الفقــــراء دســــــــــــــــــــــــةــــــممثــــــــــــــل كــليـــــــــــــــة الهــن  .32

 عيسى طـــــــوالبةالدكتـــــــــور لــؤي  ممثــــــــــــــل كلية األميرة سلمى بنت عبد هللا للتمريــــض   .33

 الدكتـــــــــور نصــــــر أبــــو عليـــــم ــــــانــــــــــــــــــــــــونــــــــــة القــــــممثــــــــــــــل كليـــــ  .34

 ــاقبـةالدكتـــــــــور حـــابس محمد المش ـــــةعلــوم األرض والبيئــــــــــــممثــــــــــــــل معهـــــــــد   .35

 السيـــــــــد ابراهيم محمود عبد القادر ممثــــــــــــــل خـــــريجــــــــي الجـــــــــــــامــــعــــــــــة  .36
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 .مجلس العمداء

 ـةكتور ضيــــاء الدين عرفــــــدستـــــــاذ الاأل رئيـــــــــــس الجــــــــــامعــــــــــــــة ) رئيـــــــــس المجلــــــس(  .1

 ـيـــد الــدروبـــور محمـــــــــاألستـــــاذ الدكت نـــــــــائـــب الرئيــــــــــــــس للشــــــــــؤون اإلداريــــــــــــــــــــة   .2

 ـــــةد الخـاليلــــــــــمحم ورـــاألستـــــاذ الدكت نــــــــائــــب الرئيــس لشـــــــؤون الكليـــــــــات اإلنســـــــــــــــانيــة  .3

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

 األستـــــاذ الدكتور سالم سفــــاح العــــــــــون المحلـي ار وخدمة المجتمعالرئيــس لشـــــــؤون االستثم نـــــــائـــــب  .5

 األستـــــاذ الدكتور سالم سفــــاح العــــــــــون ــــالمــــــــــــــال واألعمــــــــــد كليـــــــــة إدارة الـعميــــــــ  .6

 ــــاب ربيـــــــــــعألستاذ الدكتور عقـــــــــــــا ــــــاــليــــــــــــــــــات العـــالــــــــــــــــــدراســـــد ـعميـــــــــ  .7

 ـور  ياسين السعــــــوداألســـــــتاذ الدكتـــــــــ ــومـــــــــــــكليــــــــــــــــــــــــة العــــلـــــــــــــــد ـعميــــــــــ  .8

 األستـــــاذ الدكتــــور اسماعيل عبــــــابنــــــة ــيـث العلمـــــــــــــــــــــــــــــــالبحـــــــــــــــــــد ـعميـــــــــــ  .9
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 المقدمة

ركيزةً رئيسةً من ركائِز نجاح عمليةِ  (Strategic Planning) ستراتيجياإليُمثُِّل التَّخطيطُ 

هدفها توحيد األفكار وتنسيق ، من أجل استشراِف الُمستقبل برًؤى واضحة، وير المؤسسيّ التَّط

ياسات وتحديد األولويات ـةُ محضَّ ُمبادراٍت آنيَّة ، الُجهُود ورسم السِّ حتى ال تظلَّ األعماُل الجامعيَـّ

هاٍت فرديَّة  .واجتهاداٍت ذاتيَّة وتوجُّ

أن تسعى لبناء استراتيجية شاملة غايتها تطوير الجامعة  كان واجباً على إدارِة الجامعةِ ، ولذا

وتحقيِق أهدافها ، وصوالً إلى تعزيِز أدوارها العلميَّة والثَّقافيَّة والتَّنمويَّة، والنُّهوض بأدائها

 ،االستراتيجية الجوهريَّة الُمرتبطة بُجملٍة من المشروعات والُمبادرات واإلجراءات التَّنفيذيَّة المطلُوبة

بناًء على ُمؤشراِت أداٍء ، م(1111 – 1106وفَق برامَج زمنيٍَّة ُمحدَّدة تمتدُّ على مدار خمسة أعوام )

بما في ذلك تعيين الجهات المسؤولة عن تشغيل الُخطَّة؛ لتأخذ ، وحساٍب للُكلف التَّقديريَّة، واضحة

 .مداها المأُمول في التَّطبيق

، ليَّةً شاملةً ُمتكاملةً تُحشد فيها الطَّاقات والموارد واإلمكاناتتُمثَُّل الُخطَّةُ االستراتيجية عم

من أجل ، وما يُقابلها من تحديات، وتُحدد الفرص الُمتاحة، بإيجابياته وسلبياته، فهي تدرُس الواقع

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

عوبات، تالمتطلبا سالة واألهداف والقيم الجوهريَّة، وتذليل الصُّ ؤية والرِّ وإحداث التَّغيير ، لتحقيق الرُّ

 .المطلوب

فقد بدأت المرحلة األُولى بصياغة ُرؤية الجامعة ، وقد مرَّ إعداد هذه الُخطَّة بمراحَل تنفيذيَّة ُمتالحقة 

وهي مرحلة دراسة البيئة ، أتبع ذلك المرحلة الثَّانيةثُمَّ ، وتحديد قيمها الجوهريَّة، ورسالتها وأهدافها

اهنة باعيّ ، الرَّ وتُعدُّ هذه المرحلة المدخل ، (SWOT Analysis) وتقوُم على أساِس التَّحليل الرُّ

وقد تناولنا فيها ، كما جرى في هذه المرحلة تحليل البيئة الدَّاخليَّة والخارجيَّة، الطَّبيعّي لعملية التَّطوير

ة التي تحظى بها الجامعة نقاط عف، القُوَّ وفي الشّق الخارجّي جرى تحديد الفُرص ، قُبالة نقاط الضَّ

 .قُبالة ُجملة المخاطر والتَّحديات التي تُواجهها، المتاحة للجامعة

ئيسة مقرونةً بتعيين األهداف والغايات االستراتيج ية وتمثلت المرحلةُ الثَّالثةُ بتحديد محاور الُخطَّة الرَّ

ة للوُصول إليها في المدى الزمنّي االستراتيجي للُخطَّة ة التي تسعى الُخطَـّ وهو خمس ، الجوهريَـّ

ئيسة ُشمولها لكلِّ أنشطة الجامعة العلميَّة  سنوات. وقد ُروعي في تحديد محاور الُخطَّة وقطاعاتها الرَّ

ها و، وشراكاتها الدَّاخليَّة والخارجيَّة، واإلداريَّة والبحثيَّة تمثيلها لكلِّ القطاعات البشريَّة التي تضمُّ

ا جملةُ األهداف، الجامعة ةً وُمحددةً وقابلةً للقياس والتَّنفيذ، وأمَّ   .فقد ُروعي أن تكون واقعيَـّ

ابعةُ لتحليل الفجوة بين ما هو كائن وما هو مأُمول حيث جرى التَّعرف إلى أهمِّ ، وجاءت المرحلةُ الرَّ

اهن والوضع الُمستهدفالفجوات بين الوض بناًء على تحديد األهداف الواردة التي اشتملت ، ع الرَّ

 .عليها المرحلة اآلنفة

وهي مرحلة إعداد ، التي تُعدُّ أصعب المراحل وأكثرها خطراً ، وتكاملت الُخطَّةُ بالمرحلة الخامسة

ة مقرونةً باإلجراءات والمبادرات ، المصفُوفة التَّنفيذيَّة التي ضمَّت األهداف االستراتيجية الجوهريَـّ

والجهات المسؤولة ، والُكلف التَّقديريَّة، وُمؤشرات قياس األداء، وأطوارها الزمنيَّة، التَّنفيذيَّة المطلوبة

 .وقد ضمَّت هذه المصفُوفة عشرة محاور رئيسة، عن ُكلِّ إجراء وُمبادرة
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 .الجوهرية واألهداف ستراتيجيةاإل الخطة محاور
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 ستراتيجيةات وفق الخطة التنفيذية للخطة اإلنجازاإلبرز أ

 :البرامج والخطط الدراسية المحور األول:

 ستراتيجي:الهدف اإل

 التطوير المستمر للبرامج والُخطط الدِّراسيَّة وضمان ُمواكبتها للتطورات الحديثة. 

 ات:نجازاإل

  نمية في ُمتطلبات وُخطط التَّ استحداث برامج نوعيَّة تُلبي حاجات السُّوق وُمجتمع المعرفة

 .التحاليل الطبيةحيث تم استحداث برنامج البكالوريوس في التَّعليم 

 ة ، التَّوسع المستمر في برامج الدِّراسات الُعليا مستمدة من جامعاٍت محليَّة وإقليميَّة وعالميَـّ

في صعوبات حيث تم استحداث برنامج الماجستير في السياسات التربوية و الدبلوم العالي 

 .التعلم

 اكدة والُمشبعةإعا حيث تم دمج برنامج ماجستير تعليم اللغة ، دة هيكلة بعض التَّخصصات الرَّ

وكذلك توطين ، اإلنجليزية بالحاسوب مع برنامج مناهج اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

 تخصص بكالوريوس االمامة والوعظ واإلرشاد كبرنامج علمي في قسم أصول الدين.

  ً وذلك من خالل االتفاقيات والزيارات العلمية ، تسويق البرامج الدِّراسيَّة محليّاً وإقليميّاً ودوليّا

 .ادارة الجامعةالتي تتم من قبل 

 من خالل مركز تطوير أعضاء ، التقييُم الذاتّي الُمستمر لمدخالت التَّعلم والتَّعليم ومخرجاتهما

 هيئة التدريس.

 حليَّة واإلقليميَّة والعالميَّةيَّة ُمقارنةً بالُخطط المطبقة في الجامعات المتطوير الُخطط الدِّراس. 

 اقات حيث تم إضافة مس، زيادة التركيز على الجوانب التَّطبيقيَّة والتَّدريبيَّة والمهارات العمليَّة

والرياضة في ، الدراسية مثل الصحة الوقائية الخطط لعديد منعملية وتطبيقية وبحثية ل

 تنا.حيا

  الشَّبكة العالميَّة )اإلنترنت( لجامعة علىااللكتروني ل موقعالعرض الُخطط الدِّراسيَّة على ،

الخطط المعروضة  ، حيث بلغت نسبةكل طالب في الجامعةالبوابة االلكترونية لوكذلك على 

 .%011جمالي الخطط المعتمدة باللغة العربية إلى إ

  والمشاركة الفاعلة بروح ، الشَّخصيَّة والمهنيَّة للطَّالبتعزيز الُخطط الدِّراسيَّة للقدرات

حيث تم طرح مساق رسالة ، إضافة مساقات تعالج هذه الجوانب من خالل، الفريق الواحد

 نسان.ومساق الديموقراطية وحقوق اإل، عمان
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 :البحث العلمي المحور الثاني:

 األول:  االستراتيجيالهدف 

 لعلمّي في المجاالت المعرفيَّة كافة.النُّهوض بُمستويات البحث ا

 ات:نجازاإل

 وتضمن جودته وتدعمه تطوير التشريعات القانونية التي تشجع البحث العلمي. 

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

الدعم المالي  بلغو، اً بحث (11عدد البحوث المدعومة من ميزانية البحث العلمي )

 م.1101للعام   ديناراً ( 046104019)

 يمحكالت جودة ضمان أجل من للترقية؛ الُمقدَّم العلميّ  اإلنتاج لتقييم دقيق نموذج علميّ  تصميم 

 وسالمة مخرجاته.

  في البحوث والرسائل الجامعية. العلمي االنتحالإدخال تقانة كشف التشابه العلمي لمكافحة 

  ات( مؤتمر1حيث تم عقد )، المحكمة ونشر أعمالها والندوات، ن المؤتمراتالعديد متنظيم 

 .وة( ند08و )، علمية

 مجموعة من االتفاقيات الخاصة بالتعاون مع بعض الجامعات و المؤسسات والمراكز  امبرإ

 .التعليمية العالمية والمرموقة ضمن برامج االعتراف المتبادل والتدويل

 ضاء هيئة التدريس والباحثين في المؤتمرات الخارجية ودعم جراءات مشاركة أعتسهيل إ

 .اً مشارك (11أعضاء هيئة التدريس المشاركين ) عددحيث بلغت ، حضورهم

  بحثاً في  (181) نشر ما يزيد عنالتركيز على نشر البحوث ألعضاء هيئة التدريس حيث تم

 مجالت علمية متخصصة.

  داخلياً  وخارجياً  مؤتمراً  (011) ما يزيد على فيشارك أعضاء هيئة التدريس. 

  حيث بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الذين  1101نشطت حركة التفرغ العلمي في العام

 .عضوا ً (10) هذا العام فيتمتعوا باإلجازة 

  مراجعة آليات اصدار المجالت العلمية وتحكيم  البحوث المقدمة للنشر فيها بهدف ضمان

تويات المجالت المحكمة وتحقيق سمعة طيبة لها، حيث بلغ جودة البحث العلمي ورفع مس

وبلغ عدد األبحاث  بحثاً ( 801حاث الواردة للمجالت الصادرة عن الجامعة )عدد األب

 .بحثاً  (118المرفوضة )

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

 مالية مشجعة. حوافز لقاء، المجالت من النوع هذا في بحوثهم رنش على والباحثين التدريس
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 الثاني: االستراتيجيالهدف 

 .والباحثين والطَّلبةتنمية التَّميُّز واإلبداع وتعزيز قيمه لدى أعضاء هيئة التَّدريس 

 ات:نجازاإل

 اء وضع اإلطار القانوني لجوائز التميز واالبداع السنوية المخصصة للمتميزين من أعض

( دينار مستلزمات بحث طالب ماجستير، 0111هيئة التدريس والطلبة، حيث تم تخصيص )

 ( دينار مستلزمات بحث طالب بكالوريوس.111و)

 وطالبة لمرحلة  الباً ( ط71ورعايتهم، حيث تم دعم ) خطة الكشف عن الطلبة المبدعين إنجاز

 بكالوريوس والماجستير.ال

 ومعنوياً  اع وتدعمه مالياً توفير آليات تشجع التميز واإلبد. 

 الثالث: االستراتيجيالهدف 

 ( محليّـاً وإقليميّـاً وعالميّاً.Rankرفع ُمستوى تصنيف الجامعة )

 ات:نجازاإل

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

(Thomson Reuters،) في مجالت موثقة ومصنفة  ورةحيث بلغ عدد األبحاث المنش

 .بحثاً  (080) عالميا ً

 ( أعضاء هيئة تدريس على جوائز علمية 1حصل ) ألبحاثهم المميزة.عالمية 

  للجامعة على  موقع االلكترونيالنشر األبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس والباحثين على

 .لإلنترنتالشبكة العالمية 

 وهناك تعاون ، سسات التي تعمل على نشر األبحاثعقدت الجامعة بعض االتفاقيات مع المؤ

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

 الجامعة أو صندوق البحث العلمي بالوزارة.

 لما له من دور واضح في رفع تصنيف الجامعة عالمياً للجامعة اإللكتروني  موقعال تطوير ،

 الجميع بضرورة نشر أبحاثهم العلمية على موقع الجامعة اإللكتروني.حيث تم التعميم على 

 يبين التصنيف العالمي للجامعات (webometrics) لترتيب بأن الجامعة قد تقدمت في ا

أما على الصعيد اإلقليمي فقد تقدمت من المرتبة ، (7ى المرتبة )إل( 01المحلي من المرتبة )

( 1009فقد تقدمت الجامعة من المرتبة ) ،ستوى العالميوعلى الم، (76( إلى المرتبة )011)

 (.1919إلى المرتبة )
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 2115/2116نتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي اإل

 الكلية / المعهد

عدد 

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

عدد 

األبحاث 

 المنشورة

بحاث نسبة اال

عدد المنشورة الى 

أعضاء هيئة 

 التدريس في الكلية

األبحاث نسبة 

 المنشورة للكلية

المجموع  الى

 العام لألبحاث

%001 11 11 كليــــــــــــــة الشــــــــــــريعــــــــــــــة  9%  

%008 11 07 كليــــــــــــــة القـــــــــــــانـــــــــــــــون  1%  

%001 11 16 كليــــــــــــــة اآلداب والعلوم اإلنسانيـــــة  01%  

%018 87 68 يــــــــــــــة الـعـــــــــــلـــــــــــــــــومكل  11%  

%081 71 11 كليــــــــــــــة إدارة المــال واألعمـــــــال  06%  

%76 11 19 كليــــــــــــــة الهنــــــــــدســـــــــــــــــة  1%  

%80 11 10 حسين بن عبدهللا لتكنولوجيا المعلوماتالكلية األمير   6%  

%018 19 16 كليــــــــــــــة األميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض  9%  

%016 11 17 كليــــــــــــــة العلــــــــــــوم التربويـــــــــة  00%  

%1 1 1 ـوم الطيـــــــــرانــــــــــــكليــــــــــــــة عل  1%  

%70 01 01 ـــــــــــةمعهـــــــــــــد بيــــــــــت الحكمــــ  1%  

%111 11 00 معهـــــــــــــد علــــــــوم األرض والبيئـــــة  1%  

%1 1 1 الفــــــــلك وعلـــوم الفضــــاء معهـــــــــــــد  1%  

 %011 %007 119 171 وعــــــــــــــــــــــــــــــالمجم
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 :الموارد البشرية المحور الثالث:

 :األول ستراتيجيإلالهدف ا

 .ثين وتنمية مهاراتهم المختلفةتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والباح

 ات:نجازاإل

 من مزيد تحقيق لهم يضمن بما النافذة وتعليماته التَّدريس هيئة أعضاء نظام في النَّظر إعادة 

ضا  .الوظيفيّ  الرِّ

 بالمهام والموظفين تضمن قيامهم ريسالتَّد هيئة عضاءأل والمعنويَّة الماديَّة الحوافز توفير 

 .وإثارة الدافعية لديهم منهم المطلوبة

  ووسائل التعليم ومهارات في التدريس ساليب الحديثة األعقد دورات تدريبية في مجال

 االتصال.

 من خالل الكليات والمعاهد ومركز  وضع آلية لتقييم دوري ومستمر ألعضاء هيئة التدريس

 .ة التدريستطوير أداء أعضاء هيئ

 التقييم) الترقية في دهااواعتم التدريس هيئة أعضاء ألداء الطلبة تقييم استبانة تطبيق 

( عضو هيئة 07بة أستاذ، و)( عضو هيئة تدريس الى رت01، حيث تم ترقية ))اإللكتروني

 .لى رتبة أستاذ مشاركتدريس إ

 هيئة ألعضاء وجهةم 1101/1106 الجامعي العام من األول الفصل خالل عمل ورشة عقد 

: البيت آل بجامعة التدريس هيئة ألعضاء اإللكتروني التدريب": بعنوان، بالجامعة التدريس

E- Training." 

 هيئة ألعضاء موجهة 1101/1106الجامعي  العام من األول الفصل خالل عمل ورشة عقد 

لتدريسية ا الهيئة تطوير مركز في التدريبية الدورات نظام تطوير"التدريس بعنوان 

(Faculty Development Center)  مستقبلية توجهات :الترقية غراضأل". 

 الجامعي العام من الثاني الفصل خالل، "نريد الذي التدريس هيئة عضو " مبادرة إطالق 

 إدارياً ، بارعاً  قيادياً ، متميزاً  باحثاً (:وتشمل، األخرى بنودها لاواستكم م/11012016

ليتم  )المجتمع لدى ومحبوباً  اجتماعياً ، ناجحاً  مستثمراً ، رياضياً ، موهوباً  ،بارعاً  تقنياً ، ناجحاً 

 م.1106/1107من العام الجامعي  األول الفصل بداية علىتنفيذها 

 والروسيَّة والفرنسيَّة األلمانيَّة الجامعات بعض مع األساتذة تبادل برامج من عدد تنفيذ 

 ميادين في الجارية على التطورات واالطالع لخبراتا تبادل بهدف، ةيَّ والكوسفو واإلسبانيَّة

 .والتعليم التعلم
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 :الثاني ستراتيجيالهدف اإل

 .لهم الالزم الدَّعم وتوفير الموفدين ؤونش وُمتابعة والخارجيّ  الداخليّ  اإليفاد حركة تفعيل 

 ات:نجازاإل

 لبة وإيفادهم حسب حيث تقوم الجامعة بابتعاث الط، إعداد خطة استراتيجية خمسية لإليفاد

 ا ً وتقوم الجامعة سنوي، حاجة الكليات والمعاهد في الجامعة ووفقا لمتطلبات السوق المحلي

 .م1101للعام  ا ً( دينار0114918بلغت ) برصد ميزانية خاصة لالبتعاث

 في:  عريقة جامعات من الدكتوراه درجة على للحصول موفداً  (09الموفدين ) عدد بلغ

جامعة  إلى واحدة داخلية وبعثة، وأستراليا، وبريطانيا، وكندا، األمريكية المتحدة الواليات

 الماجستير. مستوى األردنية على والتكنولوجيا العلوم

 حسب االبتعاث إجراءات حالياً  يستكملون وهم، جديداً  مرشحاً  (01على ) الجامعة وافقت 

 .األصول

  رواتب شهرية تضمن لهم التفرغ توفير الدعم المالي الالزم للطلبة الموفدين بتخصيص

الكامل للدراسة، كما يتم متابعة شؤونهم الدراسية من خالل شعبة اإليفاد / دائرة شؤون 

 العاملين.

 :الثالث االستراتيجي الهدف

 .الُمستمر للتَّدريب وإخضاعهم اإلداريَّة الهيئة أعضاء كفاية رفع 

 ات:نجازاإل

 ية لاللتقاء بشكل دوري مع مدراء الدوائر عقد العديد من االجتماعات ضمن خطة شهر

 والمراكز لالطالع على واقع العمل وبحث سبل تطوير العمل االداري في الجامعة.

 .وضع االطار القانوني لجائزة الموظف المميز 

  تفعيل مدونة السلوك الوظيفي للهيئة االدارية واشاعة روح الفريق الواحد والتعاون في حل

 المشكالت االدارية.
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 .عقد الدورات التدريبية للموظفين لتزويدهم بالمهارات الالزمة للعمل 

 

 

 : البيئة الجامعية والطالب المحور الرابع:

 :األول ستراتيجيالهدف اإل

 .الطُّالبيَّة الخدمات بمستوى واالرتقاء الجامعيَّة البيئة تطوير

 ات:نجازاإل

 لت بعض كليات الجامعة عدة حمالت ، حيث عمح العمل التَّطوعّي عند الطَّلبةتنمية ُرو

تطوعية في الكليات إلجراء صيانة للقاعات التدريسية وزراعة األشجار وحمالت التبرع 

، حيث بلغت بالدم التي تقيمها كلية األميرة سلمى بنت عبدهللا الثاني للتمريض بشكل دوري

 .( حملة07عدد الحمالت التطوعية )

 ات العلميَّة والثقافيَّة الجامعيَّة.إشراك الطَّلبة في ُمختلف الفعالي 

  حيث تم استقطاب  لطلبة،ل المقَدمة الدراسية المنحتوفير سبل دعم الطلبة المحتاجين من خالل

واإلرشاد،  والوعظ اإلمامة تخصص بدراسة الراغبين للطلبة األوقاف وزارة من مقدمة منح

متحدة لالجئين السوريين مفوضية األمم ال ، ومنحمنحة( 011) ومنح "البركة" وعددها

 .منحة (11"ريبوت كامب" وعددها ) ومنح ،( منحة011وعددها )

 .تشجيع المبادرات الطُّالبيَّة وُمكافأة أصحابها 

 .تكثيف اللِّقاءات الدَّوريَّة بالطَّلبة للوقوف على ُمشكالتهم الُمختلفة وإيجاد الُحلُول المناسبة 

  آراء الطَّلبة حول القضايا الجامعيَّة الُمختلفة.إجراء استطالعات رأي دوريَّة لمعرفة 

 لطَّلبة.تقديم الخدمات لجراءات الُمتعلقة باإل تسهيل 

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

 واإلداريين.

  َّزمة.استكمال تجهيز مبنى النَّشاطات الطُّالبيَّة وتزويده باألجهزة الال 

 .تسهيل اإلجراءات المتعلقة بقبول الطَّلبة الدَّارسين في البرامج األكاديميَّة غير العادية 

 :الثاني الهدف االستراتيجي

اً فكريا ًو شخصيته وصقل بالطَّالب االعتناء  ً   ِعلميَـّ  .ومنهجياً  وُسلوكيّا

 ات:نجازاإل

 .رعاية المواهب العلمية والفنية للطلبة 

 ومعنوياً  مادياً  لطلبة المتفوقين أكاديمياً تكريم ومكافأة ا. 
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 .تطوير ُمستوى الخدمات المقدَّمة للطَّلبة كالمواصالت والمأكل والمشرب 

 .تفعيل برامج االرشاد األكاديمي والنفسي لرعاية الطلبة 

 

 :الثالث الهدف االستراتيجي

 .الطَّلبة من الجامعة ُمدخالت تعزيز

 ات:نجازاإل 

 للجامعة انضمامهم تضمن التي الحوافز ووضع والمبدعين لمتميزينا الطَّلبة استقطاب. 

 حيث بلغ عدد الطلبة والدَّوليَّة واإلقليميَّة المحليَّة الجامعات مع الطَّلبة تبادل اتفاقيات تفعيل ،

 .( طالباً 01المشاركين في برامج التبادل العلمي خارج األردن )

 اديمية المختلفة محلياً واقليمياً وعالمياً لبرامج األكوضع خطة متكاملة تضمن تسويق ا. 

 حيث بلغ عدد الطلبة تسهيل اجراءات قبول الطلبة في البرنامجين الموازي والدولي ،

وطالبة، وبلغ عدد الطلبة المقبولين في البرنامج  ( طالباً 881المقبولين في البرنامج الموازي )

 وطالبة. اً ( طالب069الدولي )

 علقة بتقديم الخدمات للطلبةجراءات المتهندسة اإل. 
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 : البنى األساسية المحور الخامس:

 ستراتيجي:الهدف اإل

، واستكمال بناء المشروعات القائمة، التحتية وتجهيز المرافق ىوير البناالستمرار في تط

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

 ات:نجازاإل

 ونظام المالي والنظام والتسجيل القبول نظام مثل الحاسوبية األنظمة من العديد ويرتط 

 .وغيرها البشرية الموارد

 المنحة  دينار مليون بلغت وبكلفة متكامل بشكل وتحديثها الحاسوبية الشبكة تطوير(

 .الجامعة مرافق كافة تغطي كاميرات مراقبة نظامالسعودية(، وتركيب 

 جهاز( 811) بـ الجامعة مختبرات تزويد تم حيث الجامعة، في العلمية راتالمختب تطوير تم 

 .الفنية المواصفات بأحدث حاسوب

 .استكمال بناء شبكة السلكية داخل الحرم الجامعي 

 ن المعلومات وحماية الشبكات.متطوير الخوادم الحاسوبية الخاصة بأ 

  الجامعة. جميع مرافق يشملمشروع نظام التحكم والسيطرة لاستكمال 

 مامأحيث بدا العمل بها وتشغيلها  ،استكمال مشروعي الصالة الرياضية واالستاد الرياضي 

 الطلبة.

 .استكمال مشروع مبنى كلية تكنولوجيا ومركز االستشارات ومكتب االرتباط في عمان 

 .البدء بمشروع مبنى كلية التمريض 

 كتروني على جميع مرافق الجامعةتعميم نظام دوام موظفي الجامعة باستعمال البصمة االل ،

ليصبح عدد  ،( جهاز بصمة الكتروني جديد10، حيث تم تركيب )ووضع االطار القانوني لها

 .اً ( جهاز61أجهزة البصمة )
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 : العمل اإلداري واإلسناد الفني لمحور السادس:ا

 :ستراتيجيالهدف اإل

 .اد الفنيّ تطوير هياكل العمل اإلدارّي وآلياته وتعزيز ُسبل اإلسن

 :اتنجازاإل

 ة الدوائر االداريةكلاعادة هي. 

 .تحديث مدونة الوصف الوظيفي 

 .تحقيق مشروع االدارة االلكترونية غير الورقية 

 .تطوير نظام الرقابة االلكترونية 

  بدأت الجامعة بإنشاء مباني جديدة مثل كلية الهندسة وكلية إدارة المال واألعمال وكلية

مبنى كلية تكنولوجيا المعلومات حسب المواصفات العالمية لألبنية  وتم استالم،التمريض

بحيث تؤمن من خاللها الحاجات المستقبلية للجامعة وتشمل قاعات تدريس ومختبرات 

 .ومكاتب تدريسية ومرافق خدمية وغيرها

  تحديث أُسطول الحركة بسبب تقادم أكثر آلياته وُخروج عدد منها عن الخدمة وذلك من خالل

 (.1)عدد أب وبك اً ( راكب11بحمولة ) أُخرىواً، راكب (11ركاب حمولة ) حافلةاء شر
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 : الموارد المالية واالستثمار المحور السابع:

  ستراتيجي:الهدف اإل

 

 مثلى لالستثمار. صعن فر تعزيز موارد الجامعة المالية والبحث

 

 :اتنجازاإل

  والتخطيط  يبين التخطيط المال موجهة تضمن الربط يةعداد موازنة سنوية بمنهجإتم

 .االستراتيجي

 حيث بلغ الموازي لمواجهة تدني رسوم البرامج العادية وسع في قبول الطلبة في البرنامجالت ،

وطالبة في العام الجامعي  ( طالباً 881عدد الطلبة المقبولين في البرنامج الموازي )

 .م 1101/1106

 البرنامج الدولي، حيث بلغ عدد الطلبة  –ت العليا برامج الدراساوسع في قبول الطلبة في الت

وطالبة في العام الجامعي  ( طالباً 069ستير البرنامج الدولي )المقبولين في الماج

1101/1106. 

 سن الكملوا أوعدم التجديد للذين  الماسة  االدارية غير وقف التعيينات ىعل عملت الجامعة

 .موظفاً  (11)ملوا السن القانوني ، حيث بلغ عدد الموظفين الذين أكالقانوني

  من فاتورة الكهرباء السنوية. %71البدء بمشروع الطاقة الشمسية والذي سيوفر 

 .تفعيل برنامج االنتاج والتصنيع داخل مشاغل الجامعة 

 والتمويل والتشغيل البناء بمشاريع القيام خالل من الخاص القطاع مع الشَّراكة منهج تبني 

(BOT.) 

 حيث بلغ مجموع داخل الحرم الجامعي المؤجرةة على زيادة المواقع التجارية عملت الجامع ،

 .م1101العام  في اً ( دينار1114116) ومرافقها الجامعة مباني إيجار بدل
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 : الشراكة والتعاون المحور الثامن:

 :األول الهدف االستراتيجي

 .تنميته في والمشاركة المحليّ  المجتمع على االنفتاح

 :اتزنجااإل

 .فتح مرافق الجامعة الُمختلفة ألنشطة الُمجتمع المحلّي وفعالياته المختلفة 

 .إشراك ُرموز الُمجتمع المحلّي وممثلوه في مجالس الجامعة ولجانها المختلفة 

 وسوق المحليّ  الُمجتمع تهمُّ  قضايا حول رسائلهم إدارة على العليا الدِّراسات طلبة تشجيع 

 .العمل

  وندوات ومعارض وفعاليات ُمشتركة مع ُمؤسسات الُمجتمع الُمحلي.تنظيم ُمؤتمرات 

 .اعداد دراسات ومسوحات واستطالعات تخدم المجتمع المحلي 

  قامت الجامعة بدعم بعض المشروعات الخاصة بالمجتمع المحلي واإلقليمي والعالمي والتي

وإحياء التراث  ،ةمراض السرطانية والصحة المدرسياولت العديد من الموضوعات مثل األتن

وغيرها من المشروعات المدعومة من البحث ،ومدى االستفادة من الطاقة الشمسية  ،الشعبي

 العلمي في الجامعة.

 .تقديم برامج تصنيع األثاث واللَّوازم المكتبيَّة لمؤسسات الُمجتمع المحلّي بسعر الكلفة 

 

 :الثاني ستراتيجيالهدف اإل

 .الوطنيَّة واألهليَّة الرسميَّة المؤسسات مع فاعلة شراكة بناء

 

 :اتنجازاإل

  سميَّة -عقد سلسلة من االتفاقيات وُمذكرات التَّعاون المشتركة مع المؤسَّسات الوطنيَّة الرَّ

 الفاعلة. -والخاَّصة

 الجامعة في المؤتمرات والنَّدوات والفعاليات العلميَّة وغير العلمية على ُمستوى  ركةامش

 الوطن.

 علميَّة وثقافيَّة وفكريَّة وإبداعيَّة ُمشتركة مع المؤسسات الوطنية. تنفيذ فعاليات 

  تنشيط حركة تبادل الخبرات التَّدريسيّة والبحثيّة واإلداريَّة مع الجامعات الشقيقة والمؤسسات

 الحكوميَّة واألهليَّة.
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 :الثالث ستراتيجيالهدف اإل

 واالتحادات والمجامع والمؤسسات الهيئاتو الجامعات مع والتَّعاون الشَّراكة ُسبل تعزيز

وابط العلميَّة  .العالميَّة والرَّ

 :اتنجازاإل

 .ية ذات العالقة  إبرام المزيد من االتفاقيات وُمذكرات التعاون المشتركة مع الجهات الخارجَّ

 .إجراء تقييم ُمستمر للجامعة من قبل ُمؤسسات االعتماد الدَّوليَّة 

 ت التعاون الموقعة مع الجهات الوطنية والخارجية ذات العالقةتفعيل االتفاقيات ومذكرا. 

 .تنظيم فعاليات علمية سنوية بالشراكة مع الجهات الخارجية 
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 :  الجـــــــــــــــودة المحور التاسع:
 

 :ستراتيجيالهدف اإل

 .اعتماد نظام الجودة المستدامة في التَّعليم والبحث واإلدارة

 :اتنجازاإل

 اعتماداً  الُعليا والدِّراسات البكالوريوس ُمستوى على الدِّراسيَّة البرامج اعتماد لاستكما  

 م، 1101/1106( برامج دراسية خالل العام الجامعي 1، حيث تم اعتماد )وعاماً  خاصاً 

، وبلغت نسبة ( برنامجاً 60تمدة اعتمادا خاصا )معوبذلك أصبح عدد البرامج الدراسية ال

 .(%79.1المعتمدة اعتمادا خاصا الى اجمالي البرامج الدراسية ) البرامج الدراسية

 البرامج الدراسية على مستوى البكالوريوس  بعض عملت الجامعة على استكمال اعتماد

 .والدراسات العليا اعتماداً خاصاً 

 واإلقبال والسُّوق الجدوى دراسة تشمل المطروحة البرامج ألوضاع مستمر تقييم إجراء 

 .التعلم وُمخرجات ستيعابيّةاال والطاقة

  توفير آليات تضمن جودة البحوث العلمية التي يجريها أعضاء هيئة التدريس والباحثون

 والطلبة.

  في الجامعة. الكوادر البشريةتطبيق منظومة معايير الجودة لالرتقاء بأداء 

  ير دف الى تقييم أوضاع البحث العلمي والبرامج وسبل تطوتهاجراء مراجعات نقدية

 واستدامة الجودة.

  حققت الجامعة معايير االعتماد العام الكمية من حيث توفر البنية الرئيسية والمساحات

ومكاتب أعضاء هيئة التدريس للعمل على زيادة الطاقة ، اإلجمالية والقاعات التدريسية

 االستيعابية للجامعة.
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 : اإلدارة والحاكمية المحور العاشر:

  ستراتيجي:الهدف اإل

 .والمؤسسيَّة والُمساءلة والشَّفافيَّة والمساواة العدالة مبادئ تعزيز 

 ات:نجازاإل

 .تعزيز تمثيل أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة في مجالس الجامعة 

  الطلبةوالموظفين وتطوير االنظمة والتعليمات الخاصة بنظام أعضاء هيئة التدريس 

 .ستحداث الالزم من األنظمة والتعليماتوتعليمات منح درجة البكالوريوس وا

 تطوير مدونة السلوك الوظيفي للعاملين في الجامعة. 

 راجعة الوصف الوظيفي للمسميات الوظيفية كافة.م 

 .تنظيم الدورات والورش التي تعزز مفهوم المهنية والمؤسسية 

 المياً.عرفة واقع الجامعة وصورتها محلياً واقليمياً وععداد الدراسات البناءة لمإ 
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 : التحديات والتطلعات المستقبلية

 التحديات

ات وجود مجموعة من التحدي (م1111-1106)تبين خالل إعداد الُخطة االستراتيجية للجامعة

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

الة للحيلولة دون وقوعها وتجنب حدوثها في المستقبل ات عمل فعَّ ت والتهديدات وبناء آليهذه التحديا

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

وفيما يلي ملخصاً ألهم التحديات والتهديدات ، ستراتيجية للجامعةة اإلورد من مهام تنفيذية في الُخط

 :ه الجامعةالتي تواج

 بُعد الجامعة نسبياً عن مراكز النشاط االقتصادّي والتجمعات السكنيَّة. 

 سوم الجامعيَّة مقارنةً بالجامعات األُردنيَّة الرسميَّة  .تدني الرُّ

 نقص أعضاء هيئة التَّدريس في بعض التَّخصصات. 

 ضعف االستثمار وقلة اإليرادات الخارجيَّة. 

 امة للموارد البشريَّةعدم وجود برامج تدريب ُمستد. 

 عدم االستقرار في تشريعات التعليم العالي. 

  ًبما في ذلك ارتفاع ُكلف األجهزة واللوازم المختلفة، تزايد الُكلف التَّشغيليَّة سنويا. 

 تراجع الدعم المالّي الحكومّي للجامعة. 

 غط المجتمعّي على الجامعة للمساهمة في خفض معدالت البطالة ال عالية في تزايد الضَّ

 .المحافظة

 ياسيَّة الناجمة في دول الجوار  .المشكالت السِّ

 األردنية الجامعات بين فيها تنفرد تخصصية هوية الجامعة منح. 

 إقليمياً  الجامعة تمنحها التي بالشهادات االعتراف عدم متابعة . 

 اإليفاد وبرامج والتعيين االستقطاب على التركيز - واالعتماد الجودة ضمان. 

 األولويات وترتيب حتياجاتاال ييمتق. 

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

 السوق واحتياجات المخرجات بين المواءمة. 

 جذابة إلى طاردة بيئة من الجامعة تحويل. 

 اإللكتروني الجامعة موقع تحديث. 

 لمياها حصاد / الطاقة - البيئة من البرامج استنبات. 

 

 



[ 5102/5102التقرير السنوي  للعام الجامعي   جامعة آل البيت [
     

15/051 

 التطلعات المستقبلية

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

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

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

  توفير الحوافز المادية والمعنوية ألعضاء هيئة التدريس والموظفين تضمن قيامهم بالمهام

 .المطلوبة منهم وإثارة الدافعية لديهم

 إعادة النظر في االنظمة والتعليمات التي تضمن مزيداً من الرضا الوظيفي. 

 ملة في الجامعةتطوير المهارات اللغوية والتواصلية والحاسوبية للكوادر البشرية العا. 

 تنمية األخالق المهنية لدة أعضاء هيئة التدريس والموظفين وتطبيق مدونة السلوك الوظيفي. 

 وضع آليات جديدة إلجراء تقييم دوري ومستمر للكوادر البشرية. 

 وضع خطة تشغيلية لإليفاد في التخصصات المطلوبة. 

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

 .اإلداري األمر الذي يترتب عليه تخفيض تكاليف الرواتب والمكافآت والتعويضات

 إنشاء وحدة للمتابعة والتنفيذ لتقييم األداء مع ضرورة العمل على تفعيل دور االستثمار 

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

 .اب الخبرة بهذا الشأنأصح

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

بدالً من ، ...... الخ، والصيانة، والعمالة، كالنقل، في بعض القطاعات اإلدارية داخل الجامعة

 .توظيفها في الجامعة بشكل دائم

 قليمية والدوليةالجاهزية لالستجابة لمشروعات الدعم الوطنية واإل. 

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

وعلى أن تكون مدد ، بحيث تكون مهمته منح قروض للجامعات بنسب بسيطة، جامعة

 .التمويل قصيرة األمل

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

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

 .الواحدة زيادة اإليرادات

  تحميل وزارة المالية األعباء الخاصة بالمسؤولية االجتماعية التي تقوم بها الجامعات

أبناء و، ي اإلعاقات الخاصةوذو ، األردنية الرسمية مثل ابناء المصابين العسكريين)الجسيم(

 .المقبولين على حساب جهات خاصةو، العاملين في الجامعات الرسمية

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

 .استثمارات واقعية على أرض الجامعة
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 الباب الثالث

 دـــاهــــــــات والمعـــــــــالكلي
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 الكليــــــــــات

 كلية الشريعة

وفي بداية العام الدراسي ، تحت اسم كلية الدراسات الفقهية والقانونية م0991ت عام أُنشئ

وتضم الكلية ثالثة ، تم فصل قسم الدراسات القانونية عن الكلية لتصبح كلية الشريعة 1101/1100

 االرشاد.واإلمامة والوعظ و، والفقه وأصوله، أقسام هي: أصول الدين

 على قادراً  متميزاً  وأكاديمياً  علمياً  تأهيالً  المؤهلة األجيال إعداد عاتقها على الكلية أخذت

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

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

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

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

 .مختلفةال بأطيافه المحلي المجتمع وفئات الفكري الصرح هذا بين العالقة

 :اآلتيةوتمنح الكلية الدرجات العلمية 

 مامة والوعظ واالرشاد.واإل، والفقه وأصوله، البكالوريوس في أصول الدين -

 والقضاء الشرعي.، والفقه وأصوله، الماجستير في أصول الدين -

 الدكتوراه في الفقه وأصوله. -

 

 م2115/2116 الجامعي للعام الكلية في أعداد العاملين والطلبة والخريجين

 هيئة التدريس
الهيئة 

 داريةاإل

 الخريجينأعداد  أعداد الطلبة

 أستاذ
ستاذ أ

 مشارك

ستاذ أ

 مساعد
 ماجستير بكالوريوس دكتوراه ماجستير بكالوريوس مدرس

11 21 2 3 11 1236 127 15 288 37 

 

 م2115/2116للعام الجامعي  في الكلية نتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريساإل

أعضاء هيئة عدد 

 التدريس

عدد األبحاث 

 المنشورة

عدد لى إحاث المنشورة بنسبة األ

 أعضاء هيئة التدريس في الكلية

نسبة األبحاث المنشورة للكلية 

في  لى المجموع العام لألبحاثإ

 الجامعة

35 41 114% 9% 
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 :اتنجازواإل النشاطاتأهم 

 والمنتدى ةاإلسالمي والمقدسات شؤونوال االوقاف وزارة مع بالتعاون الشريعة كلية نظمت 

 في واثره العلمي البحث على الوقف" بعنوان الرابع الدولي العلمي المؤتمر للوسطية العالمي

 .م1/1/1106-0 المدة في الجامعة في عقد والذي ،"الحضاري الشهود

 .شارك أعضاء هيئة التدريس في الكلية بعدد من المؤتمرات العلمية الدولية 

 محكمة. علميةفي مجالت ( بحث 11س في الكلية )ء هيئة التدرينشر أعضا 

  شاركت الكلية من خالل اعضاء الهيئتين التدريسية واالدارية وطلبة الكلية في االحتفاالت

 والمناسبات الدينية.

 ( أعضاء الى رتبة 1( من أعضاء هيئة التدريس في الكلية، حيث تمت ترقية )9) ترقية

 رتبة أستاذ مشارك. ( أعضاء الى1أستاذ، و)

 بتحكيم عدد كبير من األبحاث العلمية في مجالت علمية  في الكلية قام أعضاء هيئة التدريس

 محلية وعالمية.

 النشاطات العلمية والتدريبية

0.  
المانيا، وذلك ضمن االتفاقية الثقافية الموقعة  -المشاركة في الرحلة العلمية الى جامعة أوسنا بروك 

 م.6/00/1101اريخ مع الجامعة، بت

1.  
"، اإلسالميالمشاركة والتعاون في تنظيم المؤتمر الدولي "دور االردن في احياء التراث العربي 

 م.11/1/1106-09الذي عقد في الجامعة في الفترة 

1.  

" ، الذي عقد 1106المشاركة في "المؤتمر الدولي األول للمخطوطات والوثائق التاريخية ماليزيا 

ا يومي ــــــــماليزي –ة ــــزية الماليــــاإلسالميوم ــــــالقرآن والسنة بجامعة العل في كلية دراسات

 م.18/1/1106و 17

1.  
في الجامعات" المنعقدة في جامعة  اإلسالمي تالمشاركة في الندوة الدولية "تعليم الالهو

 م.09/01/1101-07فرنسا في الفترة  -ستراسبورغ 

1.  
تركيا ببحث بعنوان "معالجة  -ب الذي انعقد في جامعة مرمرة المشاركة في مؤتمر االرها

 م.01/1/1106االرهاب"، 

 م.11/01/1101-00عقد دورة "االنطباع األول وأثره في الدعوة الى هللا"، في الفترة   .6

 م.11/00/1101-08عقد دورة "الذكاءات المتعددة" في الفترة   .7

 م.01/01/1101-0والتميز، في الفترة  بداعمركز االمع عقد دورة "قبعات التفكير الست" بالتعاون   .8

 م.07/1/1106عقد دورة للطلبة الماليزيين بعنوان "الذكاء الوجداني" بتاريخ   .9

01.  
ون في الفترة ــــــعجل –ة ـــــــد الزيتونـــــــالمشاركة في مؤتمر التعددية الدينية الذي عقد في معه

 م.8-01/7/1106

00.  
ا، في الفترة ــــالنمس –فيينا  -بعنوان "شبكات التواصل االجتماعي"، كيسيد  المشاركة في ورشة

 م.01-06/0/1106
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 النشاطات العلمية والتدريبية

01.  
ماليزيا،  -ة اإلسالميذ نحو طالبه" في جامعة العلوم لقاء محاضرة بعنوان "مسؤولية األستاإ

 م.01/8/1106

01.  
التطرف نظمتهما مؤسسة "آنا ليند" الدولية في المعهد  المشاركة في ورشتين تدريبيتين للشباب عن

 م.01/0/1106و  01االردن بتاريخ  -الملكي 

01.  

المشاركة بورقة عمل بعنوان "حرية االعتقاد في االسالم" في مؤتمر "حرية االعتقاد والضمير في 

من الصندوق  التشريعات والشرائع"، الذي نظمه مركز القدس للدراسات السياسية في األردن، بدعم

 م.01/1/1106-01الكندي للتنمية، خالل اليومين 

01.  

المشاركة ورشة عمل بعنوان "نحو استراتيجية عربية شاملة لمحاربة التطرف.. التعليم الديني 

ودوره في محاربة التطرف"، نظمه مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع مكتبة 

 م.1/8/1106االسكندرية، 

 م.01/8/1106عمان،  -ردني المعهد الدبلوماسي األ -عن الطرف ندوة  المشاركة في  .06

07.  

 فيالعربي تحت عنوان "المواطنة الفاعلة ودورها  -المشاركة في الملتقى االقتصادي األوروبي

احداث التغير داخل المجتمعات" الذي عقد في قاعة االحتفاالت في أثينا، والذي تنظمه مجموعة 

( في الفترة CCCنتدى دلفي االقتصادي بمشاركة مجموعة اتحاد المقاولين )االقتصاد واألعمال وم

 م.9-01/1/1106

08.  
المشاركة في ورشة تدريبية حول الحريات الدينية والتطرف الذي نظمتها مؤسسة "أديان" في 

 م.11/1/1106-08لبنان في الفترة  -بيروت 

 م.1/1/1106-1 المدةد في روما في المسيحي، الذي عق اإلسالميالمشاركة في مؤتمر الحوار   .09

11.  
ان في الفترة ـــــلبن –روت ــــي، الذي عقد في بيـــاب الدينــــد الخطــــالمشاركة في مؤتمر تجدي

 م.01-01/6/1106

10.  
المشاركة في ورشة عمل بعنوان "االطار العام للمؤهالت في اتحاد الجامعات العربية"، نظمها اتحاد 

 01/01/1106-9عمان يومي  الجامعات العربية في

11.  
القاء محاضر بعنوان "قال لصاحبه وهو يحاوره" في مسجد المفرق الكبير، في شهر رمضان 

 المبارك.

11.  
المشاركة في ورشة عمل عن مهارات في القيادة الجماعية نظمها صندوق الملك عبدهللا الثاني 

 للتميز، عمادة شؤون الطلبة.

11.  
مة" في مركز شابات المفرق التابع للمجلس االعلى م يحفظ األُ القاء محاضرة بعنوان "وعي األ

 للشباب.
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 كلية القانون

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

 م0991والتي كانت منذ عام  م1101/1100)كلية الشريعة حالياً( اعتبارا من بداية العام الجامعي 

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

 من العالي التعليم بنوعية لالرتقاء الرامية الجهود في فاعالً  شريكاً  لتكون جاهدةً  الكلية تعمل

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

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

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

 وورش الندوات إقامة لخال من الملحة القانونية والمسائل القضايا في ابنائه بين القانونية المعرفة

 .المحاضرات وإلقاء العمل

 :اآلتيةوتمنح الكلية الدرجات العلمية 

 البكالوريوس في القانون. -

 الملكية الفكرية.الماجستير في و، الماجستير في القانون -

 

 

 م2115/2116 الجامعي للعام الكلية في أعداد العاملين والطلبة والخريجين

 هيئة التدريس
الهيئة 

 داريةاإل

 الخريجينأعداد  أعداد الطلبة

 أستاذ
ستاذ أ

 مشارك

ستاذ أ

 مساعد
 ماجستير بكالوريوس دكتوراه ماجستير بكالوريوس مدرس

4 11 3 1 6 778 193 1 152 79 

 

 

 م 2115/2116للعام الجامعي  في الكلية االنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس

عدد أعضاء هيئة 

 التدريس

عدد األبحاث 

 المنشورة

عدد لى إبحاث المنشورة نسبة اال

 أعضاء هيئة التدريس في الكلية

نسبة األبحاث المنشورة للكلية 

في  الى المجموع العام لألبحاث

 الجامعة

17 21 118% 5% 

 

   



[ 5102/5102التقرير السنوي  للعام الجامعي   جامعة آل البيت [
     

11/051 

 :اتنجازواإل النشاطاتأهم 

 (لسنة 01تنظيم اليوم العلمي لكلية القانون بعنوان "نظام التأمين االلزامي للمركبات رقم )

( بين النظرية والتطبيق" باالشتراك مع شركة التأمين االردنية والرقابة الفنية 1101)

والمالية والتراخيص في ادارة التأمين / دائرة حل النزاعات التأمينية الذي أقيم في الجامعة 

 م.16/1/1106بتاريخ 

 ( بحث11نشر أعضاء هيئة التدريس في الكلية ) ًفي مجالت علمية محكمة. ا 

 لى رتبة أستاذ مشارك.عضو هيئة تدريس إ ترقية 

 

 النشاطات العلمية والتدريبية

0.  

( الذي قام Fundamental Values in Practiceشاركت الكلية بورشة عمل بعنوان ) 

ايراسموس  )العربية مكتب الوطني في اتحاد الجامعات( ايراسموس بلس  )بتنظيمه مكتب

  م.11/9/1106الوطني بتاريخ  في عمان  (بلس

1.  
العلمي للكلية وكانت المشاركة بتنسيق ورقة عمل بعنوان "صندوق  اليومكلية القانون  نظمت

 م.16/1/1106جامعة ال البيت بتاريخ ، التأمين للتعويض عن حوادث الطرق"

1.  
مم المتحدة يمة والمخدرات الذي نظمه مكتب األشاركت الكلية بورشة عمل بعنوان الجر

 م.16/9/1106ي عقد في تونس بتاريخ للجريمة والمخدرات الذ
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 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

وفي بداية العام الجامعي  ،وكانت تعرف باسم كلية اآلداب والعلوم م0991ت عام أُنشئ

وكلية العلوم. وتضم الكلية ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  :ماهُ ،إلى كليتين تم فصلها  م1111/1116

 واللغات الحديثة.، التاريخو، اللغة اإلنجليزية وآدابهاو، ي: اللغة العربية وآدابهاأربعة أقسام ه

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

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

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

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

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

 .التنمية حركة في للمساهمة الجامعة رؤية ضمن المجتمع

 :اآلتيةوتمنح الكلية الدرجات العلمية 

نجليزية وآدابها والتاريخ واللغة الفرنسية واللغة اإل االبكالوريوس في اللغة العربية آدابه -

 وآدابها وايطالي/ انجليزي و اسباني/ انجليزي.

نجليزية/ األدب والنقد واللغة بها والتاريخ واللغة االالماجستير في اللغة العربية وآدا -

 نجليزية/ اللغويات.اإل

 الدكتوراه في اللغة العربية آدابها. -

 

 م2115/2116 الجامعي للعام الكلية في أعداد العاملين والطلبة والخريجين

 هيئة التدريس
الهيئة 

 داريةاإل

 الخريجينأعداد  أعداد الطلبة

 أستاذ
ستاذ أ

 مشارك

تاذ سأ

 مساعد
 ماجستير بكالوريوس دكتوراه ماجستير بكالوريوس مدرس

9 23 11 4 12 2432 136 11 554 55 

 

 م2115/2116للعام الجامعي  في الكلية االنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس

عدد أعضاء هيئة 

 التدريس

عدد األبحاث 

 المنشورة

عدد لى إبحاث المنشورة نسبة اال

 س في الكليةأعضاء هيئة التدري

نسبة األبحاث المنشورة للكلية 

في  الى المجموع العام لألبحاث

 الجامعة

46 52 113% 12% 

 

  



[ 5102/5102التقرير السنوي  للعام الجامعي   جامعة آل البيت [
     

41/051 

 :اتنجازواإل النشاطاتأهم 

  برعاية وزير 1106-0906نظمت الكلية فعاليات مؤتمر "الثورة العربية الكبرى "

فعاليات المؤتمر  الدولة لشؤون رئاسة الوزراء مندوبا عن رئيس الوزراء، حيث افتتحت

 م.01/1/1106بتاريخ 

  لى تاذ، وحصل آخر على ترقية إسُ ى رتبة أُ عضو من هيئة التدريس على ترقية إلحصل

 تاذ مشارك.رتبة أسُ 

 ( بحث11نشر أعضاء هيئة التدريس في الكلية ) ًفي مجالت علمية محكمة وفي  علمياً  ا

 مؤتمرات دولية.

 النشاطات العلمية والتدريبية

0.  
كلية اآلداب والعلوم االنسانية احتفاالً بعنوان " اليوم العالمي للغة االسبانية " في عقدت 

 .01/1/1106مدرج الحسين بن علي بتاريخ 

1.  
احتفاالً بعنوان " أسبوع الفرانكونوفية " في مدرج الحسين بن علي بتاريخ  الكليةعقدت 

11/6/1106. 

1.  
كتور آمين عودة مفكراً ومبدعاً " في قسم اللغة محاضرًة بعنوان " األستاذ الد الكلية عقدت 

 .11/00/1106العربية بتاريخ 

1.  
مسابقًة بعنوان " األديب للموهوبين في كتابة الشعر والحاضرة " في قسم اللغة  الكليةعقدت 

 .01/01/1106العربية بتاريخ 

1.  
قسم اللغة  مبيضين " في مهاحد عشر د.أحفل توقيع بعنوان " توقيع رواية كلية العقدت 

 .01/01/1106العربية بتاريخ 

6.  
عقدت كلية اآلداب والعلوم االنسانية حفالً بمناسبة عيد األم بعنوان " شكر ست الحبايب" في 

 .11/1/1106قسم اللغة العربية بتاريخ 

7.  
" في  اإلسالميكلية مؤتمراً دولياً بعنوان " دور األردن في آحياء التراث العربي العقدت 

 .09/1/1106ة العربية بتاريخ قسم اللغ

8.  
كلية دورًة بعنوان " المراجعة المجتمعية العربية" في قسم اللغة العربية في الفترة العقدت 

 باالشتراك مع معجم الدوحة التاريخي للغة العربية قطر. 10-11/8/1106

9.  
ة " في جامعة كلية في المؤتمر الدولي المعنون بـ " مؤتمر اآلداب والعلوم اإلنسانيالشاركت 

 .1/1/1106 - 11/0/1106العين/دولة االمارات العربية في الفترة 
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 كلية العلوم

 م1111/1116وفي بداية العام الجامعي ، م تحت اسم كلية اآلداب والعلوم0991ت عام أُنشئ

 ،بعة أقساموتضم الكلية أر، وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، تم فصلها إلى كليتين هما: كلية العلوم 

 والعلوم الحياتية.، والكيمياء، والفيزياء، هي: الرياضيات

 على و كاديميةاأل برامجها في العالمية و المحلية الجودة معايير لتحقيق دائماً  الكلية تسعى

 تشجيع على كذلك الكلية تعمل و ،العلمية المؤتمرات و مرةالمست الندوات عقد و العلمي البحث تشجيع

 المحلي المستويين على  البحثية المراكز و خرىاألُ  الجامعات مع المشترك التعاون جسيرلت الباحثين

 .والعالمي

 :اآلتيةوتمنح الكلية الدرجات العلمية 

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

 والعلوم الحياتية.، والكيمياء، والفيزياء، الماجستير الرياضيات -

 

 

 م2115/2116 الجامعي للعام الكلية في أعداد العاملين والطلبة والخريجين

 هيئة التدريس
الهيئة 

 داريةاإل

 الخريجينأعداد  أعداد الطلبة

 أستاذ
ستاذ أ

 مشارك

ستاذ أ

 مساعد
 ماجستير بكالوريوس دكتوراه ماجستير بكالوريوس مدرس

14 31 16 8 41 1788 115 1 368 15 

 

 

 2115/2116للعام الجامعي  في الكلية ألعضاء هيئة التدريساالنتاج العلمي 

عدد أعضاء هيئة 

 التدريس

عدد األبحاث 

 المنشورة

عدد لى إبحاث المنشورة نسبة اال

 أعضاء هيئة التدريس في الكلية

نسبة األبحاث المنشورة للكلية الى 

 في الجامعة المجموع العام لألبحاث

68 87 128% 21% 
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 :اتنجازواإل النشاطاتأهم 

 ( بحث87نشر أعضاء هيئة التدريس في الكلية ) ًفي مجالت علمية محكمة. ا 

 اً علمي ( مؤتمراً 00بـ ) شارك أعضاء هيئة التدريس في الكلية. 

  حصل قسم الكيمياء بالتعاون مع قسم العلوم الحياتية على دعم وموافقة على تنظيم مؤتمر

 العلمي، الذي سيعقد العام القادم. دولي في الجامعة بالتعاون مع صندوق البحث

 .ترقية عضوين من أعضاء هيئة التدريس الى رتبة أستاذ مشارك 

 النشاطات العلمية والتدريبية

0.  

الذي نظمته  Mathematical analysis and non-theorem عن المشاركة في مؤتمر

WASET: World Academy of Science, Engineering, and Technology في

 م.16/01/1106-11 المدةيس، فرنسا في بار

1.  
الذي نظمته  On multiplicatively unitary perfect numbers عن المشاركة في مؤتمر

Technical University Braunschweig م.8/01/1106-6 المدة، المانيا في 

1.  
عة ابن زهر اقادير المشاركة في مؤتمر عن األنظمة الدنماكية وتطبيقاتها في الحياة، الذي نظمته جام

 م.17/01/1106-16 المدةفي المغرب في 

1.  
المشاركة في المؤتمر العلمي للرياضيات البحتة التطبيقية الذي نظمته جامعة اسطنبول في تركيا 

 م.17/1/1106-09 المدةخالل 

 م.16/01/1106المشاركة في دورة "استخدام محرر المراجع" التي عقدتها جامعة مؤتة بتاريخ   .1

 م. 01/9/1106-01/8 المدة"، اسبانيا خالل كمبرسيتا دي سانتياغوعمل زيارة بحثية الى جامعة "  .6

 م.1/9/1106-0 المدةالمشاركة في ورشة "رصد كسوف الشمس" في الجامعة خالل   .7
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 دارة المال واألعمالإكلية 

تحقيق غيات بهدف اعداد الكوادر المؤهلة علميا للمشاركة في  م0991تأسست الكلية عام 

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

 القادرين على تحمل المسؤولية والمكتسبات في جميع المجاالت االقتصادية واالدارية واالجتماعية.

دي القطاع الخاص وتستضيف الكلية كبار المسؤولين في دوائر الدولة، وصناع القرار، وريا

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

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

 بشكل خاص واقتراح الحلول لها. 

، اقتصاديات المال واألعمالو، اإلدارة العامةو، مالوتضم خمسة  أقسام هي: إدارة األع

 والمحاسبة.،المصارف والتمويل و

 :اآلتيةوتمنح الكلية الدرجات العلمية 

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

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

 والمصرفية.

، والتمويل والمصارف، والمحاسبة، دارة العامةإلوا، الماجستير في إدارة األعمال -

 واالقتصاد والتعاون الدولي.، واقتصاديات المال واألعمال

 

 م2115/2116 الجامعي للعام الكلية في أعداد العاملين والطلبة والخريجين

 هيئة التدريس
الهيئة 

 ريةدااإل

 الخريجينأعداد  أعداد الطلبة

 أستاذ
ستاذ أ

 مشارك

ستاذ أ

 مساعد
 ماجستير بكالوريوس دكتوراه ماجستير بكالوريوس مدرس

8 15 15 2 12 4115 491 1 922 171 

 

 م2115/2116للعام الجامعي  في الكلية نتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريساإل

عدد أعضاء هيئة 

 التدريس

عدد األبحاث 

 نشورةالم

عدد لى إبحاث المنشورة نسبة اال

 أعضاء هيئة التدريس في الكلية

نسبة األبحاث المنشورة للكلية 

في  الى المجموع العام لألبحاث

 الجامعة

41 72 181% 16% 
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 :اتنجازواإل النشاطات أهم

 ( بحثاً في مجالت علمية محكمة71نشر أعضاء هيئة التدريس في الكلية ). 

 ( بحثاً في المؤتمرات العلمية00التدريس في الكلية ) نشر أعضاء هيئة. 

  البحث  نجازإلالف دينار اردني من الجامعة كدعم بحثي  (1811)مالي  دعمالحصول على

 Real and Accrual Earnings Management around Initial المعنون بـ "

Public Offerings in Jordan". 

 شخاص".مية والعملية في محاسبة شركات األلعلصول اتأليف كتاب بعنوان " كتاب األ 

   المشاركة في ورشة عمل حول كيفية استخدامE-Learning - .جامعة ال البيت 

 جامعة آل البيت ضمن فريق عمل -عقد العديد من الدورات التدريبية في عمادة شؤون الطلبة

 .بعنوان : "تأسيس الشركات" و"نحن قادة المجتمع" إنجاز

 ن المقاالت المتخصصة بالمحاسبة في صحيفة الرأي األردنية وصحيفة نشر العديد مThe 

Jordan Times. 

 النشاطات العلمية والتدريبية

0.  
فاق االردن االقتصادي الثامن "االقتصاد وقضاياه المعاصرة" والذي نظمته آالمشاركة في مؤتمر 

 .10/1/1106الى  11/1/1106 المدةمجموعه افاق لألعالم في عمان في 

1.  
 The International Business Conference Management andالمشاركة في مؤتمر 

Business Academy  10/01/1101الى  09/01/1101 المدةوالذي عقد في لندن في. 

1.  

، طرح خاللها Hybrid Solutionsعقد قسم التمويل والمصارف ندوة بالمشاركة مع شركة 

اد النسخة األكاديمية منه في الجامعة، وذلك يوم االثنين مشروع برنامج الفيرتكس ليتم اعتم

في قاعة الندوات في الكلية بحضور رؤساء األقسام ومدرسي الكلية وخاصة مدرسي  10/01/1101

 لكترونية وعدد من طالب الكلية لحضورها.المحاسبية واإلدارية واألعمال اإلنظم المعلومات 

1.  
دارية" والتي عقدت في هيئة ية الجديدة لتخصصات العلوم اإلعرفالمشاركة في ندوة "المجاالت الم

 .11/01/1106اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة يوم الثالثاء 

 المشاركة في ندوة برنامج جان مونيه في فندق جينيفا/عمان والمنظمة من قبل االتحاد األوروبي.  .1

6.  

بالبحث المعنون بـ " تقييم دور هيئة  اإلسالمي المشاركة في المؤتمر العالمي السابع للتسويق

األردني( "، الدار البيضاء  اإلسالمية ) حالة البنك اإلسالميالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

 م.1106ايار/1/6-المغرب  –

7.  
ة بالبحث المعنون بـ " مدى مساهمة المرابح اإلسالميالمشاركة في المؤتمر العالمي السابع للتسويق 

 م.1106ايار/1/6المغرب  -، الدار البيضاء1111/1101األردني  اإلسالميفي عوائد البنك 

8.  

المشاركة في مؤتمر "الملتقى الدولي حول التوجيهات الحديثة للسياسة المالية للمؤسسة"، بالبحث 

ردن ة)دراسة مقارنة بين االاإلسالميالحديث في البنوك  اإلسالميالمعنون بـ: "قنوات التمويل 

 م.06/0/1106-01المسيلة/ الجزائر،  -والسودان("، جامعة محمد بو ضياف 

9.  

" بالبحث 34th International Business Research Conferenceالمشاركة في مؤتمر"

 The Causality Relationship between Financial Market and Financialالمعنون بـ

Ratios: Evidence from Amman Stock Exchange،Imperial College, London 

UK 4-5 April, 2016. 
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 النشاطات العلمية والتدريبية

01.  

من خالل البحث المعنون بـ "أثر  اإلسالميالمشاركة في المؤتمر الدولي اآلسيوي الرابع للتمويل 

  المدةزيا خالل "، ماليةة :دراسة مقارناإلسالميالمصارف  السياسة النقدية  التقليدية على كفاءة أداء

 .1106من شهر كانون أول  6-8

00.  
المشاركة في حزمة الورش التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المعينين حديثاً والمنعقدة في 

 جامعة آل البيت.

01.  

 المشاركة في المؤتمر الذي عقد في )ماليزيا( والموسوم بـ :

The 13th International Conference on “ Business, Economics, Social 

Science & Humanities- BESSH. 

01.  

 7th European Research( والموسوم بـ : Rome / Italyالمشاركة في المؤتمر الذي عقد في )

Conference   بالبحث المعنون: بـAbnormal Audit Fees and Accrual-Based and 

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

the Credit Crisis. 

01.  

 19th( والموسوم بـ : Maastricht, The Netherlandsالمشاركة في المؤتمر الذي عقد في )

European Accounting Association Annual Congress 2016  بالبحث المعنون: بـ

Management Compensation: The Impact Of Earnings Management And 

Managerial Ability 

01.  

( والموسوم بـ San Francisco, California, USAالمشاركة في المؤتمر الذي عقد في )

International Academy of Business and Economics - 2015 San Francisco 

Annual Conference بالبحث المعنون: بـThe value Relevance of cash flows and 

unrealized gain and loss around the recent credit crisis in the UK 

06.  

المشاركة في المؤتمر العلمي المهني الدولي الحادي عشر لجمعية المحاسبيين القانونيين االردنيين 

بعنوان نحو عالمية مهنة المحاسبة والتدقيق من خالل البحث المعنون بـ " دور المنظومة التشريعية 

 .1101/ 9/  01-9مهنة التدقيق " ، عمان، والتنظيمية في االرتقاء ب
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 كلية الهندسة

 مؤهلة علمية بكوادر  المجتمع لرفد م1101 عام البيت ال جامعة في الهندسة كلية تأسيس تم

 هندسة قسم: هي اقسام اربعة الهندسة كلية تتضمن. الهندسة مهنة واحتراف لممارسة ونظريا علميا

 .المتجددة الطاقة وهندسة ،المساحة هندسةو ،المدنية الهندسةو ،العمارة

 جديد هو ما كل بمواكبة داريةواإل التدريسية الهيئتين واعضاء بعميدها ممثلة الكلية تقوم 

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

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

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

  .الحقا الطلبة تفيد تقاطع نقاط لىإ للوصول العلوم دمج لمحاولة قسامواأل الكليات باقي

، وهندسة المساحة، والهندسة المدنية، ندسة المعماريةوتمنح الكلية درجة البكالوريوس في اله

 والمستدامة. وهندسة الطاقة المتجددة

 

 م2115/2116 الجامعي للعام الكلية في أعداد العاملين والطلبة والخريجين

 هيئة التدريس
الهيئة 

 داريةاإل

 الخريجينأعداد  أعداد الطلبة

 أستاذ
ستاذ أ

 مشارك

ستاذ أ

 مساعد
 ماجستير بكالوريوس دكتوراه ماجستير سبكالوريو مدرس

2 4 12 11 29 1631 1 1 350 0 

 

 2115/2116للعام الجامعي  في الكلية االنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس

عدد أعضاء هيئة 

 التدريس

عدد األبحاث 

 المنشورة

عدد لى إبحاث المنشورة نسبة اال

 أعضاء هيئة التدريس في الكلية

شورة للكلية نسبة األبحاث المن

في  الى المجموع العام لألبحاث

 الجامعة

29 22 76% 5% 
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 :اتنجازواإل النشاطات أهم

 المعنون للمشروع دينار (16111) بقيمة بحث دعم على شواقفة مؤيد الدكتور حصل 

 .البيت لآ جامعة من" الجوفية المياه تغذية في العادمة المياه استخدام"

 من حيث البنية التحتية واألجهزة ومستلزماتها الضرورية بالكامل  تجهيز مختبر هندسة البيئة

 العلمية.جراء الفحوصات إللعمل فيه البدء  صبح جاهزاً وأ

 نشاء حديث وبأعلى اء إنشاء مختبر مواد إتحضير مواصفات ومتطلبات طرح عط

ري لتغطية المواصفات لتغطية االحتياجات االكاديمية للجامعة وكذلك القدرة على العمل التجا

 احتياجات السوق المحلي من االختبارات.

  المباشرة بتنفيذ المشروع البحثي“Photovoltaic (PV) Module Investigation in 

Jordan” .والمدعوم من عمادة البحث العلمي 

 " المباشرة بتنفيذ مشروعVocational Training Center المدعوم من خالل "

Erasmus+ امعات اردنية مع دول من االتحاد االوروبي.ضمن ائتالف من ستة ج 

 ( بحث11نشر أعضاء هيئة التدريس في الكلية ) ُفي مجالت علمية محكمة. ا 

 

 النشاطات العلمية والتدريبية

0.  
 المياه وزير شطناوي محمد الدكتور ستاذاأل معالي المدنية هندسة قسم – الهندسة كلية استضافت

 .01/00/1101 بتاريخ ذلك و ردناأل في المياه راتيجيةاست بعنوان محاضرة إللقاء األسبق

1.  

 هيئة رئيس مستشار/  الشعر ابو وائل الدكتور االستاذ المدنية هندسة قسم – الهندسة كلية استضافت

 بتاريخ ذلك و ،النووي المفاعل موقع تحديد الية بعنوان محاضرة إللقاء  االردنية الذرية الطاقة

10/01/1101. 

1.  

 للريادة االقتصادية المشاريع لتطوير األردنية المؤسسة المدنية هندسة قسم – الهندسة ليةك استضافت

 الفرص ذات المشاريع نحو الطلبة توجيه و الشركة بخدمات للتعريف  تعريفية ورشة لعقد وذلك

 .فكارهمأ استغالل على مساعدتهم و األفضل

1.  
 : العلمي لمؤتمرل العلمية باللجنة شواقفة مؤيد الدكتور اختيار تم

The  CESARE’17 International Conference “COORDINATING ENGINEERING 

FOR SUSTAINABILITY AND RESILIENCE”. 

1.  
، نظمتها نقابة المهندسين، عمان مدينة في المرورية االزدحاماتعن  عمل ورشةالمشاركة في  

 م.11/1/1106بتاريخ 

6.  
 بتاريخ ،جامعة عمان األهليةت الذكية، نظمتها عن المواصال عمل ورشةالمشاركة في 

 م.11/1/1106

7.  
 المدةدامة في عمان خالل التي نظمتها جمعية إ REP Trainingالمشاركة في ورشة عمل 

 م.11/00-1/01/1106

8.  
 The 2nd International Conference on Renewable Energyالمشاركة في مؤتمر "

Technologiesم.1/01/1101-1بو ظبي/االمارات العربية المتحدة خالل الفترة "، الذي عقد في أ 

9.  
 المدةفي البحر الميت بتنظيم من وزارة البيئة خالل  والتبريد التكييف مشاريعالمشاركة في ورشة 

 م.01-07/01/1101
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 النشاطات العلمية والتدريبية

01.  
العلوم والتكنولوجيا في جامعة  ،Vocational Training Centersالمشاركة في ورشة عمل 

 م.11/1/1106-11خالل الفترة  +Erasmusاالردنية والبحر الميت بتنظيم من مشروع 

00.  
-01 المدة، خالل هولندا/دلفت جامعة، الشمسية الطاقة مجال في تدريبية دورةالمشاركة في 

 م.06/1/1106

01.  
 المجلسظيم من ، في عمان بتنIntroduction to Project Managementالمشاركة في ورشة 

 م.1/1/1106، بتاريخ والتكنولوجيا للعلوم االعلى

 م.8/1/1106تنظيم اليوم العلمي لكلية الهندسة في جامعة آل البيت بتاريخ    .01

01.  
 وكالة، عقدتها فرنسا/باريس، المباني طاقة - الطاقة كفاءة مجال في تدريبية دورةالمشاركة في 

 م.01/6/1106-6خالل الفترة  الدولية الطاقة

 م.8/1/1106 بتاريخ أيام ثالثة مدار على وذلك العمارةهندسة  لطلبة المعماري معرضإقامة ال  .01

06.  

 Beyond" بعنوان محاضرة إللقاء ايطاليا سردينيا جامعة من محاضرين الهندسة، كلية استضافت

smart cities "بعنوان محاضرة و "Planning for digital hamlets  "بتاريخ وذلك 

 م.00/1/1106

07.  

 الشرق في الهندسة لطلبة التخرج لمشاريع الدولية التميز جائزة الهندسة منسق كلية استضافت

 في المعمارية الهندسة كليات لطلبة التخرج لمشاريع الدولية التميز جائزة إطالق عن للحديث االوسط

 إلثراء وتهدف موقةمر بريطانية جامعات عدة من مدعومة الجائزة علما بأن األردنية الجامعات

 .للطلبة المعماري الفكر

08.  
الخدمات الفنية في جامعة آل البيت بالتعاون مع مركز االستشارات و المساحة هندسة دبلوم دورةعقد 

 .1101/1106المجتمع التي استمرت خالل العام الجامعي  وتنمية
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 كلية األمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا المعلومات

وتضم الكلية ، م1110كلية األمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا المعلومات في العام تم إنشاء 

ومركز  ،وتحتضن الكلية وحدة االمتحانات المحوسبة، قسمين هما علم الحاسوب ونظم المعلومات

  وذلك لخدمة المجتمع المحلي.، (ICDLامتحانات الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب )

 وإعداد المختلفة، الحاسوبية المجاالت في األردنية السوق احتياجات بيةتل إلى الكلية تهدف

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

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

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

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

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

 .الدولة إلدارات الخاصة المباني من واسعة مساحات إلى

 :اآلتيةوتمنح الكلية الدرجات العلمية 

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

الماجستير في علم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التربية )مشترك مع  -

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

 األمريكية(.
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 م2115/2116 الجامعي للعام الكلية في أعداد العاملين والطلبة والخريجين

 هيئة التدريس
الهيئة 

 داريةاإل

 الخريحينأعداد  أعداد الطلبة

 أستاذ
ستاذ أ

 مشارك

ستاذ أ

 مساعد
 ماجستير بكالوريوس دكتوراه ماجستير بكالوريوس مدرس

1 7 15 8 25 1119 182 1 189 54 

 

 م2115/2116للعام الجامعي  في الكلية نتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريساإل

عدد أعضاء هيئة 

 التدريس

عدد األبحاث 

 المنشورة

عدد لى إبحاث المنشورة نسبة اال

 أعضاء هيئة التدريس في الكلية

األبحاث المنشورة للكلية  نسبة

في  الى المجموع العام لألبحاث

 الجامعة

31 25 81% 6% 

 

 :اتنجازواإل النشاطات أهم

 السعودية المنحة من والممول المعلومات تكنولوجيا كلية مبنى ملحق وتأثيث انشاء استكمال 

 .تقريباً  أردني دينار( 047114111) تساوي بكلفة

  المعلومات أمن في بكالوريوس جبرنام استحداثالتقدم بطلب  (Information 

Security)، الموقر العالي التعليم مجلس قبل من اعتماده وبانتظار. 

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

 الحكومية الجامعات في الجدد الخريجين تدريب االتفاقية تضمنت حيث التوالي، على الثاني

 ومخرجات العمل سوق متطلبات بين الفجوة جسر وبرنامج العملي التدريب برنامج ضمن

 .التعليم

 الدولي لإلنماء األمريكية الوكالة مع اتفاقية توقيع (USAID) الطالب كفاءات لتطوير 

 .االلكترونية اللوحات وبرمجة استخدام مجال في والعاملين

 مدرس برتبة الماجستير درجة يحملون الذين المتميزين من جدد ستدري هيئة عضوي تعيين 

 .لتدريس مساعد

 واثنين تدريسي، حاسوب مختبر مشرف بوظيفة منهم اربعة مختبرات، مشرفي ستة تعيين 

 .المحوسبة االمتحانات وحدة ضمن للعمل خدمي مختبر مشرف بوظيفة

 بمشاريع الجامعة لدعم الالجئين لشؤون السامية والمفوضية مايكروسوفت شركة مع التعاون 

 األردنيين، الطلبة وكذلك السوريين الالجئين من للطلبة اإلنسانية الخدمة تقديم خاللها من يتم

 رئيس الدكتور األستاذ مكتب في (مايكروسوفت) شركة من فريق مع لقاء خالل ذلك وتم

 م.1106 /11/1 الموافق الخميس يوم وذلك الجامعة

 وتم الجامعة، لدعم الالجئين لشؤون السامية والمفوضية بنسلفانيا جامعة مع التعاون بحث 

 التعاون لبحث امتالند كارلين الدكتورة االمريكية بنسلفانيا جامعة ممثل مع لقاء خالل ذلك
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 رئيس الدكتور األستاذ مكتب في ذلك وتم المعلومات، تكنولوجيا مجاالت في االكاديمي

 م.9/1/1106 الموافق االربعاء يوم وذلك الجامعة

 الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية ممثل مع تفاهم مذكرة توقيع (UNHCR) 

 Reboot)( كامب الريبوت) لشركة التنفيذي والرئيس (هاربر اندرو) السيد األردن في

KAMP )سيليكون في شركات عدة تدعمها شركة وهي( بوسلي هيو) السيد 

 لتأهيل تدريبي برنامج لتنفيذ وذلك مريكية،األ المتحدة الواليات في (Silicon Valley)فالي

 المعلومات تكنولوجيا مجال في والسوريين األردنيين الطلبة

 من( اً استرليني اً جنيه 148114111) قيمته دعم على للحصول الشركاء من عدد مع التقدم 

 تلبية يأتي والذي السوريين لالجئين الرقمي العالي التعليم في لمشروع األوروبي االتحاد

 تمكنهم التي الالزمة المهارات تعلم على لمساعدتهم السوريين لالجئين الكبيرة لالحتياجات

 خمس لمدة ويستمر أشهر ثمانية مدته تدريبي برنامج خالل من ذلك وسيتم الكريم، العيش من

 البيت آل امعةج خالل من البرنامج هذا وسينفذ ،سنة كل في طالب( 011) وبواقع سنوات

 .المشروع هذا في الشركاء مع بالتعاون

 النشاطات العلمية والتدريبية

0.  
 في عقد والذي( ACIT'2015)ِ المعلومات لتكنولوجيا الدولي العربي المؤتمر اعمال في المشاركة

 .م07/01/1101-01 من في المدة عمان في االسراء جامعة

1.  

ورشة التدريبية لطالب جامعات الشمال والتي عقدت في المشاركة كلية تكنولوجيا المعلومات في 

المسابقة الوطنية للبرمجة تمهيداً للمشاركة في  رحاب جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

(Jordanian Collegiate Programming Contest). 

1.  

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

(Jordanian Collegiate Programming Contest والتي تمثل المرحلة األولى من )

 .والتي عقدت في جامعة البلقاء التطبيقية ACM المسابقة العالمية للبرمجة الـ

1.  
تم عقد ورشة تثقيفية توعوية لطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات وذلك يوم االربعاء الموافق 

 .01/00/1101داً المتحان الكفاءة الجامعية والذي عقد يوم االحد الموافق استعدا 1/00/1101

1.  
دعوة االعالمي نديم الحسن من قناة حياة اف ام للحديث مع الطلبة الجدد الذين تم قبولهم على العام 

 حول الحياة الجامعية الناجحة. 1101/1106الجامعي 

6.  

ونة االردنية لمراجعة دليل معايير الجودة لبرامج المشاركة في الورشة التي عقدت في جامعة الزيت

كليات تكنولوجيا المعلومات والذي تم اعداده من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي االردنية 

 .17/01/1101واقرار التعديالت الواردة عليه من قبل الجامعات االردنية وذلك يوم الثالثاء 

7.  
اسع للجنة العمومية لجمعية كليات الحاسبات والمعلومات والذي المشاركة في اعمال االجتماع الت

 .01/01/1101( في عمان يوم االثنين الموافق Le Vendome Hotelعقد في فندق لي فندوم )

8.  
( والذي عقد في ACIT'2015المشاركة في اعمال المؤتمر العربي الدولي لتكنولوجيا المعلومات )ِ

 م.07/01/1101-01من جامعة االسراء في عمان للفترة 

9.  

عقدت كلية األمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع اكاديمية الرواد ورشة 

( لطلبة الكلية للتعريف بتطبيقات الهواتف النقالة وكيفية تصميم وتنفيذ هذه IOSعمل متخصصة )

 ؤتمرات في مبنى االمام مسلم.في قاعة الم 11/1/1106التطبيقات، وذلك يوم األربعاء الموافق 
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01.  

عقدت كلية األمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع شركة البرمجيات المتقنة 

 Oracle andالمعلومات في المهارات البرمجية ) اورشتي عمل لتدريب طلبة كلية تكنولوجي

PHPت، وذلك يومي الخميس بتاريخ المعلوما ا( والتي يطلبها سوق العمل في قطاع تكنولوجي

م، ويأتي التنسيق مع الشركات لعقد مثل هذه الدورات لمساعدة الطلبة 7/1/1106م و 10/1/1106

 تسهيل الحصول على فرصة عمل بعد التخرج.في 

00.  

وبدعم من رئاسة الحسين بن عبد هللا لتكنولوجيا المعلومات في جامعة آل البيت األمير ظمت كلية ن

وبمشاركة فرق برمجية من طلبة جامعة لطلبة الكلية  البرمجية الثانيةمسابقة وقرة الالجامعة الم

 ( العالمية للبرمجةACMعلى غرار مسابقة )ويأتي انعقاد هذه المسابقة  ،الزرقاء

01.  

المشاركة في مسابقة عمره للبرمجة والتي نظمتها الجامعة الهاشمية بالتعاون مع جمعية المبرمجين 

 Jordanian Collegiateمهيداً لمسابقة برمجة الجامعات األردنية )األردنيين، ت

Programming Contest والتي ستعقد على مستوى كافة الجامعات األردنية الحكومية )

 والخاصة، 

01.  

عقدت كلية تكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت )فرع األردن( ورشة تدريبية 

رفي المختبرات في كلية تكنولوجيا المعلومات حول التعليم االلكتروني ألعضاء هيئة التدريس ومش

وكيفية االستفادة من الخدمات التي يقدمها وكيفية توظيف واستثمار مكونات التعليم االلكتروني في 

كافة التقنيات التي تملكها بمجال  (مايكروسوفت)العملية االكاديمية في الجامعة، كما عرضت شركة 

حد الموافق والطلبة في الجامعة، وذلك يوم األلكتروني لخدمة أعضاء الهيئة التدريسية التعليم اال

 .م01/8/1106
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 هللا للتمريض كلية األميرة سلمى بنت عبد

 السوق روافد من رافداً  لتكون للتمريض هللا عبد بنت سلمى األميرة كلية إنشاء فكرة جاءت

 من التمريض مهنة أن حيث و، المؤهلين القانونيين لممرضينا من بأعداد والعالمي والعربي المحلي

 .ردناأل في وجودتها الصحية الرعاية مستوى رفع في هاما دورا تلعب التي المهن

 

 منذ ملحوظاً  تطوراً  البيت آل جامعة في للتمريض عبدهللا بنت  سلمى األميرة كلية شهدت

 ان شأنها من متطوراً  سريرياً  تدريباً  الطلبة وتدريب بتدريس الكلية تقوم حيث م1110 عام نشأتها

 رؤية جاءت .التمريض مهنة  لمزاولة ممارسين اكفاء  بخرجين والدولي المحلي المجتمع ترفد

 مع يتماشى وبما، البيت آل جامعة وأهداف وفلسفة رؤية مع متناسقة التمريض كلية وأهداف وفلسفة

 .األردني التمريضي والمجلس العلمي والبحث العالي التعليم وزارة وتعليمات أنظمة

 المحلي المجتمع ترفد أن شانها من التي التمريض في الكفاءات تخريج الكلية أهدافومن 

 التعليم برامج تقديم طريق عن المنطقة في التمريضية الخدمات مستوى رفع، وعامة واألردن خاصة

 تضمين، وبينها الفجوة وتقليل والتطبيق البحوث بين والموائمة العلمية التطورات مواكبة، والمستمر

 .المهنة لتقدم اً أساس واعتبارها التعليمية برامجها في المهنة أخالقيات

 .وصحة المجتمع والصحة النفسية، صحة البالغينو، : صحة األم والطفلاآلتيةاألقسام الكلية وتضم 

 .درجة البكالوريوس في تخصص التمريضالكلية  وتمنح

 م2115/2116 الجامعي للعام الكلية في والطلبة والخريجينأعداد العاملين 

 هيئة التدريس
الهيئة 

 داريةاإل

 الخريجينأعداد  أعداد الطلبة

 أستاذ
ستاذ أ

 مشارك

ستاذ أ

 مساعد
 ماجستير بكالوريوس دكتوراه ماجستير بكالوريوس مدرس

0 7 9 20 27 734 0 0 172 0 

 

 م2115/2116للعام الجامعي  ي الكليةف نتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريساإل

عدد أعضاء هيئة 

 التدريس

عدد األبحاث 

 المنشورة

عدد لى إبحاث المنشورة نسبة اال

 أعضاء هيئة التدريس في الكلية

نسبة األبحاث المنشورة للكلية 

في  الى المجموع العام لألبحاث

 الجامعة

36 39 108% 9% 
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 :اتنجازواإل اتالنشاط أهم

 البالغين صحة تمريض قسم في مشارك استاذ رتبة إلى هيئة تدريس عضو ترقية. 

 ( بحث19نشر أعضاء هيئة التدريس في الكلية ) ًفي مجالت علمية محكمة. ا 

 التمريض كلية في المتفوقين الجدد الطلبة تكريم. 

 المفرق محافظة في المدارس لطلبة التثقيفية المحاضرات من العديد إلقاء. 

 صحة" مؤتمر في التمريض في بحث افضل جائزة على الحمادنه ينشر الدكتورة حصول 

 ." الطفل

 مع شراكة عقد (USED) المفرق لمحافظة المجتمعية الخدمة تقديم أجل من. 

 مع بالتعاون المفرق محافظة في صحي "حينا" برنامج في المشاركة (USED). 
 

 النشاطات العلمية والتدريبية

0.  
للتمريض  العالمية الرابطة بتنظيمه قامت الذي دبي في للتمريض يالدول بالمؤتمر التمريض كلية

  .11/1/1106-08 في الفترة

1.  
 1/1106  بتاريخ المفرق في تثقيفية صحية محاضرة بعنوان عمل ورشة التمريض كلية نظمت

   المجتمع الصحة قسم وطالب مدرسو بها وشارك

1.  
 جامعة في اقيم الدولي للتمريض الذي في المؤتمر المجتمع صحة قسم التمريض كلية شاركت

 الزرقاء.– الخاصة الزرقاء

1.  
 بتاريخ االردنية الجامعات من باحثين بمشاركة التمريض لكلية المؤتمر الرابع الكلية نظمت

 م.18/1/1106

1.  
 جامعة في التمريض بكلية االولية" باإلسعافات "التثقيف بعنوان علمية ورشة التمريض كلية اقامة

   المجتمع صحة قسم وطالب مدرسو وشارك 11/1/1106 بتاريخ البيت ال

6.  
 1/1106 بتاريخ السرطان" مرض بأعراض "التوعية بعنوان عمل ورشة التمريض كليه نظمت

 .القادري محمد والدكتور البالغين صحة قسم بها وشارك

7.  
 19/1/1106-11 بتاريخ الصحية والرعاية للتمريض العالمي بالمؤتمر التمريض كلية شاركت

 .ماليزيا في والتطوير لألبحاث العالمية المنظمة نظمته الذي

8.  
 Pledge forبعنوان ) اإلسالمي المستشفى اقامه الذي العلمي باليوم التمريض كلية شاركت

Excellence ،)م.16/8/1106بتايخ 
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 كلية العلوم التربوية

تداد لقسم العلوم التربوية الذي تأسس في م وهي ام1111ت كلية العلوم التربوية عام  أُنشئ

، واألصول واإلدارة التربوية، م. وتضم ثالثة أقسام: قسم المناهج والتدريس0991الجامعة منذ عام 

 والعلوم النفسية والتربية الخاصة.

تهدددددف الكليددددة إلددددى مواكبددددة   التطددددورات الحديثددددة فددددي التكنولوجيددددا التربويددددة  ومهددددارات 

ربدددوي الهدددادف، والتأكيدددد علدددى بدددرامج التربيدددة والتددددريب الميدددداني التدددي التواصدددل والحدددوار الت

تخددددم تخصصدددات الكليدددة، كمدددا تقدددوم علدددى إعدددداد وتأهيدددل معلمدددين تربويين)قبدددل واثنددداء الخدمدددة( 

، والمرحلدددة ألساسددديةاأكفيددداء للتعلددديم فدددي مختلدددف المراحدددل التعليمدددة )ريددداض األطفدددال، والمرحلدددة 

تربويدددة )وسدددطى وعليدددا( متخصصدددة علدددى مسدددتوى المدددددارس عدددداد قيدددادات الثانويدددة( وكدددذلك إ

األردنيددددة ومددددديريات التربيددددة والتعلدددديم فددددي مختلددددف مجدددداالت العمددددل التربددددوي القيددددادي الددددذي 

 .اإلسالميوعلى المستوى العربي وتحتاجه المؤسسات التربوية محلياً، 

 :اآلتيةوتمنح الكلية الدرجات العلمية 

 والتربية الخاصة.، تربية طفلو، البكالوريوس في تخصص معلم الصف 

 وصعوبات التعلم.، والتربية، الدبلوم في اإلدارة المدرسية 

 االجتماعية، والدراسات اإلنجليزية، واللغة العربية، اللغة) الماجستير في مناهج التدريس 

 .اإلدارة التربويةالماجستير في و، (العامة والمناهج والرياضيات، والعلوم،

 

 م2115/2116 الجامعي للعام الكلية في لطلبة والخريجينأعداد العاملين وا

 هيئة التدريس

الهيئة 

 اإلدارية

 الخريجينأعداد  أعداد الطلبة

 أستاذ
ستاذ أ

 مشارك

ستاذ أ

 مساعد
 بكالوريوس مدرس

الدبلوم 

 العالي
 ماجستير

س
و
ري
و
ال
بك

 

م 
و
بل
لد
ا

ي
ال
لع
ا

ير 
ست
ج
ما

 

15 26 4 2 12 1959 44 301 495 159 159 

 

 م2115/2116للعام الجامعي  في الكلية اج العلمي ألعضاء هيئة التدريسنتاإل

عدد أعضاء هيئة 

 التدريس

عدد األبحاث 

 المنشورة

عدد لى إبحاث المنشورة نسبة اال

 أعضاء هيئة التدريس في الكلية

نسبة األبحاث المنشورة للكلية 

في  الى المجموع العام لألبحاث

 الجامعة

47 51 116% 11% 
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 :اتنجازواإل النشاطات مأه

لعرض الوسائل التعليمية لطلبة التربية العملية، وتضمن المعرض  تنظيم معرض تعليمي .0

ة وزاوية لملفات اإلسالميزاوية علمية واخرى رياضية وزاوية للغة العربية وزاوية للتربية 

 الخبرة المميزة.

وان )التشاركية ما بين المؤسسات اليوم العلمي لكلية العلوم التربوية في آل البيت بعن تنظيم .1

 التعليمية فرصة لزيادة فرص التدريب والتأهيل للمعلمين والطلبة في المدارس(.

شارك عميد الكلية بجلسة نقاشية في حرم الجامعة حول الية ادخال مساق التربية اإلعالمية  .1

ئة التدريسية في والمعلوماتية ضمن النظام التعليمي، وبمشاركة عدد من الخبراء وأعضاء الهي

 كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة.

إقامة حفل توعوي بالمخدرات والنظافة في قاعة المعارض في مبنى االمام مسلم تخلله  .1

سكتشات قصيرة مميزة وتقديم مشهد مسرحي بعنوان "السم القاتل" للتوعية بمخاطر 

 المخدرات، ومشهد آخر يناقش مشكلة النظافة.

 والتدريبية النشاطات العلمية

0.  

 الجودة أثر"  التعليم في الجودة لضمان العربية للمنظمة السابع السنوي المؤتمرالمشاركة في 

 الشاملة الجودة إدارة ضوء في الجامعي األداء تقويم" بعنوان علمية ورقة، بالتعليم في واالعتماد

، خالل البيضاء الدار -بالمغر، "األردن/ البيت آل جامعة في اإلداريين العاملين نظر وجهة من

 م.8/01/1101و7اليومين 

1.  
 الجامعات في التربية لكليات العلمية الجمعية" العربي الوطن في التربية كليات اجتماعحضور 

 م.1/1/1106-0في الفترة ، نزوى جامعة -عمان سلطنة، "العربية

1.  

 الحياة مدى والتعلم اإلعداد: علمالم" اإلنسانية والدراسات التربية لقسم الرابع المؤتمرالمشاركة في 

 مدارس معلمي لدى للتعليم المهنية المعايير تطبيق درجة" بعنوان علمية ورقة، بمتغير عالم في

-0 المدة، في نزوى جامعة-عمان سلطنة، "الهاشمية األردنية المملكة في المفرق محافظة

 م.1/1/1106

1.  

 مع بالتعاون العربيُّة، للُّغة الدوليُّ  المجلس عربيَّة،ال للُّّغة الخامس الدوليّ  المؤتمرالمشاركة في 

 للمهارات العربيَّة اللُّغة مشرفي امتالك درجة" بعنوان علمية ورقة، بوالدولّية العربيّة المنظَّمات

 م.7/1/1106-1 المدة، في دبي/ اإلمارات ،"الشاملة الجودة لمعايير وفقاً  اإلشرافيَّة

1.  

 القيادة" بعنوان العالمية، ببحث التنافسية نحو: العربي الوطن في العالي يمالتعل مؤتمرالمشاركة في 

-00 المدةفي التربوية،  العلوم كلية -األردنية ، الجامعة"أنموذجا الخادمة القيادة -الجامعية 

 م.01/1/1106

 نظمت الكلية مبادرة تطوعية بعنوان "شجرتي صديقتي".  .6

7.  
تيجيات التدريس الحديثة" لطلبة برنامج التربية العملية بكلية العلوم نظمت الكلية ندوة بعنوان "استرا

 التربوية.

 .واضطراباته التوحد عن الجامعة داخل توعوية مسيرة إقامة   .8

 (.للجميع الرياضة) الكرامة معركة ذكرى في مسيرة تنظيم  .9

 .لبنان(/ شمعة) التربوية المعلومات شبكة مع بالتعاون دولية تدريبية ورشة في المشاركة  .01

 م.6/01/1101-19/00 المدةعمل زيارات علمية للطلبة الى مركز التوحد في   .00
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 علوم الطيرانكلية 

 السالح قيادة مع بالتعاون 1106/1101 الدراسي العام بداية في الطيران علوم كلية تأسست

 يحصل حيث. ربينمتد مالحين وكذلك ومؤهلين متدربين طيارين لتخريج وذلك األردني الملكي الجو

 في البكالوريوس شهادة على والمالحين الطيران علوم في البكالوريوس شهادة على الطيارين من كل

 .البيت ال جامعة من الجوية والمالحة المراقبة

 الملكي الجو سالح طلبة من والمالحين الطيارين لتأهيل تأسست قد الكلية أن من رُغمْ 

 من واسعة مجموعة الطالب يدرس. المدنيين للطالب امجالبر هذه فتح يتم فسوف األردني،

 طائرة طيران ليةآ عن نظرية مواد: ذلك في بما األكاديمي المستوى على بالطيران المتعلقة المواضيع

 ؛(الجوية واألرصاد الجوية المالحة) الطائرة قيادة كيفيةو ؛(الطائرات عملياتو الهوائية، الديناميكا)

 تعقد حيث ،محاكاة مختبر يتوفر ايضا(. الطيران سالمة الطيران، قانون) الطيرانب المتعلقة نظمةواأل

  .واألكاديمية النظرية المواد استيعاب من الطالب لتمكين المحاضرات

 قسم المراقبة والمالحة الجوية.و، قسم علوم الطيران: مين هماقسالكلية  تضم

 :اآلتيةوتمنح الكلية الدرجات العلمية 

 علوم الطيرانس في البكالوريو. 

 البكالوريوس في المراقبة والمالحة الجوية. 

 

 م2115/2116 الجامعي للعام الكلية في أعداد العاملين والطلبة والخريجين

 هيئة التدريس
الهيئة 

 داريةاإل

 الخريجينأعداد  أعداد الطلبة

 أستاذ
تاذ أس

 مشارك

ستاذ أ

 مساعد
 ماجستير وسبكالوري دكتوراه ماجستير بكالوريوس مدرس

1 0 3 7 1 76 0 0 0 0 

 

 م2115/2116للعام الجامعي  في الكلية نتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريساإل

عدد أعضاء هيئة 

 التدريس

عدد األبحاث 

 المنشورة

عدد لى إبحاث المنشورة نسبة اال

 أعضاء هيئة التدريس في الكلية

نسبة األبحاث المنشورة للكلية 

في  ألبحاثالى المجموع العام ل

 الجامعة 

11 2 18% 0.5% 
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 المعـــــــاهــد

 معهد بيت الحكمة

 مختلف في وتثقيفية اكاديمية اهداف لتحقيق وذلكم، 0991عام معهد بيت الحكمة  أُنشئ

 من العديد بلورتها في شارك مستنيرة فكارأ على البداية منذ قام حيث. السياسية العلوم حقل مجاالت

 معهد وتميز كما. اإلسالمي والعالم العربي الوطن في السياسة علم اساتذة من لمتميزينا االكاديميين

 درجة) العليا الدراسات برنامج على أوالً  التركيز في بانطالقه السياسية العلوم في الحكمة بيت

 في اصبحوا وممن والصديقة الشقيقة الدول مختلف من الطلبة من الكثير استقطب الذي( الماجستير

 وفقاً  السياسية العلوم في البكالوريوس برنامج استحداث تمم  1110 عام وفي. وأكاديمية قيادية مراكز

 العلمية مخرجاتها في متميزة ودولية عربية جامعات ىإل معاييرها في تستند كاديميةأ لخطط

 .والتعليمية

 تقديم في تسهم تيال العلمية الدراسات وتقديم البحثي بالجانب الحكمة بيت معهد يهتم كما 

 في ثابتاً  برنامجاُ  سنوياً  المعهد يتبنى كما واإلقليمية، الوطنية الدراسات في والتوصيات النتائج

 بالقضايا العالقة ذات المحاضرات وتنظيم والمؤتمرات الندوات كعقد التثقيفي بالنشاط االهتمام

 صنع ومراكز والعملية العلمية اتالخبر صحابأ من العديد واستضافة والدولية واإلقليمية الوطنية

 الدراسات ومراكز العلمية المؤسسات مع البناء التعاون مجاالت باستثمار . ويهتم المعهدالقرار

 .المدني المجتمع ومؤسسات الدولية

 دراسات بتقديم يهتم الذي اإلنسان وحقوق للديمقراطية اليونسكو كرسيالمعهد كذلك ويضم 

 االجتماعي المجلس عن المنبثقة اليونسكو منظمة للرؤى وفقا المتعددة تهبمجاال االنسان حقوق بحقل

درجة البكالوريوس والماجستير في تخصص العلوم  المعهد ويمنح .المتحدة االمم لهيئة واالقتصادي

 السياسية.

 م2115/2116 الجامعي للعام المعهد في أعداد العاملين والطلبة والخريجين

 هيئة التدريس
الهيئة 

 داريةاإل

 الخريجينأعداد  أعداد الطلبة

 أستاذ
ستاذ أ

 مشارك

ستاذ أ

 مساعد
 ماجستير بكالوريوس دكتوراه ماجستير بكالوريوس مدرس

4 6 4 0 3 528 89 0 102 33 

 

 م2115/2116للعام الجامعي  المعهدفي  نتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريساإل

عدد أعضاء هيئة 

 التدريس

عدد األبحاث 

 ةالمنشور

عدد بحاث المنشورة الى نسبة اال

 المعهدأعضاء هيئة التدريس في 

نسبة األبحاث المنشورة للكلية الى 

 في الجامعة المجموع العام لألبحاث

14 10 71% 2% 
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 ات:نجازأهم النشاطات واإل

 المركز مع بالتعاون نساناإل وحقوق الديمقراطية لمساق موازنة عمل ورشة بعمل القيام 

 .الخيرية الجبل اهل وجمعية االنسان وقلحق الوطني

 المدني المجتمع مؤسسات من عدد على الحكومية غير المنظمات لطلبة ميدانية بزيارات القيام 

 .لالجئين الزعتري ومخيم

 صفاقس واستثمارها، جامعة البشرية الموارد منظومة في الشباب خارجي مؤتمر في المشاركة 

 الرابطة قبل من نشره تم بحث في ، المشاركةم19/00/1106-18 ما بين المدة تونس في

 وتعزيز تنمية في الجامعات دور" بعنوان العربي الوطن في البشرية الموارد لتنمية العلمية

 ."العربي الشباب لدى التنموي الدور

 التحوالت في االستشرافية األبعاد" بعنوان الحكمة بيت معهد عقده مؤتمر في المشاركة 

 ."البيت آل جامعة في" الشريف دسللق المستقبلية

 في سابقين ألعضاء االمريكية المتحدة للواليات العامة السياسة"بعنوان  ندوة في المشاركة 

 م.01/1/1106 بتاريخ وذلك" االمريكي الكونغرس

 في وذلك" الدولية المتغيرات ضوء في العربية التركية العالقة"بعنوان  ندوة في لمشاركةا 

 .م1/1/1106 تاريخ

 الدغمي الكريم عبد النائب لمعالي" الجديد االنتحاب قانون"بعنوان  محاضرة في المشاركة 

 م.11/01/1101 بتاريخ

 بالتعاون" الحضارات حوار تعزيز في الجامعات دور"بعنوان  المعهد  في ندوة في المشاركة 

 .م11/1/1106بتاريخ العربية للجامعات العام االتحاد مع
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 والبيئة معهد علوم األرض

ونظم المعلومات ، : علوم األرض والبيئة  التطبيقيةويضم قسمين هما،م 1110عام  أُنشئ

لى إعداد وتخريج كوادر علمية متخصصة وتأهيلهم إويهدف المعهد ، ستشعار عن بعدالجغرافية واال

لتعامل بكفاءة وتزويدهم بالمهارات العلمية والحياتية الستيعاب تكنولوجيا العصر وا، علمياً وعملياً 

مع المفاهيم العلمية المتعلقة بكوكب األرض ومكوناته وبيئته وأصلة ومعالمه والعمليات المختلفة التي 

 تساهم في تطوره. 

 :اآلتيةالمعهد الدرجات العلمية ويمنح 

ونظم المعلومات الجغرافية ، درجة البكالوريوس في علوم األرض والبيئة التطبيقية -

 واالستشعار عن بعد.

، درجة الماجستير في تخصص موارد المياه والبيئة واقتصاديات الموارد الطبيعية -

 والجيولوجيا التطبيقية. 

 

 م 2115/2116 الجامعي للعام المعهد في أعداد العاملين والطلبة والخريجين

 هيئة التدريس
الهيئة 

 داريةاإل

 الخريجينأعداد  أعداد الطلبة

 أستاذ
ستاذ أ

 مشارك

ستاذ أ

 مساعد
 ماجستير بكالوريوس دكتوراه ماجستير بكالوريوس مدرس

0 4 7 0 11 680 32 0 169 7 

 

 م2115/2116للعام الجامعي  المعهدفي  نتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريساإل

عدد أعضاء هيئة 

 التدريس

عدد األبحاث 

 المنشورة

عدد ى إلبحاث المنشورة نسبة اال

 المعهدأعضاء هيئة التدريس في 

األبحاث المنشورة للكلية الى  نسبة

 في الجامعة المجموع العام لألبحاث

11 22 211% 5% 
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 :اتنجازواإل النشاطات أهم

 ( من أعضاء هيئة التدريس1) ترقية. 

 االرض علوم في الدكتوراه لدراسة بريطانيا إلى أحد الموفودين ابتعاث. 

 المفرق ةمحافظ مدارس في الطبيعية الكوارث عن محاضرات القاء. 

 المعهد لطلبة االجتماعي التواصل عن محاضرات القاء. 

 الجامعة رئيس الدكتور ستاذاأل عطوفة رعاية تحت البيئي اليوم تنفيذ. 

 تحت عقد الذي الطبيعية والثروات البيئة مؤتمر تنظيم في الجيولوجيين نقابة مع المشاركة 

 .الجامعة رئيس الدكتور ستاذاأل عطوفة رعاية

 الدراسية وخططه المعهد بإمكانيات لتعريفهم المحافظة مدارس طلبة من مجموعات استقبال. 

 البكالوريوس لمرحلتي جديدة دراسية برامج استحداث بهدف المعهد لهيكلة خطة بوضع البدء 

 العام في فيها بالتدريس والبدء إلقرارها المختلفة الجامعة لمجالس ستقدم والذي والماجستير

 م.1107/1108 الجامعي
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 ةاإلسالميالمعهد العالي للدراسات 

 العامر البركة قصر في المعظم الحسين بن الثاني عبدهللا الملك جاللة برئاسة عقد  باجتماع

 الملكية اللجنة توصيات لمناقشة ،م19/9/1111 الموافق االثنين يوم الوزراء رئيس دولة  وبحضور

 تم جاللته توجيهات ضوء وفي البيت آل جامعة في العليا ةياإلسالم الدراسات برامج بتطوير المتعلقة

  .م1111عام  ةاإلسالمي للدراسات العالي المعهد إنشاء

 على المتعددة اإلنسانية المعرفة حقول في وباحثين متخصصين إعدادالمعهد الى  هدفوي

 في بالمتخصصين ورفدها الجامعة في العليا الدراسات مسيرة ودعم ةاإلسالمي التصورات من اسس

 م.1101/1100وبدأ التدريس فيه مع بداية العام الدراسي  .ةاإلسالمي الدراسات مجال

الماجستير و، هاوأساليب تدريسة اإلسالميالتربية درجة الماجستير في مناهج  المعهد يمنحو

 ة. اإلسالمياالقتصاد والمصارف في 

 :اتنجازواإل النشاطات أهم

 ( طالباَ وطالبة 11قبول ) ةاإلسالميفي برنامج الماجستير في تخصص مناهج التربية 

 .وأساليب تدريسها

 ( طالب وطالبات في برنامج الماجستير في تخصص االقتصاد والمصارف 8قبول )

 ة.اإلسالمي

 ( أبحاث في مجالت علمية محكمة.01نشر ) 

 ( رسالة ماجستير في تخصص مناهج التربية 01مناقشة )ها ة وأساليب تدريساإلسالمي

 ة.اإلسالميوتخصص االقتصاد والمصارف 

 .تنظيم لقاءات حوارية مع طلبة الماجستير في البرنامجين 
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 معهد الفلك وعلوم الفضاء

م بهدف إعداد الكوادر الوطنية وتأهيلها في 0991تأسس معهد الفلك وعلوم الفضاء عام 

ت التقنية وإجراء البحوث لتكون قادرة على التعامل مع التطورا، مجاالت عدة من هذه العلوم

 المحضة أو التطبيقية. ويمنح المعهد درجة الماجستير في الفلك وعلوم الفضاء.
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 الرابعالباب 

 العمــــادات والمــــراكـــــز
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 العمـــــــادات

 عمادة البحث العلمي

تم فصل و 0991تأسست عمادة البحث العلمي والدراسات العليا مع نشأة الجامعة في عام 

وتعمل العمادة على تحفيز الباحثين ، عن عمادة الدراسات العليا 1111البحث العلمي في عام  عمادة

والتي تسهم في ، من أعضاء هيئة التدريس والطلبة والباحثين على إجراء البحوث األصيلة والمبتكرة

ت العلمية والبحثية عن إثراء المعرفة وخدمة المجتمع. كما تسعى إلى التعاون مع الهيئات والمؤسسا

 طريق إجراء البحوث المشتركة وتبادل المعرفة والخبرات.

 

 :اتنجازواإل النشاطات أهم

 ( أعداد من مجلة المنارة للبحوث والدراسات.1اصدار ) 

 ( أعداد من المجلة األردنية في الدراسات 1اصدار )ة.اإلسالمي 

 ( بحث119نشر ) ًلدراسات.في مجلة المنارة للبحوث وا اً علمي ا 

 ( بحث016نشر ) ًةاإلسالمي لدراساتفي افي المجلة األردنية  اً علمي ا. 

  لى مجلة  المنارة اً من مجمل األبحاث الواردة إ( بحث161)المرفوضة بلغ عدد األبحاث

  للبحوث والدراسات.

 في نية دلى المجلة األر( بحثاً من مجمل األبحاث الواردة إ66اث المرفوضة )بلغ عدد األبح

 ة.اإلسالميلدراسات ا
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 عمادة الدراسات العليا

تسعى عمادة الدراسات العليا منذ تأسيسها إلى تحقيق أهداف جامعة آل البيت في تنمية قدرة 

طلبة الدراسات العليا في منهج البحث العلمي وأساليبه في الحقول المختلفة لتلبية حاجة المجتمع 

ادة إلى العناية بالدراسات العليا والتركيز على الرسائل وتهدف العم، اإلسالمياألردني والعربي و

وبناء القدرات العلمية المتخصصة وتأهيلها لتكون  اإلسالميالجامعية المتخصصة في شؤون العالم 

 خاصة. اإلسالميفي خدمة المجتمعات اإلنسانية عامة ومجتمعات العالم 

( برامج دبلوم 1امج ماجستير و)( برن16الدكتوراه و)وتتولى العمادة مسؤولية برنامجي 

( طالباً وطالبة على 0698)( طالبا وطالبة على مستوى الدكتوراه، و16) عالي، وتضم العمادة

 ( طالباً وطالبة على مستوى الدبلوم العالي.11مستوى الماجستير و)

 ات والنشاطات:نجازأهم اإل

 م1101/1106 والثاني األول الدراسيين الفصلين على للقبول المرشحين قوائم اعداد 

 األول الدراسي الفصل على المقبولين الطلبة عدد بلغ حيث قبولهم، إجراءات واستكمال

 الفصلين على المقبولين الطلبة عدد وبلغ وطالبة، طالباً (  191) م1101/1106 والثاني

 طالباً  (01) قبول وتم. وطالبة طالباً ( 019) الدولي البرنامج على/ والثاني األول الدراسيين

 .الصيفي الفصل على الدولي البرنامج على وطالبة

 ورفعها  الجامعة ومعاهد بكليات الخاصة الماجستير برامج لبعض الدراسية الخطط إقرار 

 .األصول حسب قرارهاإ وتم إلقرارها، الخطة لجنة لىإ

 في ترد لم التي الطلبة قضايا في بالبت العليا الدراسات مجلس العمداء مجلس فوض 

 .الطلبة ومشكالت قضايا من كبير عدد في البت تم حيث لتعليمات،ا

 القبوالت حوسبة وتم العليا الدراسات في الرسائل ومناقشة االشراف اجراءات حوسبة تم 

 .مكان أي ومن الكتروني الطلبات تقديم ليصبح

 ياالعل الدراسات برامج جودة ضمان معايير عمل ورشة في العليا الدراسات عمادة شاركت 

 الجامعات اتحاد مقر في عقدت والتي العليا الدراسات عميد بحضور العربية الجامعات في

 .م11/00/1101-19 العربية

 وتم ،المختلفة والكليات المعاهد في الطلبة من المقدمة العلمية الرسائل خطط اعتماد تم 

 لجان شكيلت واعتماد وجد إن المشارك والمشرف المشرف وتعيين إقرار وكذلك ،اقرارها

 .ومواعيدها المناقشة

 الى رفعه وتم سابق نظام وجود لعدم وذلك ،العليا الدراسات إلى نظام مشروع إعداد تم 

 في للسير العالي التعليم مجلس الى ورفع األمناء مجلس على عرضه وتم الجامعة رئاسة

 قراره.إ إجراءات

 في للسير العمداء مجلس الى هرفع وتم  العليا الدراسات تعليمات تعديل مشروع قرارإ تم 

 التعديل. اجراءات
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 عمادة شؤون الطلبة

وتضطلع بدور كبير ومميز في رعاية الطلبة فكرياً وعلمياً  0991/0991ت عام أُنشئ

دائرة و، وسلوكياً واجتماعياً وذلك من خالل دوائر العمادة وهي: دائرة الخدمات والرعاية الطالبية

دائرة صندوق الملك عبد هللا الثاني و، دائرة النشاط الرياضيو، والفنيالنشاط الثقافي واالجتماعي 

دائرة اإلرشاد التربوي و، دائرة الطلبة الوافدين دائرة الخريجينو، للتنمية واإلرشاد المهني

بين الطالب وكليات الجامعة ودوائرها  حلقة وصل ماتماعي. وتعمل عمادة شؤون الطلبة واالج

وفي تنمية روح ، جتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرىالمختلفة من جهة والم

المسؤولية واالنتماء واالنسجام بين طلبتها سعياً لتحقيق رسالة الجامعة والتي تقوم على منهجية 

 التحاور وسماع الرأي والرأي اآلخر.

 

 ات والنشاطات:نجازأهم اإل

 الغرامات من وإعفائهم للمملكة دخول شيراتتأ إصدارو ،الوافدين للطلبة إقامات وتجديد منح 

 .لهم المالئم السكن توفير على العملو

 أسبوع ولمدة م10/0/1106 بتاريخ الطلبة بين الكتب تبادل حملة عمل. 

 بتاريخ بالبشر االتجار مكافحة وحدة مع بالتعاون" بالبشر االتجار" عن ندوة عمل 

 .م8/1/1106

 المجهول الجندي ضريح على الزهور أكاليل ووضع مةالكرا موقع إلى طالبي موكب تسيير 

 .م11/1/1106 بتاريخ

 م00/1/1106 بتاريخ الشباب نصرة بعنوان للوطن الوفاء بيوم شعرية أمسية إقامة. 

 بتاريخ" المتطرف الفكر مواجهة في الشباب" عنوان تحت مؤتمر في المشاركة 

 .م19/1/1106

 أسبوع لمدةو م11/1/1106 بتاريخ للكتاب معرض إقامة. 

 م1101/1106 عشر الثامن للفوج السنوي الكتاب وطباعة إعداد. 

 المفرق تشغيل مديرية مع بالتنسيق عبيدة أبي مدرج في تخرجهم المتوقع الطلبة مع لقاء 

 بهدف البشرية القوى في متخصصين محاضرين خالل من والتنمية للتشغيل المرأة ومكتب

 .عملال سوق إلى للوصول الصحيح التوجيه

 البرامج لكافة والماجستير البكالوريوس طلبة من للمستجدين الجامعية الهويات إصدار 

 (. ،دولي موازي تنافس،)

 ( 000) استفاد حيث الطلبة، تشغيل برنامج ضمن بالعمل الراغبين الطلبة طلبات استقبال

 الجامعي العام من والثاني األول الفصل خالل التشغيل برنامج من وطالبة طالب

 .م1101/1106

 وطالبة طالب (109) المالية المساعدات برنامج من استفاد. 
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 زـــــراكـــالم

 الحاسوب مركز

 التطورات آخر ومواكبة الحاسوب أنظمة تطوير على مستمر وبشكل الحاسوب مركز يسعى

 المجاالت فةكا في الحاسوبية للموارد األمثل االستغالل وتحقيق المعلومات تكنولوجيا مجال في

 األنظمة ودائرة ،البرمجة دائرة: هي دوائر أربع المركز ويضم. الجامعة في واإلدارية األكاديمية

 .الجودة وضبط الحماية ودائرة ،والصيانة الفني الدعم ودائرة ،والشبكات

 :اتنجازواإل النشاطات أهم

 ام حماية التصنيفات تطوير نظام أمن المعلومات في الجامعة ويتضمن انظمة الفيروسات ونظ

  .بما يواكب التطورات التكنولوجيا الحديثة في مجال آمن المعلومات

 (11تدريب) (1من كلية األمير الحسين  بن عبد هللا لتكنولوجيا المعلومات وتدريب ) اً طالب 

من  اً ( متدرب06و) ن اثنين من نقابة المهندسين،يومهندسَ  ،طالب من جامعات اخرى

 .من اتفاقية التدريب الموقعة مع وزارة االتصاالتالخريجين الجدد ض

 (.تحديث الخوادم الحاسوبية )خوادم قواعد البيانات + خوادم التطبيقات 

  تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الشبة الحاسوبية حيث يشمل المشروع كافة المباني

 .(OGB) ورفع سرعة نقل البيانات إلى

 والالسلكية لمشروع بناء الصالة الرياضية مشروع الشبكة السلكية إنجاز. 

 مشروع تركيب كاميرات شملت معظم ساحات ومباني الجامعة.   إنجاز 
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 اللغات مركز

 مساقات كافة بطرح المركز ويقوم ،م0991 عام الجامعة تأسيس بداية مع المركز أُنشئ

 التركية: مثل األخرى ةواألوروبي ةاإلسالمي اللغات مساقات عن فضال اللغوية، الجامعة متطلبات

 للطلبة العربية اللغة بتعليم المركز ويقوم. واأللمانية والفرنسية وااليطالية واالسبانية والفارسية

 للناطقين العربية وشعبة الجامعة، متطلبات شعبة: وهي أكاديمية شعب ثالث المركز ويضم. األجانب

 .التعليمية المختبرات وشعبة بغيرها،

 :اتنجازإلوا النشاطات أهم

 أعوام(  8) من أكثر منذ تغيير أي عليها يطرأ لم والتي األجانب الطلبة رسوم دراسة إعادة . 

 عليها وافق حيث اللغات، مركز يدرسها التي للمواد المحوسبة االمتحانات إجراءات تنظيم 

 ضبط تم ،وبذلك(1/0/1106) تاريخ(01/1101/1106) رقم جلسته في العمداء مجلس

 .وملموس ملحوظ بشكل المتحاناتا إجراءات

 وصف وترجمة اإللكترونية الجامعة صفحة على اللغات لمركز االلكتروني الموقع تحديث 

 إلدراج باإلضافة والماليزية نجليزيةاإل اللغة إلى بغيرها للناطقين العربية اللغة مستويات

 .لعربيةا اللغة إلى باإلضافة نفسها المادة بلغة اللغات جميع مواد جميع وصف

 مجموعة قدم حيث( 17/01/1101) بتاريخ الشريف النبوي المولد ذكرى في احتفالية إقامة 

 نالت العروض من مجموعة بغيرها للناطقين العربية اللغة شعبة في الدارسين الطلبة من

 .الماليزي الثقافي والملحق اإلندونيسي السفير سعادة وخاصة الحضور إعجاب

 اللغة تعليم) بعنوان اللغات مركز في الثقافية اللجنة من بتنظيم(18/01/1101) ندوة إقامة  

 .(وطموحات واقع :بغيرها للناطقين العربية

 في( مونيه جون)لبرنامج التحضيرية الورشة في جرادات الكريم عبد الدكتور مشاركة 

 بيروت، مكتب مع مشتركة متلفزة ورشة وهي( 06/01/1101)بتاريخ األردنية الجامعة

 .الجامعة باسم بحثية مشاريع دعم طلب تقديم كيفية منها هدفوال

 في الثقافية اللجنة من وبدعوة واالبداع التميز مركز مديرة/االبراهيمي أسماء الدكتورة اقامت 

 .01/01/1101 بتاريخ(للطالب النفسية الصحة) بعنوان محاضرة اللغات مركز

 في(خبراء حوار)بعنوان عمل ورشة في مركز مدير/الخطيب محمد الدكتور مشاركة -

 (.08/00/1101-07) يومي لبنان في الحكمة جامعة

 يوم العربية بغير للناطقين الثقافي األردني النادي مع وبالتعاون اللغات مركز اقام 

 العربية لشعبة المخصصة العربية اللغة نادي في( الضاد فرسان) مسابقة(01/01/1101)

 الطلبة بها اشتراك ومسابقات لغوية نشاطات على قةالمساب بغيرها، اشتملت للناطقين

 .   االجانب
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 المجتمع وتنمية الفنية والخدمات االستشارات مركز

 والمؤسسات المحلي المجتمع وأفراد الجامعة بين الروابط توثيق أجل من المركز أُنشئ

 المحلي المجتمع مع صلالتوا حلقة وهو والخدمات، االستشارات مجال في والدولية والوطنية المحلية

 البشرية الكوادر تأهيل خالل من عام بشكل المملكة مناطق وباقي خاص بشكل المفرق محافظة في

 ورفد المحافظة، في واالنتاجية االقتصادية التطورات لمواكبة الالزمة بالمعرفة وتعزيزها وتدريبها

 فرصهم أخذ من تمكنهم التي الالزمة بيةالتدري والمهارات المعرفة لديهم الذين باألفراد المحلي السوق

 .قدراتهم تالئم التي الوظائف على بالحصول

 :اتنجازواإل النشاطات أهم

 ( متدرب01عقد دورة هايبرد للسيارات حيث استفاد من هذه الدورة ) ًا. 

 ( متدرب01عقد دورة المساحين حيث استفاد من هذه الدورة ) ًا. 

 اً (متدرب01ت   حيث استفاد من هذه الدورة)عقد دورة إدارة األعمال في المنظما. 

 .عقد دورات لغة انجليزية ومحادثة واستماع 

 .عقد دورة إدارة المستشفيات وسجالت طبية 

 (  عقد دورة هندسة الشبكاتICD.) 
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 واإلبداع التميز مركز

 المبدعين، لدى وتوجيهها ورعايتها الكامنة الطاقات واكتشاف البحث إلى المركز يهدف

 يتمكن لكي الشامل، بمفهومها اإلبداع ثقافة تشجع نوعية، جامعية بيئة وتطوير بناء خالل من وذلك

 .خدمته وفي الوطن داخل اإلبداعية قدراتهم استثمار من الموهوبون

 

 ات:نجازأهم النشاطات واإل

 " آل  مبدعون بين الظالل" لطلبة الجامعة واألكاديميين، والعاملين في جامعةأطالق مبادرة

بحيث تهدف المبادرة تحفيز المستفيدين  10/00/1101البيت والمجتمع المحلي بتاريخ 

الستخراج مواهبهم وقدراتهم اإلبداعية وتطبيقها وفق خطة زمنية تغطي الفصل الدراسي 

م، حيث تم إطالق المبادرة تحت رعاية عطوفة 1106، والفصل الدراسي الثاني1101األول

م وتكون الفئات المستهدفة الطالب 11/00/1101د الموافق رئيس الجامعة يوم األح

 واألكاديميين والعاملين في الجامعة والمجتمع المحلي. 

 11/00ساعات تدريبية من تاريخ  6)تعزيز الثقة بالنفس( مدتها  إقامة دورة بعنوان-

م موجهة للطلبة 8/01/1101-16/00، ودورة من م موجهه لطلبة الجامعة1/01/1101

 دين.الواف

 (مدتها )11/00( ساعات تدريبية من تاريخ 6إقامة دورة بعنوان )الذكاء الوجداني-

 موجهه لطلبة الجامعة. م1/01/1101

  1/01ساعات تدريبية  من تاريخ  6إقامة دورة بعنوان)فن مهارات اإللقاء والخطابة( مدتها-

 .م موجهه لطلبة الجامعة01/01/1101

 01/01ساعات تدريبية من تاريخ  8( مدتها 0كورتإقامة دورة تدريبية بعنوان )ال-

 موجهة لطلبة الجامعة. 18/01/1101

  )ألقاها رئيس المجلس العربي إقامة ورشة عمل بعنوان )صناعة التغيير ونبذ التطرف

  م06/01/1101للمدربين الدكتور هشام العسلي من المملكة العربية السعودية يوم األربعاء 

حت رعاية األستاذ الدكتور نائب الرئيس لشؤون الكليات اإلنسانية. في مبنى اإلمام مسلم ت

 ( طالب وطالبة.011وتم تقديم شهادات مشاركة في الدورة لحوالي )

  1/1ساعات تدريبية من تاريخ  9إقامة دورة تدريبية بعنوان )الرهاب االجتماعي( مدتها-

 .م لطلبة الجامعة10/1/1106

 7/1ساعة من تاريخ  01لطريق نحو التدريب( مدتها إقامة دورة تدريبية بعنوان )ا-

 .لطلبة الجامعة 11/1/1106

  إقامة ورشة عمل بعنوان الجودة الشخصية والذكاء العاطفي في مبنى االمام مسلم لطلبة

 06/1/1106الجامعة بتاريخ 

  ( 6)اقامة دورة تدريبية بعنوان )التدريب المستند الى الدماغ( موجهه لطلبة الجامعة مدتها

 م11/1/1106-01/1ساعات تدريبية من تاريخ 
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 مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس

 المجتمع وخدمة فيها الجامعي التعليم تطوير إلى الهادفة وفلسفتها الجامعة رسالة مع انسجاماً 

 أداء تطوير مركز تأسيس تم العمل سوق واحتياجات الحديث العصر ومتطلبات يتماشى بما المحلي

 التدريس هيئة كفايات لتنمية م1111/1111 الجامعي العام خالل الجامعة في التدريس هيئة

 إلى المركز يسعى حيث، واإلرشاد واإلدارة والبحث والتقويم التدريس و التخطيط في ومهاراتهم

 وتقيم المتقدمة العمل وورش المتنوعة و الحديثة التدريبية الدورات عقد خالل من أهدافه تحقيق

 .التدريس هيئة أعضاء ألداء الطلبة

 :اتنجازواإل النشاطات أهم

  اآلتيةعقد الدورات تدريبية: 

 .للمبتدئين SPSS برمجية باستخدام اإلحصائي التحليل .أ

 للمتقدمين. SPSS برمجية باستخدام اإلحصائي التحليل .ب

 .وتقويم قياس أساليب .ج

 .العلمي البحث في LATEX برمجية استخدام .د

 اآلتيةبية عقد ورش العمل التدري: 

 .الجامعي التعليم أخالقيات .أ

 .والتقويم القياس أساليب .ب

 .الجامعي التدريس طرائق .ج

 .الخاصة االحتياجات ذوي الطلبة مع التعامل أساليب .د

 .الجامعية والتعليمات واألنظمة القوانين .ه

 

 اإلسالميمركز إحياء التراث 

 

 اإلسالمي بالتراث متخصصاً علمياً  مركزاً  ليكون م،1116 عام اإلسالمي التراث احياء مركز تأسس

 اإلسالمي، التراث خدمة في رسالتها استكمال من الجامعة بتمكين بدوره ليقوم ووثائقه ومخطوطاته

 كانت سواءاً  تراثية ومصنفات فكرية وإبداعات معارف من ةاإلسالمي الحضارة أنتجته ما وبكل

 .وثقافتها وفنونها ةاإلسالمي الحضارة علوم كافة في أو الشرعية بالعلوم

 واظهار اإلسالمي بالتراث متخصصة دراسات بتقديم العلمي البحث تنشيط إلى المركز ويسعى        

 فتح وكذلك ونشرها، وتصنيفها وفهرستها بتحقيقها التراثية والمصنفات الفكرية والجهود اإلبداعات

 ،اإلسالمي التراث إحياء في بحثبال المعنية العلمية والمعاهد الهيئات مختلف مع التواصل قنوات

 المركز ومقتنيات وثائق حول والمعلومات البيانات مختلف يضم بالمركز توياتبمح ارشيف وإعداد

 .التراثية ةاإلسالمي الدراسات مجال في الباحثين أمام العقبات وتذليل التيسير شأنها من التي
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 :اتنجازواإل النشاطات أهم

 البيت. آل جامعة في المصورة طوطاتالمخ فهرسة  العمل على مشروع 

 المفرق محافظة في الوطنية الذاكرة توثيق" العمل على مشروع". 

 ذاكرة بوصفها بأهميتها الوعي ونشر التراثيّة ةاإلسالمي والمخطوطات بالوثائق االهتمام 

 .والبحثية العلميّة إبداعاتها ونِتاج ةاإلسالمي األمة

 الطلبة إليها يحتاج والتي اإلسالمي التراث تخص والتي والمخطوطات الوثائق توفير 

 .العلمية البحثية ألغراضهم الجامعة في والباحثون

 بشكل وفهرستها الجامعة وصيانتها في ةاإلسالمي والمخطوطات الوثائق على المحافظة 

 .بها والتعريف متطور حديث علمي

 وخارجها الجامعة داخل المختصة الجهات مع بالتعاون اإلسالمي المعماري التراث توثيق. 

 واالدبية واللغوية الشرعية العلوم ميادين في ةاإلسالمي المخطوطات مصورات جمع 

 .المتخصصة المراكز مع وتبادلها وتحقيقها وتوثيقها والعلمية والفلسفية والتاريخية

 دقيقاً  علمياً  تحقيقاً  اإلسالمي التراث عيون تحقيق. 

 العربي وباألخص اإلسالمي التراث قضايا عن جادة علمية دراسات تقديم. 
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 اإلسالميمركز دراسات العالم 

ومشكالته وقضاياه المعاصرة  اإلسالمييهدف المركز إلى االهتمام بدراسة شؤون العالم 

 اإلسالميوتشجيع دراستها. باإلضافة إلى بناء قاعدة بيانات ومعلومات عن دول وشعوب العالم 

. كما يهدف المركز إلى إجراء دراسات وبحوث متخصصة عن العالم واألقليات المسلمة في العالم

في الميادين الدينية والسياسية والفكرية واالقتصادية واالجتماعية ونشرها بالوسائل  اإلسالمي

بما يفيد في تحقيق أهداف  اإلسالميالمختلفة، وتوثيق عالقات التعاون مع المراكز المماثلة في العالم 

 المركز.

 :اتنجازواإل شاطاتالن أهم

 المركز. في محاضرات( 1) عقد 

 العالم عن ومعلومات بيانات وقاعدة اإلسالمي العالم أطلس مشروع حول دراسات عمل 

 ن.سنتي لمدة الدراسة هذه تمتد حيث اإلسالمي

 

 اإلسالميالمركز الثقافي 

في خدمة المجتمع  انطالقاً من الرسالة الدينية السمحة لجامعة آل البيت، وتأكيداً على دورها

المحلي والتفاعل معه في األنشطة الثقافية من دينية وفكريّة واجتماعية وغيرها، وترجمة لدور 

على مختلف األصعدة. تّم تأسيس المركز الثقافي  اإلسالميالجامعة في تعميق التواصل مع العالم 

ل رسالة الجامعة إلى واقع ليكون منطلقاً ثقافياً لتحوي م1118في جامعة آل البيت عام  اإلسالمي

 ملموس من خالل عدد من األهداف واألنشطة التي يتولى المركز تنفيذها.

 :اتنجازواإل النشاطات أهم

 والحديث والتفسير، والتجويد، التالوة: في، المحلي المجتمع ألبناء مجانيّة دورات عّدة عقد 

 .النبوي الحديث وتخريج ،والنحو ،اإلسالمي والفكر والعقيدة وأصوله، والفقه النبوي،

 المحافظة جمعيات في المسجلين والمحتاجين األيتام على سنوياً  الخير طرود توزيع. 

 الجامعة داخل هادفة توعوية محاضرات إللقاء إسالميين ومفكرين دعاة عدة استضافة. 

 تلك تقيمها التي األنشطة بعض في للمشاركة بمحاضرين المحلي المجتمع مؤسسات تزويد 

 .الجامعة خارج ؤسساتالم

 المجتمع مؤسسات في توعوية محاضرات عّدة بإلقاء المدير ومساعد المركز مدير قيام 

 .المحلي

 طالباً  011 فيها شارك( جنسياً  المنقولة األمراض من الشباب وقاية أصدقاء) دورة عقد 

 .وطالبة

 مشروع ضمن وذلك/ المفرق محافظة في الثانوية المدارس بعض في محاضرات عدة إلقاء 

 (.جنسياً  المنقولة األمراض من الشباب وقاية)
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 مركز بحوث المياه والبيئة والمناطق الجافة

، بهدف إجدراء البحدوث المتعلقدة بالميداه والبيئدة ومدوارد م1119مركز بداية عام التم تأسيس 

عيدة والبشدرية األردن والتي تشمل دراسات مدوارد الميداه وإدارتهدا والمدوارد الطبي المناطق الجافة في

وتقييم اآلثدار البيئيدة للمشداريع وتقدديم الخددمات فدي مجدال الرصدد والدوعي البيئدي والتصداميم البيئيدة 

ويقدوم المركدز بتقدديم خدمدة الفحوصدات المخبريدة  الهندسية والمشاركة فدي وضدع التشدريعات البيئيدة

لمؤسسدددات العلميدددة المتخصصدددة لطلبدددة الدراسدددات العليدددا وأعضددداء هيئدددة التددددريس فدددي الجامعدددة وا

 واالنتاجية والخدمية.

 :اتنجازواإل النشاطات أهم

 . عقد دورات تدريبية داخلية لمشرفي المختبرات حسب الخطة التدريبية السنوية للمركز 

  استمرار تدريب مهندسين من نقابة المهندسين والعمل على تدريبهم على الفحوصات التي

 تعقد في المركز وعلى تشغيل االجهزة.

 تد(ريب طلبة الدراسات العليا في معهد علوم االرض والبيئة على عمل جهازxpf ،xrp). 

 .في اختبار  الكفاءة لفحوصات المعادن التعليمية. ريا العموش، مشاركة م 

 ،ةلفحوصات الميكروبيولوجي في اختبار الكفاءة مشاركة السيد حسن الخزاعلة. 

 لثاني/قطاع الموارد البيئة والتي تقدم بإعداد المشاركة في لجنة صياغة تقرير حالة البيئة ا

 وزارة البيئة االردنية.

 ( ابحاث أل1تم نشر )عضاء هيئة التدريس في المركز. 
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 الطاقة بحوث مركز

 ارتددأت وقددد الطاقددة موضددوع بأهميددة الجامعددة مددن إدراكددا وذلددك م1119 عددام المركددز أُنشددئ

 وتقدديم المحلدي والمجتمدع الطلبدة بدين العلميدة رفدةالمع نشر بهدف الطاقة بحوث مركز إنشاء الجامعة

 المركددز إنشدداء وجدداء. المحلددي المسددتوى علددى واألبحدداث والدراسددات الفنيددة واالستشددارات الخبددرات

 تطدوير مجدال فدي رائداً  مركزاً  يكون أن اجل من األردن في الطاقة موارد محدودية لتحديات استجابة

 اسدتهالك ترشديد بأهميدة الدوعي ونشدر الطاقدة اسدتهالك فدي االقتصداد إلدى يهدف مما الطاقة تطبيقات

 .الطاقة

 قاعددة انشداء، واالولوية حسب المختلفة الطاقة مجاالت في البحوث اجراءيهدف المركز الى 

 خالل من وذلك الطاقة مجال في الخبرة بيت مةهبم القيام، واالردن في الطاقة بمصادر خاصة بيانات

 الطاقدة تكنولوجيدا لتطدور ميدانيدة بتجدارب القيام، والصناعية والشركات للهيئات والبحوث الدراسات

 الريدداح وطاقددة الشمسددية الطاقددة انظمددة وتنفيددذ تصددميم، واالردن فددي اسددتخدامها وجدددوى المتجددددة

 .المتكاملة

 والعقدية. الفنية العطاء وثائق اعداد 

 مهندسينال نقابة في المتجددة بالطاقة الخاصة الندوات من بعدد المشاركة 

 االمددور واسددتكمال العطدداء وثددائق وتعددديل للتنميددة ظبددي ابددو صددندوق مددع المراسددالت متابعددة 

 التمويل منحة على للحصول المطلوبة

 الشركات استفسارات على باإلجابة الخاصة باللجنة المشاركة 
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 لخامساالباب 

 الوحـــدات والدوائـــــر اإلداريــــة
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 الوحدات

 العمانية ساتالدرا وحدة

 بين اتفاقية وفق م0999-0998 عام في البيت آل جامعة في الُعمانية الدراسات وحدة أُنشئت

 الُعمانية التراث بدراسة والثقافي العلمي دورها لتمارس وذلك  المعنية؛ الُعمانية والجهات الجامعة

 هو الُعماني الشأن كان اولمّ  اإلنسانية، الحضارة في وحضوره المعاصر الُعماني المنجز إلى إضافة

 أقطار من الباحثين من جمعاً  ضمت مؤتمرات عشرة الوحدة أقامت فقد الُعمانية الدراسات وحدة هدف

 أُقيم فقد اإلنسانية، الحياة في ودوره الُعماني التراث أهمية عن المؤتمرات هذه كشفت وقد العالم،

 التاريخ مصادر عن الثاني المؤتمر وكان وحديثاً، قديماً  ُعمان سلطنة تراث عن األول المؤتمر

 بعنوان كان فقد الرابع المؤتمر أما الُعماني، المجتمع تحوالت عن الثالث المؤتمر وجاء الُعماني،

 ُعمـان أعالم عن مؤتمرات عدة الوحدة وأقامت ،"العشرين القرن في الخارجية ُعمان عالقات"

 ُدريـد وابن الصحاري، والعوتبي الفراهيدي، أحمد بن الخليل: ومنهم العربي التراث في وأثرهـم

د األزدي،  الدين نور اإلمام عن ندوة ومنها ندوات عدة إقامتها إلى إضافة الثمالي، األزدي والمبرِّ

 .والحاضر الماضي وُعمان السالمي،

 مؤلفات في صدرت قد أنها الُعمانية الدراسات  وحدة أنجزتها التي المؤتمرات هذه يميز ومما

 ماضياً  بُعمان للتعريف األهمية من درجة على وهي منها، لإلفادة الباحثون يتداولها مطبوعة

 اإلنساني. للفكر أعالمه قدمه وما وحاضراً 

 المحوسبة االمتحانات وحدة

 هذه وتهدف  ،1119/ 1118 الجامعي العام بداية مع المحوسبة االمتحانات وحدة إنشاء تم

 مع يتوافق بما التدريسية العملية لتطوير وذلك وإجراءاها، الجامعة يف االمتحانات لحوسبة الوحدة

 اللغة في الجدد للطلبة المستوى امتحانات بإدارة حاليا الوحدة تقوم. الحديثة والتقنية العلمية األسس

 التدريسية للمساقات محوسبة امتحانات بإجراء وتقوم كما والحاسوب، االنجليزية واللغة العربية

 .الجامعة ومعاهد كليات في ةالمطروح

 سمرقند متحف

 أضافته جديد، معرفة كصرح م،0991/0991 العام في البيت آل جامعة في سمرقند متحف أنشئ

 مع وبانسجام أهدافها، وتحقيق أدوارها تأدية في ليسهم واألكاديمية، العلمية مناراتها إلى الجامعة

 األثرية المقتنيات من العديد حالياً  المتحف ويضم. يةواإلنسان والتربوية العلمية وتطلعاتها رسالتها

 .األمامية وساحاته وأروقته قاعاته في معروضة والمميزة، المتنوعة والتراثية
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 الدوائر االدارية

 دائرة الشؤون االدارية

تتددولى الدددائرة مهمددة اسددتقبال البريددد الددداخلي والخددارجي الددوارد للجامعددة ليددتم عرضدده علددى 

ويتم بعدد ذلدك متابعدة  شدروحاتهم  ،الجامعة ونوابه بعد أن يسجل في الديوان المركزي األستاذ رئيس

وقراراتهم مع مختلف الدوائر المرسلة لها. كما تعمدل الددائرة علدى تدأمين إرسدال البريدد الصدادر إلدى 

م الجهات الداخلية والخارجية باإلضافة  إلى إنشاء الرسدائل والقدرارات الصدادرة عدن الجامعدة. وتضد

 الدائرة الشعب التالية وهي: شعبة الديوان المركزي، شعبة المتابعة.

 أمانة سر المجالس دائرة

تعد دائدرة أماندة سدر المجدالس واحددة مدن الددوائر المهمدة فدي الجامعدة، وهدي تدرتبط بدرئيس 

وطدة ، وتتدولى الددائرة القيدام بجميدع األعمدال المن0991الجامعة مباشرة، وقد أنشئت هذه الدائرة عدام 

الجامعة والتي تشمل مجلس األمناء، ومجلدس الجامعدة، بها ضمن نطاق أعمال المجالس الرئيسية في 

شعبتان هما: شدعبة مجلدس الجامعدة ومجلدس  ومجلس العمـداء، ولجنة التعيين والترقية. وتضم الدائرة

في تنفيدذ األعمدال  األمناء، وشعبة مجلس العمداء ولجنة التعيين والترقية. وتعنى الدائرة بشكل رئيسي

 المتعلقة باألمور األكاديمية واإلدارية ضمن أعمال المجالس الرئيسية في الجامعة.

 دائرة الشؤون القانونية

م وتعتبر الجهة المسؤولة عن توجيه أنشطة الجامعة وقراراتها 0991تأسست الدائرة عام 

مشاريع القوانين واألنظمة وفقا ألحكام المنظومة التشريعية المعمول بها، وهي معنية بوضع 

والتعليمات الخاصة بالجامعة ومتابعتها مع الجهات ذات العالقة، وفي تقديم المشورة والرأي في 

مناحي العمل األكاديمي واإلداري، وكذلك مراجعة العقود واالتفاقيات الخاصة بالجامعة ومتابعة 

 القضايا في المحاكم التي تكون الجامعة طرفاً فيها. 

 شؤون العاملين دائرة

وتضطلع بمهام تنفيذ اإلجراءات المتعلقة بتوظيف الكفاءات الالزمة  0991تأسست عام 

للجامعة من أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين اإلداريين والفنيين والمستخدمين باألجور اليومية، 

ين الجدد، ومتابعة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية في الجامعة من أجل تأهيل وتدريب الموظف

شؤونهم طيلة مدة عملهم في الجامعة وفقاً للقوانين واألنظمة المعمول بها في الجامعة. وتضم أربع 

شعب هي: شعبة شؤون الموظفين والمستخدمين، شعبة أعضاء الهيئة التدريسية، شعبة الضمان 

نفيذ اإلجراءات المتعلقة االجتماعي والتأمين الصحي، ومكتب التسهيالت والسفر. وهي تقوم بمهام ت

بتوظيف الكفاءات الالزمة ألجهزة الجامعة من أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين واإلداريين 

والمستخدمين باألجور اليومية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية في الجامعة من أجل  والفنيين

هم في الجامعة وفقاً للقوانين واألنظمة تأهيل وتدريب الموظفين الجدد ومتابعة شؤونهم طيلة مدة عمل

 المعمول بها. 
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 دائرة الرقابة الداخلية 

م وتقوم بالعمل على تدقيق القرارات اإلدارية والمالية وسالمة 0996تأسست الدائرة عام 

سيرها والمتابعة واإلشراف على الخطط والبرامج المقررة والتأكد من سالمة ودقة تنفيذها. وتقوم 

ميع األعمال المطلوبة منها من تدقيق القرارات المالية واإلدارية وتقديم االستشارات الدائرة بج

 المطلوبة منها.

 دائرة العالقات العامة واإلعالم

تعتبر دائرة العالقات العامة واإلعالم حلقة الوصل الحيوية التي تصل بين الجامعة 

مع المحلي والعربي والدولي، وتعمل وتعمل الدائرة على توثيق صالت الجامعة بالمجت والمجتمع،

المختلفة، وتقوم بتنظيم العالقات  على إبراز صورة الجامعة المشرقة لدى الجمهور ولدى المؤسسات

الدولة المختلفة كما تشارك في تنظيم األنشطة الثقافية على  الثقافية مع مختلف الجامعات ومؤسسات

 ن الجامعة من أخبار وفعاليات وتحقيقاتمستوى الجامعة، وتعمل على توثيق كل ما يصدر ع

الجامعي في  ونشرات ومجالت وصور فوتوغرافية، ومتابعة ما ينشر عن الجامعة وميادين التعليم

 الصحافة المحلية، وكذلك تأمين اشتراك الجامعة بالصحف والمجالت.

 دائرة ضمان الجودة والتخطيط

المعلومات واإلحصاءات  توفير كافةتحرص دائرة ضمان الجودة والتخطيط على 

والدراسات التي تساعد اإلدارة العليا في الجامعة على اتخاذ القرار المناسب فيما يخص تطوير 

العملية األكاديمية واإلدارية في الجامعة. وحتى تتمكن الدائرة من انجاز عملها على أكمل وجه، فإنها 

التعليم العالي وتزويدها باإلحصائيات  مؤسسات تتواصل مع مؤسسات التعليم العالي وهيئة اعتماد

الالزمة من أعداد أعضاء هيئة التدريس والطلبة المبعوثين وأعداد الطلبة لكافة المستويات في 

 الجامعة بشكل فصلي وسنوي.

 دائرة االنتاج والتصنيع والتدريب

تدريب تضم الدائرة اربعة شعب هي: شعبة النجارة والديكور وشعبة تشكيل المعادن وشعبة ال

 وشعبة المستودعات. 

 دائرة الهندسة والصيانة

تـم إنشاء دائـرة الهندسة والصيانة منذ البددايات األولدى للجامعدة، حيدث ابتددأت عملهدا بالقيدام 

بعمليات تكييف وتحوير مباني الجامعة المصممة أصال ألغراض السكنات العسدكرية، لتصدبح مبداني 

علددى كافددة البنددى التحتيددة مددن تمديدددات كهربائيددة وحاسددوبية قابلددة لالسددتخدام كمؤسسددة علميددة تشددتمل 

وتمديدات المياه والشوارع والساحات والمختبدرات بأنواعهدا. وتضدم الددائرة أربدع شدعب هدي: شدـعبة 

 أعمال المعمارية، شعبة األعمال المدنية، شعبة األعمال الميكانيكية، شعبة األعمال الكهربـائية.
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 دائرة اللوازم المركزية

سست الدائرة منذ تأسيس الجامعة، وتعمل على توفير المواد واللوازم لتسيير أهداف تأ 

وتتمثل رسالة الدائرة بالحصول على اللوازم من األموال  ونشاطات وفعاليات الجامعة المختلفة،

مثل العينية المنقولة والخدمات للكليات والمعاهد والمراكز والدوائر اإلدارية بشكل يحقق االستثمار األ

للمال العام والرقابة على المخزون. وتضم دائرة اللوازم المركزية الشعب التالية: شعبة المشتريات، 

 شعبة المستودعات، شعبة الرقابة على المخزون والسجالت وشعبة التخليص والتسلم والمتابعة. 

 دائرة الزراعة والمياه والري

تضدم شدعبة الزراعدة والوقايدة وشدعبة و 1111استحدثت دائرة الزراعدة والميداه والدري عدام 

 المياه والري. وتقوم الدائرة بجميع الواجبات والمتطلبات نحو خدمة الغطاء الزراعي في الجامعة.

 دائرة الخدمات العامة

أنشئت دائرة الخدمات العامة  مع بداية تأسيس الجامعة  لتقديم الخدمات الالزمة والضدرورية 

، وتعتبدر مدن أكبدر الددوائر اإلداريدة فدي الجامعدة، إذ تضدطلع بواجبدات لكافة مرافق الجامعة وإدامتها

ومهام ينفذها كادر من الفنيدين المتخصصدين مدن ذوي الخبدرات والكفداءات الفنيدة والمهنيدة، وتتشدكل 

الدائرة من خمس شعب هي: شعبة النظافة، شعبة الحركة، شعبة االتصاالت، شعبة الخدمات المتفرقة 

بة المفاتيح، هذا ويتبع لدائرة الخدمات العامة كل من: مدرج الحسدين بدن علدي، وتضم المصبغة، وشع

 سدكن الطلبدة الوافددين، اإلسدكان )دار النددوة، سدكن الرفدادةو مبنى اإلمام مسلم، المجمعات التدريسدية

 سكن العائالت(.و

 دائرة القبول والتسجيل

جامعدة كونهدا همدزة الوصدل التدي تعتبر دائرة القبول والتسجيل في جامعة آل البيت شدريان ال

تربط الجامعة بالطالب ابتداء مدن قبولده وانتهداء بتخرجده، ومدا بدين القبدول والتخدرج خطدوات عديددة 

ومتابعة حثيثة للسيرة األكاديمية للطالب، وهي من الدوائر المهمدة وأكثرهدا فعاليدة ال بالنسدبة للطالدب 

تبط أعمالهددا ارتباطدداً وثيقدداً بأعمددال الكليددات فحسددب بددل ألعضدداء الهيئددة التدريسددية أيضدداً، حيددث تددر

والمعاهد والمراكز والدوائر األخرى في الجامعة، وتشارك بشكل فعال ونشدط فدي التشدريع والتعدديل 

 وتنفيذ القرارات وتطبيق األنظمة والتعليمات المتعلقة بالقبول والتسجيل.

 صندوق االستثمار

سيارات وعقارات وأجهزة كهربائية وأثاث  يقوم الصندوق بتمويل احتياجات الموظفين من

ومواد بناء، بنظام المرابحة اإلسالمية وذلك من خالل إقامة المعارض الداخلية وتوقيع االتفاقيات مع 

الشركات التجارية المحلية، والصندوق في توجه الى االستثمار في الخدمات داخل الجامعة بالشراكة 

ندوق بإجراء دراسات جدوى لعدد من االستثمارات مثل مع الشركات المتخصصة،  كما وقام الص

المدرسة النموذجية والمدينة التجارية ومحطة المحروقات وغيرها لالنطالق بالعمل االستثماري 

 طويل االجل.
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 الدائرة المالية

م وتقوم بإدارة جميع الشؤون المالية المتعلقة بالجامعة مدن النفقدات 0991تأسست الدائرة عام 

ات والرواتب والموازنة وتضم ثمان شعب هدي: شدعبة اإليدرادات، و شدعبة النفقدات، و شدعبة واإليراد

 الموازنة، و شعبة الرواتب، و شعبة التدقيق، و شعبة الصناديق، و شعبة التكاليف، و شعبة التأمينات.

 دائرة العطاءات المركزية

لك لتلبية حاجة الجامعة من أُنشئت دائرة العطاءات المركزية منذ تأسيس جامعة آل البيت، وذ

اللددوازم والمددواد المكتبيددة، واألوعيددة المعلوماتيددة، وتنفيددذ األشددغال والخدددمات للمشددتريات التددي تزيددد 

( آالف دينددار. وكمددا تقددوم الدددائرة بإعددداد المواصددفات الفنيددة الالزمددة للمددواد 01111قيمتهددا عددن )

لكليدات المعنيدة. وتضدم الددائرة الشدعب والخدمات المطلدوب شدراؤها وذلدك بالتعداون مدن الوحددات وا

التاليددة: شددعبة الدراسددات والمواصددفات الفنيددة، شددعبة اإلحدداالت والتدددقيق، شددعبة السددجالت والكفدداالت 

 والمتابعة، ولجنة العطاءات المركزية.

 المكتبة الهاشمية

معي أنشئت المكتبة مع إنشداء الجامعدة، وبددأت بتقدديم خددماتها لروادهدا فدي مطلدع العدام الجدا

( 301,652ونمدت نمددواً متواصدالً حتددى بلغددت مقتنياتهدا الورقيددة وااللكترونيددة ) 0991/0991األول 

مددادة مكتبيددة وتسددتخدم المكتبددة نظددام الفهرسددة النجلددوا أمريكيددة، ونظددام تصددنيف مكتبددة الكددونجرس، 

 ( في حوسبة جميع أعمالها.Horizonونظام )

 دائرة األمن الجامعي

وتقددوم بتطبيددق القددوانين واألنظمددة للحفدداظ علددى النظددام العددام  1117تأسسددت الدددائرة عددام 

والصحة والسالمة العامة. وتضم الددائرة شدعبتان همدا شدعبة األمدن الجدامعي وشدعبة السدالمة العامدة.  

وقد قامت الدائرة بمتطلبات وواجبات األمدن والحراسدة المطلوبدة داخدل الحدرم الجدامعي وخاصدة فدي 

لطلبدددة واحتفددداالت تخدددريج الطلبدددة واالحتفددداالت بالمناسدددبات الوطنيدددة مناسدددبات انتخابدددات مجلدددس ا

 المؤتمرات والندوات واأليام العلمية.

 الروضة والحضانة

داخل الحرم الجامعي، من أجل تقديم الرعاية  0998أنشئت الروضة والحضانة في عام 

طفال القراءة والكتابة من واالهتمام باألطفال من عمر شهرين ولغاية الستة سنوات، والقيام بتعليم األ

عمر اربع سنوات ولغاية ست سنوات، وكذلك العناية الكاملة باألطفال من الساعة السابعة والنصف 

 .ولغاية انتهاء دوام العاملين في الجامعة الساعة الرابعة

ي كلية تستقبل الروضة والحضانة أبناء العاملين في الجامعة، باإلضافة إلى عدد من أبناء العاملين ف 

الحسين الجوية،  وبدأت الروضة والحضانة بأعداد قليلة من األطفال، ومن ثم أخذت بالتزايد عاما 

 .(1101( طفل في عام )011بعد عام إلى أن أصبحت تضم ما يقارب )
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 السادسالباب 

 إحصاءات أكاديمية وإدارية 
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 البرامج األكاديمية

 ومعاهدها التخصصات التي تقدمها كليات الجامعة

 ـــةـــــــــالكليــــ
 ةــــــــــــــــالبرامــــــــــــــــــج الدراسي

 درجة الدكتوراه درجة الماجستير درجة البكالوريوس

 كليــــــــــــة الشــــــريعـــــــــــة

 الفقه وأصوله الفقه وأصوله الفقه وأصوله

 أصول الدين أصول الدين

 القضاء الشرعي واالرشاداالمامة والوعظ 

 كليــــــــــــة القــــــــانـــــــــــون
 القانون القانون

 
 الملكية الفكرية

 كليـــــة اآلداب والعلوم اإلنسانية

اللغة العربية  اللغة العربية وآدابها اللغة العربية وآدابها

 وآدابها
 اللغة االنجليزية وآدابها

 لغوياتاللغة االنجليزية / ال

 اللغة االنجليزية / االدب والنقد

 التاريخ التاريخ

 اللغة الفرنسية وآدابها

 ايطالي انجليزي 

 انجليزي –اسباني 

 كليــــــــــــة العــــــــــلـــــــــــوم

 الرياضيات الرياضيات

 

 الفيزياء الفيزياء

 الكيمياء الكيمياء

 العلوم الحياتية العلوم الحياتية

 التحاليل الطبية

 كليــــــــــة إدارة المـال واألعمـال

 ادارة األعمال ادارة األعمال

 

 االدارة العامة

 التمويل والمصارف التمويل والمصارف

 نظم المعلومات المصرفية

 المحاسبة المحاسبة

 المحاسبة وقانون األعمال

  محاسبيةنظم المعلومات ال

  اقتصاديات المال واألعمال اقتصاديات المال واألعمال

  اقتصاد وتعاون دولي

 كليــــــــة الهنــــــدســــــــــــة

 هندسة العمارة

  
 الهندسة المدنية

 هندسة المساحة

 هندسة الطاقة المتجددة
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 ()تابع ومعاهدها التخصصات التي تطرحها كليات الجامعة

 /الكليـــــــــــــة 

 ــدــــــالمعهـــ

 ةــــــــــــــــالبرامــــــــــــــــــج الدراسي

 درجة البكالوريوس
درجة 

 الدبلوم
 درجة الماجستير

كليـة األمير الحسين بـن عبدهللا 

 لتكنـولوجيـــــــا المعلومــــــات

 علم الحاسوب  علم الحاسوب

 يةنظم المعلومات المحاسب
 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

 نظم المعلومات االدارية التربية

كلية األميرة سلمى بنت 

 عبدهللا للتمريض
   التمريض

كليــــــة علـــــــوم 

 ــرانــــــــــالطيــــ

 علوم الطيران
  

 المراقبة والمالحة الجوية

كليــــــــــة العـلـــوم 

 ـةـــــــــــالتربويــــــ

دبلوم  التربيــة الخاصة

 التربية

 اإلدارة التربوية

 المناهج والتدريس/الرياضيات

 معلــم الصــف
 تعليم اللغة االنجليزية بالحاسوب

دبلوم 

صعوبات 

 التعلم

 المناهج والتدريس/اللغة العربية

 تربيــة الطفــل
 المناهج والتدريس/اللغة االنجليزية

 هج والتدريس/العلومالمنا

 التربيــة البدنيــة

دبلوم 

اإلدارة 

 المدرسية

 المناهج والتدريس/المناهج العامة

 المناهج والتدريس/الدراسات االجتماعية

 السياسات التربويــة

 العلوم السياسية  العلوم السياسية معهـــد بيـــت الحكمـــة

معهـــــد علوم األرض 

 والبيئــة

 علوم االرض والبيئة التطبيقية  األرض والبيئة التطبيقية علوم

نظم المعلومات الجغرافية 

 واالستشعار عن بعد
 موارد المياه والبيئة 

معهـــــد الفلك وعلــوم 

 الفضــــاء
 علم الفلك  

المعهد العالي للدراسات 

 ةاإلسالمي

  
ة وأساليب اإلسالميمناهج التربية 

 تدريسها

 ةاإلسالميد والمصارف االقتصا  
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 الجامعية حسب الدرجةومعاهدها  أعداد التخصصات التي تطرحها كليات الجامعة

 المعهــــــــد / الكليـــــــة

 ةــــــــــــــــالبرامــــــــــــــــــج الدراسي
 

 المجمـــوع
درجة 

 البكالوريوس

درجة 

 الدبلـــــوم

درجة 

 الماجســتير

درجة 

 ـوراهالدكتـــ

 7 0 1 1 1 كليــــــــــــة الشــــــريعـــــــــــة

 3 1 1 1 0 كليــــــــــــة القــــــــانـــــــــــون

 11 0 1 1 6 كليـــــة اآلداب والعلوم اإلنسانية

 9 1 1 1 1 كليــــــــــــة العــــــــــلـــــــــــوم

 13 1 6 1 7 كليـــــــــة إدارة المـال واألعمـال

 4 1 1 1 1 ــة الهنــــــدســــــــــــةــكليــــــــ

كليـة األمير الحسين بـن عبدهللا 

 لتكنـولوجيـــــــا المعلومــــــات
1 1 1 1 5 

كلية األميرة سلمى بنت عبدهللا 

 ريـــــــضـــــللتم
0 1 1 1 1 

 16 1 9 1 4 كليــــــــــة العـلـــوم التربويـــــــة

 2 1 1 1 1 كليــــــــــة علـــــــوم الطيــــــران

 2 1 0 1 0 معهـــد بيــــــت الحكمــــــــــــــــة

 4 1 1 1 1 معهـــــــد علوم األرض والبيئــة

 1 1 0 1 1 معهـــــد الفلك وعلــوم الفضــــاء

 2 1 1 1 1 ةاإلسالميالمعهد العالي للدراسات 

 80 2 36 3 39 ــــــــــــــوعالمجمــــــــــ
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 ةــــــــــــــالطلب

  م2115/2116حسب المرحلة الجامعية للعام الجامعي  الملتحقين المجموع العام ألعداد الطلبة

 ـة الجامعيــــــــــــةـــالمرحلــــــ
 الجنـــــــس

 المجمــــوع
 أنثـــى ذكــــر

62 8 08 دكتـــــــــــــــــوراه  

 1698 116 0091 ماجســـتيــــــــــــر

 44 19 01 دبلــــــــــــــــــــوم

 16966 9706 7111 بكـــــالوريــــــوس

 18734 11259 8475 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 م2115/2116للعام الجامعي  حسب الكليات والجنسالملتحقين أعداد طلبة البكالوريوس 

 الكليــــــــــــــــــــــــة / المعهــــــــــــــــــــــد  سلسلالت
 الجنـــــــس

 المجمــــوع
 أنثـــى ذكــــر

 1236 678 558 كليــــــــــــــة الشــــــــــــريعــــــــــــــة 1

 778 376 402 كليــــــــــــــة القـــــــــــــانــــــــــــــون 2

 2432 1650 782 يــــــــــــــة اآلداب والعلوم اإلنسانيةكل 3

 1788 1127 661 كليــــــــــــــة الـعـــــــــــلــــــــــــــــوم 4

 4015 2008 2007 كليــــــــــــــة إدارة المــال واألعمـــال 5

 1631 760 871 كليــــــــــــــة الهنــــــــــدســــــــــــــــة 6

 1109 533 576 كلية األمير حسين بن عبدهللا لتكنولوجيا المعلومات 7

 734 515 219 كليــــــــــــــة األميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض 8

 1959 1534 425 كليــــــــــــــة العلــــــــــوم التربويــــــــة 9

 76 0 76 ــــرانكليــــــــــــــة علـــــــــــــــوم الطيــــ 11

 528 223 305 معهـــــــــــــد بيــــــــــت الحكمــــــــة 11

 680 312 368 معهـــــــــــــد علوم األرض والبيئــــة 12

 16966 9716 7250 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 م 2115/2116ام الجامعي للع حسب الكليات والجنس الملتحقين أعداد طلبة الدراسات العليا

المجمــــوع 

ع الكلـــــــي
و
جم
م

 

 دبلـــــــوم

ع
و
جم
م

 

 ماجسـتيــر

ع
و
جم
م

 

 دكتــــــوراه
 المعهــــــــد / الكليـــــــة

 ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى

 كليـــــــــــــة الشريعــــــــــــــة 127 0 0 0 127 16 111 0 0 0

 كليــــــــــــة القــانـــــــــــــــون 193 0 0 0 193 37 156 0 0 0

 ةـــكليـــة اآلداب والعلوم اإلنساني 147 0 0 0 136 47 89 11 3 8

 كليـــــــــــــــة العلـــــــــــــــوم 115 0 0 0 115 60 55 0 0 0

 كليــــــــة إدارة المال واألعمال 505 0 0 0 490 102 388 15 5 10

كلية األمير الحسين بن عبدهللا  182 0 0 0 182 93 89 0 0 0
 لتكنـــولوجيـــــا المعلـــومــــات

 كليـــــــــــــة العلـــوم التربويـــــة 345 44 29 15 301 116 185 0 0 0

 معهـــــــــــد بيـــــت الحكمــــــــة 89 0 0 0 89 15 74 0 0 0

 ـــد علوم األرض والبيئةمعهــــ 32 0 0 0 32 13 19 0 0 0

 معهـــــــد الفلك وعلوم الفضـاء 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 ةاإلسالميالمعهد العالي للدراسات  33 0 0 0 33 7 26 0 0 0

 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع 1768 44 29 15 1698 506 1192 26 8 18
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والجنس توزيع أعداد الطلبة الوافدين حسب الجنسية  

 المجمــــوع
 الجنـــــــس

 التسلسل الجنسية
 ذكــــر أنثـــى

 0 مــاليـــــزيــــــــــــا 229 241 470

 1 الكـــــــــويــــــــت 425 37 462

 1 فلســـطيـــــــــــــن 75 138 213

 1 العــــــــــــــــراق 165 28 193

 1 ـنالصيـــــــــــــــــــ 62 26 88

 6 ســـوريــــــــــــا 33 27 60

 7 الســـعوديـــــــــة 34 1 35

 8 مصــــــــــــــــــــر 8 12 20

 9 الســــنغــــــــــــــال 15 0 15

 01 تـــايــــــــــــــــالند 9 6 15

 00 عمـــــــــــــــــــان 6 7 13

 01 قطـــــــــــــــــــــر 13 0 13

 01 اليمـــــــــــــــــــــن 9 1 10

 01 اندونيســـيــــــــــــا 6 1 7

 01 ليبيـــــــــــــــــــــا 5 8 7

 06 البحريــــــــــــن 3 3 6

 07 رـــــــــــــالجزائ 4 0 4

 08 االمارات العربية 2 0 2

 09 المغــــــــــــــــــرب 2 0 2

 11 الســـــــــــــودان 0 1 1

 10 باكســـتــــــــــــــان 0 1 1

 11 كوريـــا الجنوبيــــــة 0 1 1

 11 كـــــوســـــــــوفــــــو 0 1 1

 11 نيجيـــــــــريــــــــا 0 1 1

 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع 1105 541 1640
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  م 2115 – 2116عام تطور أعداد طلبة البكالوريوس المقبولين في الجامعة من ال

 المجمــــوع
 الجنـــــــس

 العــــــــــــــــــــــام الجامعـــــــــــــــــــــي
 ذكـــــر أنثـــى

2975 0768 0117 1116  /1117  

2224 0189 811 1117  /1118  

3342 0861 0177 1118  /1119  

3250 0761 0186 1119  /1101  

3464 0911 0160 1101  /1001  

3978 1066 0801 1100  /1101  

6271 1191 1878 1101  /1101  

6372 1197 1971 1101  /1101  

4111 1118 0711 1101  /1101  

4296 2461 1835 1101  /1106  

 المجمــــــــــــــــــــــــــــوع  27154 35305 62459
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 : ونــــــريجــالخ

 م 2115/2116الكلية للعام الجامعي  طلبة البكالوريوس حسب أعداد خريجي

 الكليــــــة / المعهـــــــد ت
 الجنس

 المجموع
 انثى ذكر

 288 143 145 كلية الشريعة 1

 152 80 72 كلية القانون 2

 554 366 188 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 3

 368 276 92 كلية العلوم 4

 922 445 477 دارة المال واالعمالإكلية  5

 350 193 157 كلية الهندسة 6

 189 114 75 مير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا المعلوماتألكلية ا 7

 172 125 47 ميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريضألكلية ا 8

 495 403 92 كلية العلوم التربوية 9

 102 34 68 معهد بيت الحكمة 10

 169 111 58 رض والبيئةمعهد علوم األ 11

 3761 2290 1471 مــــــــــــــــــــوعالمج

 

 

 م 5102 /5102أعداد خريجي درجة البكالوريوس حسب الكلية للعام الجامعي 
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 م 2115/2116للعام الجامعي  حسب الكليات والجنس الدراسات العليا خريجيأعداد 

المجمــــوع 

ع الكلـــــــي
و
جم
م

 

 دبلـــــــوم

ع
و
جم
م

 

 ماجسـتيــر
 المعهــــــــد / ـــةالكليــــ

 ذكر أنثى ذكر أنثى

 كليـــــــــــــة الشريعــــــــــــــة 34 3 37 1 1 1 37

 كليــــــــــــة القــانـــــــــــــــون 68 11 79 1 1 1 79

 ةـــكليـــة اآلداب والعلوم اإلنساني 44 11 55 1 1 1 55

 العلـــــــــــــــومكليـــــــــــــــة  6 9 15 1 1 1 15

 كليــــــــة إدارة المال واألعمال 141 30 171 1 1 1 171

 ة األمير الحسين بن عبدهللاـــكلي 20 34 54 1 1 1 54
 لتكنـــولوجيـــــا المعلـــومــــات 

 كليـــــــــــــة العلـــوم التربويـــــة 113 46 159 00 11 34 193

 ـــــــد بيـــــت الحكمــــــــةمعهــــ 3 2 5 1 1 1 5

 معهـــــــد علوم األرض والبيئة 2 5 7 1 1 1 7

 معهـــــــد الفلك وعلوم الفضـاء 0 1 1 1 1 1 1

 ةاإلسالميالمعهد العالي للدراسات  16 1 29 1 1 1 29

 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع 457 154 611 11 23 34 645

 

 م 2115/2116للعام الجامعي  حسب الكليات والجنس الدراسات العليا خريجيأعداد 
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 ( م2115 – 2006)لألعوام الجامعية البكالوريوس حسب الجنس  تطور أعداد خريجي

 المجمــــوع
 الجنـــــــس

 العــــــــــــــــــــــام الجامعـــــــــــــــــــــي
 ذكــــر أنثـــى

3113 0710 0161 1116  /1117  

2735 0116 0079 1117  /1118  

2569 0170 0198 1118  /1119  

2718 0611 0196 1119  /1101  

2395 0166 919 1101  /1100  

2382 0188 897 1100  /1101  

2511 0161 0116 1101  /1101  

2341 1388 953 2014 / 2013 

3104 1830 1274 2015 / 2014 

 ــــــــــــــــــــــوع المجمـــ 15117 22015 37129

 

 (م2115 – 2116تطور أعداد خريجي درجة البكالوريوس لألعوام )

  



[ 5102/5102التقرير السنوي  للعام الجامعي   جامعة آل البيت [
     

92/051 

 : الهيئة التدريسية

 توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب الرتبة األكاديمية والجنس

 الرتبــــــــــــــــــــة األكاديميــــــــــــــــــــة
 الجنـــــــس

 المجمــــوع
 ثـــىأن ذكــــر

 67 1 66 أســتـــــــــــــــــــــــاذ

 159 16 143 اذ مشـــــاركــــــأســت

 105 18 87 أســتــــاذ مســــــــاعد

 76 48 28 مــــــــــــــــــــــدرس

 407 83 324 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

لجنستوزيع أعضاء هيئة التدريس حسب المؤهل العلمي وا  

 المـــــــــــــؤهل العلمـــــــــــــــــي
 الجنـــــــس

 المجمــــوع
 أنثـــى ذكــــر

 330 35 295 دكتـــــــــــــــــــوراه

 77 48 29 ماجستيـــــــــــــــــر

 407 83 324 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

والجنس  توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب الجنسية  

 الجنســـــيـــــــــــــــــة
 الجنـــــــس

 المجمــــوع
 أنثـــى ذكــــر

 405 83 322 األردن

 1 0 1 العراق

 1 0 1 سوريا

 407 83 324 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 

 

 

 

   



[ 5102/5102التقرير السنوي  للعام الجامعي   جامعة آل البيت [
     

92/051 

 توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب الكليات والجنس

 ـــــــــة / المعهـــــــــــــــــــــــــــــــدالكليـــــــــــــــــ
 الجنـــــــس

 المجمــــوع
 أنثـــى ذكــــر

 35 4 31 كليــــــــــــــة الشـــــــــريعـــــــــــــة

 17 1 16 كليــــــــــــــة القـــــــــانــــــــــــــون

 46 9 37 كليــــــــــــــة اآلداب والعلوم اإلنسانية

 68 7 61 كليــــــــــــــة الـعـــــــلــــــــــــــــوم

 40 0 40 كليــــــــــــــة إدارة المــال واألعمـــال

 29 7 22 كليــــــــــــــة الهنـــــــــدســــــــــــــة

 31 5 26 حسين بن عبدهللا لتكنولوجيا المعلوماتالكليــــــة األمير 

 36 24 12 رة سلمـــى بنت عبدهللا للتمريــــــــــضــة األميكليـــــ

 47 8 39 كليــــــــــــــة العلــــــــوم التربويـــــــــة

 1 1 1 الطيــــــــــران كليــــــــــــــة علـــــــــوم

 14 0 14 معهـــــــــــــد بيــــــــــت الحكمـــــــــــة

 11 2 9 علـــــوم األرض والبيئــــةمعهـــــــــــــد 

 1 0 1 اإلسالميمركــــــــــــز دراســات العــالم 

 30 16 14 مركــــــــــــز اللغـــــــــــــــــات

 2 0 2 المتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

 407 83 324 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع

  



[ 5102/5102التقرير السنوي  للعام الجامعي   جامعة آل البيت [
     

97/051 

 م 2115/2116للعام الجامعي هيئة التدريس حسب الكليات  أعضاء تعيينات

 الكليــــــــــــــــــــــــــة / المعهـــــــــــــــــــــــــــــــد
 الجنـــــــس

 المجمــــوع
 أنثـــى ذكــــر

 3 0 3 كليــــــــــــــة الشـــــــــريعـــــــــــــة

 2 0 2 ـانــــــــــــــونكليــــــــــــــة القــــــــ

 1 0 1 كليــــــــــــــة اآلداب والعلوم اإلنسانية

 7 1 6 كليــــــــــــــة الـعـــــــلــــــــــــــــوم

 8 1 7 كليــــــــــــــة إدارة المــال واألعمـــال

 8 2 6 كليــــــــــــــة الهنـــــــــدســــــــــــــة

 7 2 5 ألمير حسين بن عبدهللا لتكنولوجيا المعلوماتكليــــــة ا

 1 1 0 رة سلمـــى بنت عبدهللا للتمريــــــــــضـكليــــــة األمي

 1 0 1 كليــــــــــــــة العلــــــــوم التربويـــــــــة

 0 0 0 الطيــــــــــران كليــــــــــــــة علـــــــــوم

 1 0 1 ــــــت الحكمـــــــــــةمعهـــــــــــــد بيــــ

 1 0 1 معهـــــــــــــد علـــــوم األرض والبيئــــة

 3 1 2 مركــــــــــــز اللغـــــــــــــــــات

 42 8 34 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 م 2115/2116للعام الجامعي عضاء هيئة التدريس حسب الكليات التفرغ العلمي أل

 لكليــــــــــــــــــــــــــة / المعهـــــــــــــــــــــــــــــــدا
 الجنـــــــس

 المجمــــوع
 أنثـــى ذكــــر

 4 0 1 كليــــــــــــــة الشـــــــــريعـــــــــــــة

 1 1 1 كليــــــــــــــة القـــــــــانــــــــــــــون

 3 0 1 والعلوم اإلنسانيةكليــــــــــــــة اآلداب 

 3 1 1 كليــــــــــــــة الـعـــــــلــــــــــــــــوم

 1 1 1 كليــــــــــــــة إدارة المــال واألعمـــال

 1 1 0 كليــــــــــــــة الهنـــــــــدســــــــــــــة

 1 1 0 كليــــــة األمير حسين بن عبدهللا لتكنولوجيا المعلومات

 1 1 0 رة سلمـــى بنت عبدهللا للتمريــــــــــضـــــــة األميكلي

 5 0 1 كليــــــــــــــة العلــــــــوم التربويـــــــــة

 0 0 0 الطيــــــــــران كليــــــــــــــة علـــــــــوم

 1 0 0 معهـــــــــــــد بيــــــــــت الحكمـــــــــــة

 1 0 1 ـــــوم األرض والبيئــــةمعهـــــــــــــد عل

 1 1 0 مركــــــــــــز اللغـــــــــــــــــات

 21 1 21 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع



[ 5102/5102التقرير السنوي  للعام الجامعي   جامعة آل البيت [
     

91/051 

 : ةــالهيئة اإلداري

 توزيع أعضاء الهيئة اإلدارية حسب المؤهل العلمي والجنس

 المــــــــــــــؤهل العلمــــــــــــــــــي
 ـــسالجنــــ

 المجمــــوع
 أنثـــى ذكــــر

 9 0 9 دكتــــــــــــــــــــــوراه

 81 31 50 ـــــرــــــــــــــــيماجست

 290 145 145 بكــــــالـــــوريــــــوس

 104 65 39 ــــومدبلـــــــــــــــــــــــ

 153 23 130 توجيهـــــــــــــــــــــــي

 167 36 131 ـــــــــــــيأساســـــــــــــ

 143 23 120 دون األساســــــــــــــــي

 9 2 7 أمــــــــــــــــــــــــــــــي

 956 325 631 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 توزيع أعضاء الهيئة اإلدارية حسب الجنسية والجنس

 الجنســـيــــــــــــــة
 الجنـــــــس

 عالمجمــــو
 أنثـــى ذكــــر

 955 325 630 األردن

 1 0 1 مصر

 956 325 631 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

  



[ 5102/5102التقرير السنوي  للعام الجامعي   جامعة آل البيت [
     

99/051 

 توزيع أعضاء الهيئة اإلدارية حسب الدرجة والجنس

 الدرجـــــــــــــــــــة
 الجنـــــــس

 المجمــــوع
 أنثـــى ذكــــر

 17 1 16 ــــىأولـــــــــــــــــــــــــــ

 107 25 82 ثانيــــــــــــــــــــــــــــــة

 177 81 96 ثالثــــــــــــــــــــــــــــــة

 229 106 123 رابعــــــــــــــــــــــــــــة

 40 10 30 خامســــــــــــــــــــــــــة

 11 3 8 سادســــــــــــــــــــــــــة

 375 99 276 ـــــــــــةبال درجـــــــــــ

 956 325 631 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

  



[ 5102/5102التقرير السنوي  للعام الجامعي   جامعة آل البيت [
     

011/051 

 توزيع أعضاء الهيئة اإلدارية حسب الجهة والجنس

 الجهـــــــــــــــــــــــــة تسلسل
 الجنـــــــس

 المجمــــوع
 أنثـــى ذكــــر

 10 5 5 ـــــــةكليــــــــــــــة الشــــــــــــريعـــــــ 0

 6 3 3 كليــــــــــــــة القـــــــــــــانــــــــــــــون 1

 12 7 5 كليــــــــــــــة اآلداب والعلوم اإلنسانية 1

 41 28 13 كليــــــــــــــة الـعـــــــــــلــــــــــــــــوم 1

 12 7 5 كليــــــــــــــة إدارة المــال واألعمــــــال 1

 29 18 11 كليــــــــــــــة الهنــــــــــدســــــــــــــــة 6

 25 14 11 حسين بن عبدهللا لتكنولوجيا المعلوماتالكلية األمير  7

 27 18 9 كليــــــــــــــة األميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض 8

 12 6 6 كليــــــــــــــة العلــــــــــــوم التربويــــــــة 9

 1 1 0 ـوم الطيــــــــرانــــــــــــكليــــــــــــــة عل 01

 3 1 2 معهـــــــــــــد بيــــــــــت الحكمــــــــــــــــة 00

 11 8 3 معهـــــــــــــد علــــــــوم األرض والبيئـــــة 01

 3 1 2 ـــــةاإلسالميمعهـــــــــــــد الدراســــات  01

 4 2 2 اإلسالميـــــــــز الثقــــــافــــي المركـ 01

 2 1 1 اإلسالميمركــــــــــــز دراســات العـالـم  01

 11 3 8 مركــــــــــــز اللغـــــــــــــــــــــــــــــــــات 06

 61 23 38 مركــــــــــــز الحاســـــــــــــــــــــــــــــوب 07

 3 2 1 ــــوث الطــــــاقــــــــةمركــــــــــــز بح 08

 3 0 3 مركــــــــــــز التميــــــز واالبــــــــــداع 09

 8 2 6 مركــــــــــــز االستشـــارات والخدمـــات الفنيــــــة 11

 17 10 7 ـةـمركــــــــــــز بحوث المياه والبيئة والمناطق الجاف 10

 3 1 2 ء اعضاء هيئــة التدريــــسمركــــــــــــز تطوير ادا 11

 5 2 3 وحـــــــــــــدة الدراســـــــــــات العمـــانيـــــــــــة 11

 9 5 4 عمــــــــــــادة البحــــــث العلمـــــــــــي 11

 5 1 4 عمــــــــــــادة الدراســـــات العليــــــــــا 11

 71 33 38 ن الطلبـــــــــةعمــــــــــــادة شــــــــــؤو 16

 39 12 27 المكتبـــــــــــة الهاشـــــميـــــــــــــــــــة 17

 5 2 3 دائـــــــــــرة مكتــــــب الرئيـــــــــس 18

 5 2 3 دائـــــــــــرة امانـــــة ســر المجالــس 19

 5 2 3 دائـــــــــــرة الشــــــؤون القانونيــــــة 11

 8 2 6 دائـــــــــــرة ضمان الجودة والتخطيط 10

 25 6 19 دائـــــــــــرة القبـــــول والتســجيـــــل 11

 8 1 7 دائـــــــــــرة العطــــــــــــــــــــــاءات 11

 71 1 70 دائـــــــــــرة الهندســـــــة والصيانـــــــة 11

 40 10 30 اليــــــــــــــــــةالدائـــــــــرة المــــــــــ 11
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 توزيع أعضاء الهيئة اإلدارية حسب الجهة  والجنس )تابع(

 الجهـــــــــــــــــــــــــة تسلسل
 الجنـــــــس

 المجمــــوع
 أنثـــى ذكــــر

 8 2 6 دائـــــــــــرة الرقـــــــــــابــــــــــــــــــة 16

 16 7 9 الشــــــــؤون االداريـــــــةدائـــــــــــرة  17

 7 1 6 دائـــــــــــرة صنــــدوق االســــتثمـــــار 18

 12 4 8 دائـــــــــــرة شـــــــؤون العــــــاملـــــين 19

 38 2 36 دائـــــــــــرة اللوازم والمشـــتريــــــــات 11

 15 4 11 العالمدائـــــــــــرة العالقــات العامــة وا 10

 148 56 92 دائـــــــــــرة الخدمـــــــات العامــــــــــة 11

 53 2 51 دائـــــــــــرة الزراعــــة والميـــاه والري 11

 25 0 25 دائـــــــــــرة االنتاج والتصنيع والتدريب 11

 32 7 25 دائـــــــــــرة االمــــــــن الجـــــامعــــــي 11

 2 0 2 المتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 16

 956 325 631 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 م 2115/2116للعام الجامعي  جهةحسب ال داريةهيئة اإلال تعيينات

 الكليــــــــــــــــــــــــــة / المعهـــــــــــــــــــــــــــــــد
 ــــسالجنـــ

 المجمــــوع
 أنثـــى ذكــــر

 6 1 0 كلية األمير حسين بن عبدهللا لتكنولوجيا المعلومات

 11 1 8 حـــاســــــــــــــــوبمركــــــــــــز ال

 5 1 1 بحوث المياه والبيئة والمناطق الجافة مركز

 1 1 0 دائــــــــــــرة الهندســــــة والصيــانــــــة

 3 1 1 ـــــــــرة الزراعـــــة والميـاه والـريدائـــ

 1 1 0 دائــــــــــــرة األمـــــــــن الجـــــامعــــي

 1 1 0 المـكتبـــــــــة الهـــــــــــا شــــــميــــــــة

 27 12 15 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 بعساالباب ال

 ـــــاءاتوالعط ةــــــــوازنـــالم
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 الموازنـــــــة

بشقيها قبل وبعد المشروطة بالتمويل 2015 أقر مجلس التعليم العالي موازنة الجامعة لعام 

 ( مليون دينار على النحو االتي:67بمبلغ )

( مليون دينار بعجز مقداره 46.50قدرت موازنة الجامعة قبل المشروطة بالتمويل بمبلغ ) :أوالا 

( %76.78( كانت نسبة التنفيذ )31/12/2015دينار وبعد انتهاء السنة المالية في )( مليون 12.50)

( مليون دينار في حين بلغت قيمة اإليرادات المحصلة فعلياً 35.704حيث بلغت قيمة النفقات الفعلية )

( من مخصص اإليرادات وبعجز فعلي 91%( مليون دينار بنسبة تحصيل )27.204قبل القروض )

( من المجموع العام للموازنة قبل المشروطة %17.20ليشكل ما نسبته )، ( مليون دينار8مقداره )

 بالتمويل.

وبنسبة  ،( مليون دينار20.50الموازنة المشروطة بالتمويل من خالل المنح الخليجية بقيمة ) :ثانياا 

  .( مليون دينار1.610حيث بلغت قيمة المبالغ المقبوضة من المنحة )،( %17.66تنفيذ )
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 م 31/12/2115 في المنتهية المالية للسنة البيت آل لجامعة الختامي الحساب خالصة

 النفقات اإليرادات

رقم 

 الباب
 اسم الباب

موازنة عام  

2115 

فعلي عام 

2115 

نسبة 

الفعلي إلى 

 المخصص

نسبة 

الفعلي 

إلى 

 الموازنة 

رقم 

 الباب
 اسم الباب

موازنة عام  

2115 

فعلي عام 

2115 

حجوز عام  م

2115 

ي 
عل
لف
 ا
بة
س
ن

ى 
إل

لم
ا

ص
ص
خ

ي  
عل
لف
 ا
بة
س
ن

ة 
زن
وا
لم
 ا
ى
إل

 

 األول  %45.4 %95.1 21,105,358 22,195,000 اإليرادات الذاتية األول 
النفقات 

 المتكررة
33,066,500 27,018,056 1,065,687 81.7% 58.1% 

 الثاني %10.0 %77.5 4,650,000 6,000,000 الدعم الحكومي الثاني
ات البحث نفق

 العلمي
2,262,000 1,641,129 598,385 72.6% 3.5% 

 الثالث
التبرعات والمنح 

 والهبات
 الثالث 0.2% 194.0% 97,000 50,000

نفقات البعثات 

 العلمية
900,000 155,948   17.3% 0.3% 

 الرابع
إيرادات مستحقة 

 عن سنوات سابقة
 الباب  2.9% 107.7% 1,352,247 1,255,000

النفقات 

 الرأسمالية
4,791,500 1,413,531 1,213,418 29.5% 3.0% 

المجموع العام لإليرادات قبل 

 القروض
29,500,000 27,204,605 92.2% 58.5% 

المجموع العام للنفقات قبل 

 العجز المتراكم
41,020,000 30,228,664 2,877,490 73.7% 65.0% 

 الخامس
قروض محلية 

 قصيرة األجل
4,500,000 500,000 11.1% 1.1% 

الباب 

 الخامس

عجز متراكم 

من سنوات 

 سابقة

5,480,000 5,475,941   99.9% 11.8% 

المجموع العام لإليرادات بعد 

 القروض
34,000,000 27,704,605 81.5% 59.6% 

 %76.78 2,877,490 35,704,605 46,500,000 المجموع العام للنفقات

 %17.2 %64.0 8,000,000 12,500,000 مجموع العجز المقدر بالموازنة

العام للموازنة قبل  المجموع

 المشروطة بالتمويل
46,500,000 35,704,605 76.78% 

المجموع العام للموازنة 

 قبل المشروطة بالتمويل
46,500,000 35,704,605 2,877,490 76.78% 

 الموازنة المشروطة بالتمويل

الباب 

 السادس

مشاريع وأجهزة وتجهيزات 

 ة بالتمويلمشروط
20,500,000 3,621,066 17.66% 

الباب 

 السادس

مشاريع وأجهزة وتجهيزات  

 مشروطة بالتمويل
20,500,000 3,621,066 666,553 17.66% 

 %17.66 666,553 3,621,066 20,500,000 مجموع الموازنة المشروطة بالتمويل %17.66 3,621,066 20,500,000 مجموع الموازنة المشروطة بالتمويل

المجموع العام للموازنة بعد المشروطة 

 بالتمويل
67,000,000 39,325,671 58.70% 

المجموع العام للموازنة بعد المشروطة 

 بالتمويل
67,000,000 39,325,671 3,544,043 58.70% 
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 :31/12/2115اإليــــرادات والنفـــقات للسنة الماليـة المنتهية في

 
 

مالية المحصلة قبل الموازنة المشروطة بالتمويل خالل السنة بلغت إيرادات الجامعة اإلج

 ( موزعة كاآلتي:%91.1( مليون دينار وبنسبة )27.214ـة )2015الماليـ

 اإليرادات
 اسم الباب

موازنة عام  

2115 
 2115فعلي عام 

نسبة الفعلي 

 إلى المخصص

نسبة الفعلي إلى 

 الموازنة 

 %45.4 %95.1 21,105,358 22,195,000 اإليرادات الذاتية

 %10.0 %77.5 4,650,000 6,000,000 الدعم الحكومي

 %0.2 %194.0 97,000 50,000 التبرعات والمنح والهبات

 %2.9 %107.7 1,352,247 1,255,000 إيرادات مستحقة عن سنوات سابقة

 %58.5 %92.2 27,204,605 29,500,000 المجموع العام لإليرادات قبل القروض

الشكل اآلتي بان الفروقات ما بين المقدر والمخصص نوعا ما قليلة ويعود الفرق ويشير 

مليون ( 1.196( مليون دينار من اصل الفرق )0.11الجوهري إلى انخفاض الدعم الحكومي بفارق )

 من الفرق. %18.7دينار وبنسبة 

 
  

مقدر 

فعلي  0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

اإليرادات الذاتية
الدعم الحكومي

التبرعات والمنح
إيرادات مستحقة والهبات

ةعن سنوات سابق

مقدر 

فعلي 

المقدرة والفعليةمقارنة ما بين اإليرادات

 : اإليراداتأوالا 
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( من إجمالي %76.78ه )لتشكل ما نسبت ،( مليون دينار11.711بلغت قيمة النفقات  الفعلية )

( وهي نسبة مقبولة جدا مقارنة %81.9وفي حال إضافة النفقات المحجوزة تصبح النسبة )، الموازنة

 إذ بلغت نسبة تنفيذ الموازنة على مدار السنوات السابقة على النحو اآلتي: ، مع السنوات السابقة

 2102 2102 2102 2102 2102 
 24 46.5 43.3 39.5 35.856 الموازنة مقدر 

 - 226412 206222 246212 226222 النفقات الفعلية  )مليون دينار(
 - %42642 %4262 %6.86 %6.86 نسبة التنفيذ %

  687% 0.% 262% 462% 0%/نسبة التغيير في الموازنة المقدرة  
  26222 26224 26220 26222 الفرق المطلق )الفعلي( مليون دينار

   ..82% 0181% 0264% 0262%/نسبة التغير الفعلي 

، %17ونفقات البحث العلمي بنسبة ، %08ويشير الجدول بانخفاض النفقات المتكررة بنسبة 

 وكما هو موضح في نفقات البعثات العملية.  %81وكذلك انخفاض نفقات البعثات العلمية بنسبة 

 %1لعلمي البحث ا، من النفقات هي نفقات متكررة، %89ويشير الشكل االتي بان 

 . %0والبعثات العلمية  %1والرأسمالية 

 
  

المتكررة
89%

البحث العلمي 
5%

البعثات العلمية 
1%

الرأسمالية 
5%

النفقات

 النفقات ثانياا:
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 النفقات

 اسم الباب رقم الباب
موازنة عام  

2115 
 2115فعلي عام 

محجوز عام  

2115 

نسبة الفعلي 

إلى 

 المخصص

نسبة الفعلي إلى 

 الموازنة 

 %58.1 %81.7 1,065,687 27,018,056 33,066,500 النفقات المتكررة الباب األول 

 %3.5 %72.6 598,385 1,641,129 2,262,000 نفقات البحث العلمي الثاني الباب

 %0.3 %17.3   155,948 900,000 نفقات البعثات العلمية الباب الثالث

 %3.0 %29.5 1,213,418 1,413,531 4,791,500 النفقات الرأسمالية الباب الرابع

 %65.0 %73.7 2,877,490 30,228,664 41,020,000 المجموع العام للنفقات قبل العجز المتراكم

 %11.8 %99.9   5,475,941 5,480,000 عجز متراكم من سنوات سابقة الباب الخامس

 %76.78 2,877,490 35,704,605 46,500,000 المجموع العام للنفقات

 %76.78 2,877,490 35,704,605 46,500,000 المجموع العام للموازنة قبل المشروطة بالتمويل

 
 

( مليون دينار تم تغطيته من الجاري مدين بسقف 8بلغت  قيمة العجز الفعلي النقدي )

فضال ، واحتجاز شيكات لدى الدائرة المالية لحين توفر سيولة لها، ( مليون دينار1تسهيالت ائتمانية )

عي عن استخدام أمانات رسوم الطلبة التي تخص الفصل الدراسي الثاني من العام الجام

وهي  تخص إيرادات ، 1101( مليون دينار والتي قبضت خالل عام 1.119والبالغة ) 1101/1106

 .  1106عام 

 

 

( 1.610( مليون دينار وبلغت قيمة المبالغ المقبوضة )11.1قدرت الموازنة بالتمويل بمبلغ )

 10حتى تاريخ %88وبلغت نسبة تنفيذ المنحة السعودية ، %07.66مليون دينار وبنسبة قبض بلغت 

( مليون دينار من اصل 1.119في  حين بلغ المبلغ المقبوض من المنحة اإلماراتية )، 01/1101/

 (مليون دينار.01المبلغ )

 البند
موازنة عام  

2115 

 2115موازنة 

 بعد المناقالت

فعلي عام 

2115 

نسبة الفعلي 

إلى مخصص 

 بعد المناقالت

نسبة الفعلي 

 إلى الموازنة 

 %17.66 %17.66 3,621,066 20,500,000 20,500,000 هزة وتجهيزات مشروطة بالتمويلمشاريع وأج

 %17.66 %17.66 3,621,066 20,500,000 20,500,000 مجموع الموازنة المشروطة بالتمويل

 الممولة من صندوق أبو ظبي للتنمية  اإلماراتيةمشاريع المنحة 
 مويل الصندوقنسبة الت دينار /قيمة اإلحالة  اسم المشروع

 5,351,734 كلية الهندسة 

78.99% 
 4,677,711 كلية إدارة  المال واألعمال 

 2,629,580 ميجا واط( 1مشروع الطاقة الشمسية )

 12,659,025 المجموع 
  

 الموازنة المشروطة بالتمويل

 : العجز والتسهيالت االئتمانيةثالثاا 
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 مشاريع المنحة السعودية  

يص هذه الزيادة ( ألف دينار وتم تخص711بمبلغ ) 1106( مليون دينار تم زيادتها في عام 1قيمتها )

( مليون بلغت 1لبناء كلية التمريض المرحلة األولى علما بان نسب اإلنفاق من المبلغ المخصص )

مرفق كشف ، 1101(. وفيما يلي الموقف المالي للمنحة السعودية حتى نهاية شهر كانون أول 88%)

 تفصيلي للمنحة السعودية.

 المبلغ المصروف الكلفة البيان
نسبة 

 نجازاإل

رصيد المتبقي ال

2115/12/31 

مشروع إنشاء ملحق لمبنى كلية تكنولوجيا 

 المعلومات
923,876 931,710 101% -7,833.775 

تطوير البنية التحتية للشبكة الحاسوبية / 

 المرحلة األولى
209,000 209,000 100% 0 

 0 %100 113,000 113,000 تطوير وتحديث مقسم الجامعة

كلية تكنولوجيا أجهزة وتجهيزات لمبنى 

 المعلومات
324,701 324,701 100% 0 

 0 %100 50,001 50,001 تجهيز وتأهيل مبنى دائرة الشؤون المالية

 94,301 %91 948,420 1,042,721 إنشاء مبنى مكتب استشارات

 30,083 %62 49,917 80,000 اإلشراف على مبنى كلية تكنولوجيا المعلومات

تشارات ومكتب اإلشراف  على  مركز االس

 االرتباط
72,500 42,946 59% 29,554 

 0 %100 500,000 500,000 مشروع الشبكة الحاسوبية المرحلة الثانية

إنشاء وتطوير مختبرات الجامعة المرحلة 

 األولى
150,000 0 0% 150,000 

إنشاء وتطوير مختبرات كلية الهندسة /الطاقة 

 المرحلة الثانية
160,000 0 0% 160,000 

     3,169,695 3,625,799 قيمة العطاءات المحالة

     313,003 1101المبلغ المصروف عام 

 61,198 الرصيد المتبقي لألوامر التغيرية  3,938,802 المجموع 

 دينار 4,000,000 المبلغ المخصص 
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 العطـــــــاءات

 قيد االجراء في الجامعة /يلت ح  التي أ   العطاءات

 م 01/9/1106الى  م  01/9/1101للفترة من 

 اسم المحال علية العطاء مضمون العطاء ت
 قيمة

 االحالة

نوع 

 التمويل

مدة 

 التنفيذ

تاريخ اإلعالن 

 عن العطاء

0.  

 

توريد آليات ومركبات 

 مختلفة للجامعة

.الشركة المركزية للتجارة 0

 والمركبات)وكالء تويوتا(
18111 

 جامعية

 أسبوع

01/01/1101 
لتجارية األردنية)وكالء .الشركة ا1

 متسوبيشي(
16111 

01-11 

 يوم

 096111 مرسيدس( )وكالء .شركة توفيق غرغور1
1-7 

 أشهر

1.  

تطوير البنية التحتية لوحدة 

 االمتحانات المحسوبية

)توريد أجهزة حواسيب 

 )ممول من المنحة شخصية(

 السعودية(

 019868 شركة المصفوفة لتكنولوجيا األعمال
منحة 

 سعودية
 8/9/1101 شهور 1

1.  

تضمن ثمار أشجار الزيتون 

 في الجامعة لموسم

(1101/1106) 

 11/9/1101 أشهر 6 جامعة 6711 سليمان عودة الهليل الخوالدة

1.  

حماية األجهزة توريد برمجة 

 ساتورالحاسوبية من الفي

(TrendMicro) 

 19/9/1101 شهر جامعة 01111 شركة تقنية تبادل الشبكات

1.  

تقديم خدمات تصوير الوثائق 

لطلبة الجامعة /لمدة ثالث 

 سنوات

 78011 .عبد المهدي عبد الرحمن بني عيسى0

 جامعة
1 

 سنوات
6/01/1101 

 11111 .مركز الزعبي للنسخ السريع1

 11111 .االنفال لتصوير الوثائق1

.التطوير لتجارة األجهزة المكتبية 1

 ولوازمها
09111 

6.  

جير مواقع الستخدامها تأ

كأسواق تجارية في الجامعة 

المظالت ، المربد، )عكاظ

 بجانب مبنى جعفر(

 011111 .محمد الحبيالن للخدمات اللوجستية0

 جامعة
1 

 سنوات
 011111 .سامر سمير عادل الشريقي1 6/01/1101

 16661 .عماد عادل مصطفى الشريقي1

7.  

تقديم الخدمات االستشارية 

إلشراف الهندسي على وا

تنفيذ مشروع مبنى كلية 

 الهندسة

 جامعة 081111 شركة التصاميم الحضرية للهندسة
11 

 شهراً 
00/01/1101 

8.  

تقديم الخدمات االستشارية 

واإلشراف الهندسي على 

تنفيذ مشروع مبنى  كلية 

 المال واألعمال

 جامعة 081111 شركة التصاميم الحضرية للهندسة
11 

 شهراً 
00/01/1101 

 توريد مواد ومعدات تنظيف  .9

 6911 .شركة أيفي للتجارة0

 17/01/1101 اً يوم11 جامعة
 0011 .االعتماد للصناعات الكيماوية1

 00101 .مصنع النجمة الذهبية للبالستيك1

 1116 .الرؤيا الثاقبة للخدمات التجارية1
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 جامعةقيد االجراء في ال /العطاءات التي احيلت تابع 

 م 01/9/1106الى  م  01/9/1101للفترة من 

 اسم المحال علية العطاء مضمون العطاء ت
 قيمة

 االحالة

نوع 

 التمويل

مدة 

 التنفيذ

تاريخ اإلعالن 

 عن العطاء

 18711 مؤسسة المهندسين الدوليين للتجارة تجهيز مختبر اإللكترونيات  .01
منحة 

 سعودية
 0/00/1101 أشهر 6

00.  
وائر تجهيز مختبر الد

 واآلالت الكهربائية
 70171 مؤسسة المهندسون الدوليين للتجارة

منحة 

 سعودية

1-6 

 أسابيع
0/00/1101 

01.  

توريد وتركيب آالت 

 تصوير وماسح ضوئي

)استكمال تجهيزات 

 مختبرات كلية الهندسة(

)ممول من المنحة 

 السعودية(

 11001 شركة أوفتك لألنظمة المكتبية والبنكية
منحة 

 سعودية

8 

 سابيعأ
01/01/1101 

01.  
تفصيل وتوريد مالبس 

 رسمية ومهنية متنوعة

 11111 .شركة اوج لتجارة األلبسة0
 جامعة

11 

 اً يوم
19/00/1101 

 8117 .جوهرة بالزا للمالبس الجاهزة1

01.  
توريد أجهزة علمية وبحثية 

 حاجة كلية العلوم

 1711 .الطيف للتجهيزات العلمية0

 0816 .المجموعة الشاملة للتقنيات اإللكتروني1 17/01/1101 أشهر 6 جامعة

 7011 .مؤسسة الوحدة للتجهيزات الطبية1

01.  

توريد ورق مروس خاص 

بكشوفات العالقات 

 والمصدقات الجامعية

 جامعة 01711 مطبعة إيفرست
71 

 اً يوم
11/00/11101 

06.  

توريد نظام الدور 

(واآلالت كشف 1عدد)

 تزويد العملة

 01111 ن لنظم المعلومات.شركة أما0
 01/00/1101 أسبوع جامعة

 11711 . شركة النظم التكاملية الدولية1

07.  
توريد أثاث مكتب االرتباط 

 باالستشارات

 11117 .مؤسسة ماهر يوسف التجارية0

 جامعة

01-11 

 اً يوم

 00111 .منجزة جوهرة البيادر1 11/01/1101
10 

 اً يوم

 1901 للتجارة والتزود . شركة تماس الهندسة1
1-1 

 أسابيع

08.  

شراء أربع رخص لقواعد 

(والدعم oracleالبيانات)

الفني وخدمات الحوسبة 

 السحابية

   جامعة 016711 (/شركة خارجيةOracleشركة)

09.  
توريد كاميرات مراقبة 

 للجامعة
   جامعة 7111 التقدمية التكنولوجية

11.  

تمديد /تقديم خدمات األمن 

ثالثة أشهر  والحماية لمدة

 (تلزيم1/1101عطاء رقم )

المؤسسة االقتصادية واالجتماعية 

 للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء
  أشهر 1 جامعة 61716

10.  

تمديد /تقديم خدمات األمن 

والحماية لمدة ثالثة أشهر 

 (تلزيم1/1101عطاء رقم )

المؤسسة االقتصادية واالجتماعية 

 محاربين القدماءللمتقاعدين العسكريين وال
   جامعة 171111

11.  

تجديد رخصة قواعد 

البيانات والدعم الفني 

(Ingres) 

 (Actian Europe Limitedشركة)
11111 

 دوالر
  عام جامعة
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 قيد االجراء في الجامعة /تابع العطاءات التي احيلت 

 م 01/9/1106الى  م  01/9/1101من  للمدة

 طاءاسم المحال علية الع مضمون العطاء ت
 قيمة

 االحالة

نوع 

 التمويل

مدة 

 التنفيذ

تاريخ اإلعالن 

 عن العطاء

11.  

صيانة اجهزة مخبريه 

لمركز بحوث المياه 

 والبيئة والمناطق الجافة

 1971 .مؤسسة دنيس لتجارة األجهزة المخبرية0

 6111 .شركة التجهيزات الطبية وصيانتها1 7/0/1106 سنة جامعة

 6161 ظمة العلمية.شركة بونسيانا لألن1

11.  
توريد مواد أولية حاجة 

 شعبة النجارة والديكور

 01661 .شركة الصعيدي لمواد البناء0
 6/0/1106 أيام. 1 جامعة

 1011 .الزهرة لتجارة مواد البناء1

11.  
توريد اثاث ملحق مبنى 

 كلبة تكنولوجيا المعلومات

 1111 . منجرة جوهرة البيادر0

 01/0/1106 اً يوم11 جامعة

 01116 .ندى عبد الحميد محمود إبراهيم1

 1119 .شركة ماهر يوسف التجارية1

 711 .شركة التجدد لصناعة األثاث1

 09171 .شركة محمد على وشريكته1

 0168 .تماس الهندسية للتجارة والتزويد6

 111 .كالسيك لألثاث المكتبي7

16.  
دي توريد موكيت وبرا

 لملحق مبنى الكلية
 7/1/1101 اً يوم11 جامعة 6111 نخالة للسجاد والموكيت

 18/0/1101 اً يوم 61 جامعة 01111 الخنساء لالنظمة اإلدارية اإللكترونية توريد ساعات البصمة  .17

18.  
صيانة األجهزة الحاسوبية 

 وملحقاتها لمدة عام

الشركة األردنية الحديثة المتميزة 

 اتلتكنولوجيا المعلوم
 7/1/1106 سنة جامعة 08111

19.  
طباعة الكتاب السنوي 

 1101/1106للجامعة 
 10/1/1106 اً يوم11 جامعة 01071 مطبعة عمال المطابع

11.  
تجديد رخصة الجدار 

 (Firewallالناري)
 تلزيم سنة جامعة 9111 الشركة التقدمية التكنولوجية

10.  

صيانة الخوادم الرئيسية 

وبرمجتها في الموقع 

 مدة عامالرئيسي ل

 11/1/1106 سنة جامعة 9078 (stsشركة الخدمات الفنية للكمبيوتر)

 توريد عد ودهانات مختلفة  .11
 8171 .شركة دهانات سايبيس األردنية0

 11/1/1106  جامعة
 7611 .محالت فوق السحاب التجارية1

11.  
توريد مواد أولية حاجة 

 شعبة تشكيل المعادن

 0111 ة.شركة دهانات سايبيس األردني0

 11/1/1106  جامعة

 7071 .الزهرة لتجارة مواد البناء1

 0198 .شركة زهرة السوس لمواد البناء1

 1011 .ديرانية للتجارة والوكاالت1

 111 .مؤسسة اإلنماء األهلية للتجارة1

 1871 .محالت فوق السحاب التجارية6

 111 زويد.تماس الهندسية للتجارة والت7
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 قيد االجراء في الجامعة /يلت تابع العطاءات التي اح  

 م 01/9/1106الى  م  01/9/1101من  للمدة

 اسم المحال علية العطاء مضمون العطاء ت
 قيمة

 االحالة

نوع 

 التمويل

مدة 

 التنفيذ

تاريخ اإلعالن 

 عن العطاء

11.  

تأجير موقع صيدلية "سكينة 

بنت الحسين" داخل الحرم 

 معيالجا

 0/6/1106  جامعة 1611 الصيدالنية لنا صالح عثامنه

11.  
توريد مواد التمديدات 

 الصحية

 7109 .المركز الفني للتدفئة والتكييف0

 7171 .شركة تماس الهندسية للتجارة والتزويد1 8/1/1106  جامعة

 7187 .محالت العتال1

16.  

توريد أثاث مكتبي معالي 

رئيس مجلس االمناء 

 وفة رئيس الجامعةوعط

 1111 المكتبي لألثاث.مؤسسة الشعاع 0
 06/1/1101 أسبوعان جامعة

 6971 ثأثي.شركة اللمسات الذهبية لت1

17.  
تجديد رخص برمجيات 

 كلااور
 11/1/1106  جامعة 11971 المركز الدولي للتدريب واالستشارات

18.  
توريد أجهزة حاجة كلية 

 العلوم

 11111 زمات الطبية.النسور للمعدات والمستل0

 8/1/1106  جامعة

.مؤسسسة برجوان للتجهيزات الطبية 1

 والمخبرية
1111 

 6111 .الطيف للتجهيزات العلمية1

 0118 .المجموعة الشاملة للتقنيات االلكترونية1

 1111 .مؤسسة ساندرا الفنية للوازم المخبرية1

19.  

توريد وتشغيل اجهزة 

حاجة معهد ميكروسكوب 

 علوم االرض والبيئة

.شركة التعاون للتجهيزات المخبرية 0

 والعلمية
11616 

 9/1/1106  جامعة

 01111 .الطيف للتجهيزات العلمية1

11.  

وتركيب وتشغيل جهاز 

حماية انظمة التطبيقات 

 والمواقع الرئيسي

 9/1/1106  جامعة 11111 شركة اسناد لتكنولوجيا المعلومات

 11/6/1101  جامعة 01171 مؤسسة ابو عيشة الهندسية الصناعية طة رصد متكاملةتجهيز مح  .10

11.  

التأمين على حياة العاملين 

في الجامعة لمدة ثالث 

 سنوات

 11/6/1106  جامعة 71111 الشركة االردنية الفرنسية للتأمين)جوفيكو(

11.  
مشروع انشاء مبنى كلية 

 التمريض
 901017 مؤسسة جمال مدلل للمقاوالت

نحة م

 سعودية
 16/6/1106 

11.  
توريد احبار ومستهلكات 

 للطابعات
   جامعة  قيد الدراسة الفنية

11.  
توريد قرطاسية ولوازم 

 مكتبية
   جامعة  قيد الدراسة الفنية

16.  
توريد وتركيب وتشغيل 

 خوادم رئيسية
 1/8/1106  جامعة 01179 شركة اللوازم العلمية والطبية

17.  
توريد جهاز حاجة قسم 

 ءالفيزيا
   جامعة  قيد الدراسة الفنية
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 قيد االجراء في الجامعة /حيلت تابع العطاءات التي أ  

 م 01/9/1106الى  م  01/9/1101من  للمدة

 اسم المحال علية العطاء مضمون العطاء ت
 قيمة

 االحالة

نوع 

 التمويل

مدة 

 التنفيذ

تاريخ اإلعالن 

 عن العطاء

18.  

استثمار الترخيص الممنوح 

ايات إنشاء محطة للجامعة لغ

للطاقة الشمسية 

(على نظام 20MWبقدرة)

B.O.T على مساحة من

 االرض داخل الحرم الجامعي

شركة بوتك للطاقة الشمسية  ش. م.ل 

SAL Butec( بالتألف معUrbasolar) 

091111 

 سنوياً 
  11/8/1106 

19.  
توريد مواد كيماوية حاجة 

 كلية العلوم
 11/8/1106  جامعة  تحت اإلعالن

11.  
وريد  الواح ماجيك بورد ت

 سيراميك
   جامعة  قيد الدراسة الفنية

10.  
توريد مادة السوالر حسب 

 طلب الجامعة
   جامعة  تحت االعالن

11.  

تقديم الخدمات االستشارية 

واإلشراف الهندسي على 

تنفيذ مشروع مبنى كلية 

 التمريض /المرحلة االولى

   جامعة  قيد الدراسة الفنية

11.  
ر الزيتون تضمين ثمار اشجا

 للموسم الحالي
   جامعة  تحت اإلعالن

11.  
توريد مستلزمات التمديد 

 الكهربائي
   جامعة  تحت االعالن

11.  
توريد مواد كيماوية حاجة 

 كلية العلوم
   جامعة  تحت االعالن
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 ثامنالالباب 

 العلمية والتدريبيةالنشاطات 
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 المؤتمرات والملتقيات العلمية

0.  
"البيئة  لوجي األول لفرع الجيولوجيين في محافظة المفرقالمؤتمر الجيو

 والثروة الطبيعية في محافظة المفرق" بالتعاون مع معهد علوم االرض.
16/01/1106 

1.  
المؤتمر الدولي الرابع "الوقف على البحث العلمي وأثره في الشهود 

 كلية الشريعة / الحضاري"
1-1/1/1106 

1.  
كلية  / النبوي في ضوء المقاصد الشرعية""فهم الحديث  الملتقى العلمي

 الشريعة بالتعاون مع جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث.
11/1/1106 

1.  

كلية  / "اإلسالميالمؤتمر الدولي "دور األردن في احيا ء التراث العربي 

بدعم من ، مركز احياء التراث اآلداب والعلوم االنسانية/كلية الشريعة /

 العلميصندوق دعم البحث 

09/-11/1/1106 

1.  
كلية  / م"1106-0906المؤتمر الدولي "مئوية الثورة العربية الكبرى 

 اآلداب والعلوم االنسانية/بدعم من صندوق البحث العلمي
01-00/1/1106 

 

 والطبية األيام العلمية

 01/01/1101 اليوم العمي لكلية العلوم التربوية  .0

 11/1/1106 اليوم العلمي لمركز اللغات  .1

1.  

مشاركة دائرة العالقات العامة باليوم المهني السنوي في مدارس الكلية 

ة في عمان للتحدث حول المواد والتخصصات التي تقدمها اإلسالميالعلمية 

 الجامعة

01/1/1106  

01/1/1106 اقامة يوم طبي مفتوح لطلبة الجامعة وموظفيها  .1  

 17/1/1106 اليوم العلمي لكلية القانون  .1

 81/1106 وم العلمي لكلية الهندسةالي  .6

 9/1/1106 اليوم العلمي لكلية التمريض/برعاية سمو االميرة منى الحسين  .7

 07/1/1106 اليوم العلمي لكلية الشريعة  .8
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 الندوات العلمية

0.  

ندوة حول تطوير التعليم العالي في اطار برنامج )ايراسموس بلس( 

رئيس خبراء تطوير التعليم العالي -بحضور معالي األستاذ عصام زعبالوي

 لدى مكتب )ايراسموس بلس(.

1/00/1101 

1.  
ندوة حول الدعاوي اإلدارية والقضاء في الجامعة/رئيس المحكمة اإلدارية 

 ونقيب المحاميين وأعضاء نقابة المحاميين ومدير نقابة المحامين في المفرق.
07/00/1101 

1.  

من محافظة المفرق الشاعر ندوة االصبوحة الشعرية/استضافة شعراء 

والشاعر عبد هللا السرحان ومن جامعة آل البيت الطلبة : ، محمد العموش

 ومحمد احمد السرحان.، عمر الجبور

0/01/1101 

1.  

ندوة بعنوان "الشباب وثقافة الحوار"قدمها الدكتور محمود قظام السرحان مدير 

مين عام المجلس مركز القرية الكونية للدراسات واالستشارات ومساعد  أ

 والدكتور يوسف مقدار نائب عميد شؤون الطلبة.، األعلى للشباب السابق

7/01/1101 

 01/01/1101 ندوة بعنوان"المفرق ذاكرة مكان:/مجلة البيان  .1

 11/01/1101 ندوة بعنوان"دور الجامعات في تعزيز حوار الحضارات"  .6

7.  
ساق صحة المجتمع ندوة بعنوان"وطن بال مخدرات"/بالتعاون مه طالب م

 العلمي في كلية األميرة بسمة بنت عبد هللا للتمريض.
11/00/1101 

8.  
ندوة علمية بعنوان"اللغة العربية للناطقين بغيرها بين الواقع 

 والطموح"بالتعاون مع اللجنة الثقافية بمركز اللغات.
18/01/1101 

9.  

لعطوفة  ندوة عن حضانات االعمال في منطقة الحسين بن طالل التنموية

، المهندس نايف البخيت المدير العام لمنطقة المفرق التنموية الصناعية

 والمهندس محمد العموش مدير شركة اإلبداع ومندوب من هبئة االستثمار.

1/1/1106 

01.  

ندوة لتوعية طلب الجامعة  حول جريمة االتجار بالبشر ومخاطرها 

جنائي في مديرية االمن بالتنسيق مع وحدة مكافحة االتجار بالبشر البحث ال

 العام

8/1/1106 

 9/1/1106 ندوة حوارية حول االنتخابات /السيد قيس ارشيدات  .00

01.  

ندوة بعنوان"جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب"مندوبو مؤسسة عبد 

والسيد عبد ، الحميد شومان:السيد فها الرطروط مدير العالقات في المؤسسة

 ائزة.الرحمن المصري أمين سر الج

11/1/1106 

 11/1/1106 ندوة ادبية لطلبة معهد علوم االرض والبيئة  .01

01.  

ندوة نقابة الجيولوجيين االردنيين في محافظة المفرق مع طلبة علوم 

االرض والبيئة لغايات اطالعهم على دور النقابة في خدمة منتسبيها 

تفسار ومساهمتها في تطوير مهنة الجيولوجيا وقتح الباب لالجابة على اس

 حول النقابة.

11/1/1106 

 1/1/1106 ندوة"الطاقة النووية"/منتدى الشرق في برنامج انا اشارك  .01

06.  

 Davidندوة عن السياسة العامة في الواليات المتحدة/من قبل كل من )

skagg(والسيدة )Ann Maric االعضاء السابقين في الكونغورس )

 االمريكي.

01/1/1106 

 11/1/1106 ية تطوير برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها"ندوة علمية بعنوان"آل  .07

08.  
ندوة حوارية عن التعديالت الدستورية /النائب الدكتورة ريم ابو دلبوح 

 والدكتور فرحان المساعيد
1/1/1106 
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 ورش العمل

 17/01/1101 ورشة تدريبية بعنوان"أهمية إشراك االشخاص ذوي االعاقة في صنع القرار"  .0

1.  
ة عمل بالتعاون مع اكاديمية الرواد للطلبة بعنوان:برمجة الهواتف ورش

 المحولة باستخدام االندرويد"
01/00/1101 

 11/00/1101-11 عقد ورشة عمل بعنوان"القيادة المتميزة"  .1

1.  

برعاية رئيس الجامعة عقد ورشة تدريبية تهدف الى رفع كفاءة الممرضين 

تضافة سعادة نقيب الممرضين في عملية عالج األلم بشتى انواعة اس

 والممرضات والقابالت القانونيات.

8/01/1101 

1.  

برعاية نائب رئيس الجامعة للكليات االنسانية عقد ورشتين عمل االولى 

بعنوان "الدورات التدريبية التي يعقدها مركز تطوير اداء اعضاء هيئة 

اإللكتروني التدريس بجامعة آل البيت الواقع والطموح"والثانية:التدريب 

 ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة"

01/01/1101 

6.  

إقامة ورشة عمل تدريبية لطلبة الجامعة بعنوان"صناعة التغيير ونبذ 

يحاضر فيها المدرب الدولي الدكتور هشام العسلي رئيس المجلس ، التطرف"

 (طالب وطالبة011)، العربي للمدربين/المملكة العربية السعودية

06/01/1101 

7.  
عقد ورشة عمل تدريبية حول كيفية اعداد مقترحات جيدة لمشروعات ضمن 

 برنامج )ايراسموس بلس(
10/01/11101 

 10/01/1101 (Hybrid Solutionورشة عمل مع برنامج الفيرتيكس باستضافة شركة)  .8

9.  

ورشة عمل تعريفية للشركة االردنية لإلبداع لتعريف طلبة كلية الهندسة وكلية 

ة إدارة المال واألعمال بخدمات الشركة وتوجيه الطلبة نحو العلوم وكلي

 المشروعات ذات الفرص االفضل.

11/01/1101 

 11/1/1106 "بالتعاون مع اكاديمية الرواد.losورشة عمل بعنوان "الهواتف الذكية   .01

 08/1/1106-01 ورشة تدريبية لطلبة كلية العلوم/شبكة المعلومات العربية التربوية)شمعة(.  .00

 11/7/1106 ورشة عمل لمرشحي محافظة المفرق في االنتخابات  .01

01.  
اقامة ورشة عمل بعنوان"الجودة الشخصية والذكاء العاطفي "للدرب الدولي 

 الدكتور محمد المحمود في مبنى االمام مسلم لطلبة الجامعة
06/1/1106 
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 ةيالدورات التدريب

0.  
موجهة ، ساعات تدريبية 8 ( مدتها 0قامة دورة تدريبية بعنوان)الكورتإ

 لطلبة الجامعة
01-18/01/1101 

1.  
دورة تثقيفية وأمنية لحراس جامعة آل البيت بالتعاون مع مديرية شرطة 

 المفرق قسم االمن الوقائي.
0-1/1/1106 

1.  
دورة تثقيفية وأمنية لحراس جامعة آل البيت بالتعاون مع مديرية شرطة 

 المفرق قسم االمن الوقائي.
1/1/1106 

1.  
دورة تثقيفية وأمنية لحراس جامعة آل البيت بالتعاون مع مديرية شرطة 

 المفرق قسم االمن الوقائي.
9/1/1106 

1.  
دورة تثقيفية وأمنية لحراس جامعة آل البيت بالتعاون مع مديرية شرطة 

 المفرق قسم االمن الوقائي.
01/1/1106 

6.  
لخدمات حول دور دورة تدريبية لمنسقي جائزة الحسن للشباب ومشرفي ا

 منسق الجائزة في نشر فلسفة الجائزة وأهدافها.
06/1/1106 

7.  
"الرهاب الرهاب الرهاب االجتماعي" لطلبة  إقامة دورة تدريبية بعنوان:

 الجامعة.
1-10/1/1106 

 07/1/1106 دورة فن الخطابة واإللقاء لخطباء مساجد محافظة المفرق  .8

 موجهة لطلبة الجامعة النفس""تعزيز الثقة ب إقامة دورة بعنوان  .9
11/00-

1/01/1101 

  موجهة لطلبة الجامعة "الذكاء الوجداني" إقامة دورة بعنوان  .01

00.  
)الطلبة  موجهة لطلبة الجامعة "تعزيز الثقة بالنفس" إقامة دورة بعنوان

 الوافدين(

16/00-

8/01/1101 

 01/01/1101-1 الجامعة اقامة دورة بعنوان فن مهارات االلقاء والخطابة موجهى للطلبة  .01

 11/1/1106-11 لطلبة الجامعة "الطريق نحو التدريب" اقامة دورة تدريبية بعنوان  .01

01.  
موجهة  "فن مهارات االلقاء وتأهيل الخطيب" اقامة دورة تدريبية بعنوان

 لخطباء مساجد محافظة المفرق.
07-09/1/1106 
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 المحاضرات الثقافية

 01/01/11101 قناة )حياة اف ام(محاضرة نديم الحسن مندوب   .01

06.  
لدكتور " ل"اختيار موقع المحطة النووية االردنية االولى محاضرة بعنوان

 جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية. وائل ابو الشعر النمري/
10/01/1106 

 11/01/1101 محاضرة تثقيفية )سرطان الثدي والفحص االتي للثدي(  .07

 الخميس من كل اسبوع ن لتنسيق المواقع /هندسة العمارةمحاضرة لمعالي كامل محادي  .08

09.  
كيف تكون " العالمي بالل سمور إللقاء محاضرة بعنوان: مبرمجاستضافة ال

 مبرمج ناجح"
08/00/1101 

11.  

محاضرة توعوية لزيادة وعي الطلبة بشكل عام واإلناث منهم بشكل خاص 

ردني الممول من حول حقوقهم العالمية ممولة من برنامج التنافسية اال

 (USAISالوكالة االمريكية للتنمية)

11/00/1101 

10.  
 استضافة  معالي االستاذ الدكتور محمد شطناوي إللقاء محاضرة بعنوان

 السياسات المائية في االردن""
01/00/1106 

 1/01/1101 محاضرة بعنوان " اغتنم خمسة قبل خمسة/لألستاذ صالح الخوالدة.  .11

11.  
االقليات على عوامل االستقرار السياسي في العالم  محاضرة بعنوان "أثر

 لألستاذ الدكتور وليد عبد الحي." اإلسالمي
1/1/1101 

11.  
" الجريمة، العالج، بين الوقاية ما المخدرات آفة العصر" محاضرة بعنوان:

 ألقاها رئيس فرع لمكافحة المخدرات في محافظة المفرق
6/01/1101 

11.  
قدمها سعادة  الجهاز المصرفي االردني""واقع وتطور  محاضرة بعنوان

 الدكتور مدير عام جمعية البنوك االردنية.
8/01/1101 

16.  
"المهارات الشخصية  استضافة الدكتور منير عقل إللقاء محاضرة بعنوان

 لتحقيق النجاح"
11/01/1101 

17.  
"قانون  استضافة معالي النائب عبد الكريم الدغمي إللقاء محاضرة بعنوان

 ت الجديد"االنتخابا
11/01/1101  

18.  
محاضرة توعوية للحكام االداريين ورؤساء البلديات ومدراء الدوائر 

 ومساعديهم والمدراء االداريون والماليون في محافظة المفرق.
10/01/1101  

19.  
إلقاء محاضرة في قسم التمويل والمصارف من قبل السادة الشركة االردنية 

 الفرنسية للتامين
11/01/1101  

11.  
رة المهندس اسيد محمد العيطان والتي تعنى بإطالق جائزة التمييز محاض

 الدولية لمشروعات التخرج.
11/1/1106  

10.  
للمدرب الدولي " "الجودة الشخصية والذكاء العاطفي محاضرة بعنوان

 الدكتور محمد المحمود
06/1/1106  

11.  
 بعنوانمحاضرة لفضيلة الدكتور محمد الخاليلة االمين العام لدائرة االفتاء 

 .""الفتاوى المضللة وقود االرهاب ودور دائرة االفتاء في التصدي لها
11/1/1106  

11.  

محاضرة تربوية تنهض بالمستوى االخالقي والفكري عند طلبة الجامعة 

واستضافة المستشار التربوي الدكتور خليل الزيود إلثارة ما علق في اذهان 

 جنسين.الشباب من افكار حول طبيعة العالقات بين ال

07/1/1106  

11.  
"الشباب  محاضرة بعنوان يلقيدولة رئيس الوزراء االسبق سمير لرفاعي 

 ."بين التحديات والفرص
08/1/1106  

16/1/1106 دني ومركز السنكروترون في االردنبرنامج الطاقة النووية االر محاضرة بعنوان  .11  
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 الزيارات

 01/9/1101 ليزيارة وفد من هيئة اعتماد مؤسسة التعليم العا  .0

 06/9/1101 زيارة وفد من هيئة اعتماد مؤسسة التعليم العالي  .1

 11/9/1101 زيارة المستثمر د.حسين الكسواني والوفد المرافق  .1

 19/9/1101 زيارة ضباط البعثة الشيفنينج سارة فاروقة من السفارة البريطانية  .1

 1/01/1106 زيارة وفد من هيئة اعتماد مؤسسة التعليم العالي  .1

6.  

والسيد ، زيارة نواب المدير العام لبنك القاهرة عمان السيد نزار محمد

ورئيس إدارة الخدمات والمنتجات المصرفية لإلفراد السيد ، خالد القاسم

، والمدير االقليمي لفرع شمال االردن السيد امين العموش، احمد السوالقة

 والسيدة نسرين فندح فرع جامعة آل البيت

6/01/1101 

7.  
زيارة ضباط البعثة الشيفنينج سارة فاروقة من السفارة البريطانية ويرافقها 

 السيد ديفيد ستانسبري السكرتير الثاني  لالتصاالت السياسية في السفارة
6/01/1101 

 7/01/1101 زيارة السفير الهولندي  .8

9.  
زيارة وفد اعتماد  مؤسسة التعليم العالي )لجنة العتماد نظم المعلومات 

 غرافية واالستشعار عن بعد(الج
09/01/1101 

 10/01/1101 زيارة طالبات من مدرسة وادي الحجر/وكالة الغوث الدولية.  .01

00.  
زيارة وفد من هيئة  مؤسسة التعليم العالي )لجنة تخصص اللغة االيطالية 

 ضمن قسم اللغات الحديثة في كلية اآلداب(
11/01/1101 

01.  
التعليم العالي )لجنة االعتماد الخاصة زيارة وفد من هيئة اعتماد مؤسسة 

 لدرحة الماجستير بعلوم االرض والبيئة التطبيقية(.
11/01/1101 

01.  
زيارة وفد من جامعة آل البيت إلى إذاعة جامعة اليرموك لالطالع على 

 المعدات واالجهزة.
0/00/1101 

 1/00/1101 زيارة الملحق الثقافي الكويتي االستاذ محمد الظفيري  .01

 8/00/1101 ارة وفد من شركة )مالنرانس( للسياحة والسفرزي  .01

06.  

الدكتور فتحي ملكاوي  اإلسالمياستضافة المدير االقليمي للمعهد العالي 

واثنين من مستشارية للتداول حول موضوع التحضير لمؤتمر )تعليم اللغة 

 العربية للناطقين بغيرها في ظل المتغيرات المعاصرة.

9/00/1101 

 01/00/1101 ب من مدرسة المفرق االساسية االولىزيارة طال  .07

 16/00/1101 زيارة السفير الكويتي االستاذ حمد الدعيج  .08

 11/00/1101 زيارة معالي الدكتور ياسين لحسبان  .09

 6/01/1101 زيارة المستشار الثقافي العراقي االستاذ الدكتور عباس الحسيني  .11

10.  
ة لعدة اماكن داخل الجامعة زيارة ميدانية من طالب الصفوة النموذجي

 تعليمية ألغراض
6/01/1101 

 01/01/1101 زيارة معالي الدكتور نبيل الشريف  .11

 11/01/1101 لقاء معالي النائب عبد الكريم الدغمي  .11

11.  
زيارة وفد من هيئة اعتماد مؤسسة التعليم العالي)لجنة االعتماد الخاص 

 لدولي(لبرنامج الماجستير لتخصص االقتصاد والتعاون ا
10/01/1101 

 1/0/1106 زيارة قنصل سفارة قطر سعادة السيد ناصر بن مبارك  .11

16.  
في قاعة محطة  بأعمالزيارة الكادر الفني لشركة طالل ابو غزالة للقيام 

 المعرفة
11/0/1106 
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 الزيارات )تابع(

 18/0/1106 زيارة السفير الكويتي االستاذ حمد الدعيج  .17

18.  
ماد مؤسسة التعليم الخاص لجنة االعتماد الخاص زيارة وفد من هيئة اعت

 لبرنامج الماجستير )االقتصاد والتعاون الدولي(
10/0/1106 

 1/1/1106 لقاء عطوفة رئيس الجامعة مع السفيرة االمريكية  .19

 9/1/1106 استقبال طلبة ماليزيين ضمن برنامج )انا عربي(  .11

10.  
معي في السفارة لقاء عطوفة رئيس  الجامعة مسؤولة التعاون الجا

 الفرنسية.
01/1/1106 

 11/1/1106 زيارة شركة مايكروسوفت من المفوضية السامية  .11

 11/1/1106 إنجاززيارة مدراء شركة   .11

11.  
زيارة السيد هنادي غرايبه مسؤولة مشروع مقترح التعبير عن االهتمام 

 (.06بمبادرات إطالق اإلذاعات المجتمعية )اليونسكو( الملحق رقم )
19/1/1106 

 7/1/1106 زيارة معالي الدكتور محمد نوح القضاة وزير األوقاف سابقاً   .11

 7/1/1106 زيارة السفير البريطاني  .16

 9/1/1106 زيارة وفد من جامعة بنسلفانيا االمريكية  .17

 9/1/1106 زيارة وفد من اليونسكو)االذاعة المجتمعية(  .18

19.  

نات مديرية التربية زيارة طالبات من مدرسة أم الدرداء الثانوية للب

والتعليم لمنطقة الزرقاء األولى إلى مختبرات علم المتحجرات والمعادن 

 في معهد علوم االرض والبيئة والمنجم ومركز بحوث المياه.

06/1/1106 

11.  

زيارة وفد من السفارة االمريكية السيدة بسمه عماوي، والسيدة نوال 

 ، لمناقشة موضوعقطب، والسيدة مريم شايف، والسيد عالء المفلح

 "الفرص األكاديمية في امريكا"

18/1/1106 

10.  
زيارة مدير معهد )ثيرناتنس( االسباني ومسؤول التدريس في المعهد إلى 

 الجامعة للقاء طلبة قسم اللغات الحديثة.
1/1/1106 

 01/1/1106 زيارة رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل العام  .11

 01/1/1106 زيارة وفد )سكاي بور(  .11

 07/1/1106 شن(يزيارة وفد من مؤسسة )سعيد فاوند  .11

11.  

زيارة سعادة السفير االندونيسي رفيق محمد شين رئيس الجامعة 

ة/قازان برفقة األستاذ راميل أنس لبحث سبل تعزيز التعاون بين اإلسالمي

 الجامعتين.

6-9/1/1106 

16.  
 زيارة مسؤول مقترح التعبير عن االهتمام بمبادرات إطالق اإلذاعات

 المجتمعية )يونسكو(
18/6/1106 

 01/7/1106 زيارة السفير االوغندي  .17

 07/7/1106 المركز الثقافي البريطاني-زيارة السيد هرفز برد جكيت  .18

 01/7/1106 زيارة وفد جامعة صقارية التركية  .19

 07/7/1106 زيارة فريق مشروع التربية االعالمية والمعلوماتية  .11

 06/8/1106 اء العامين في الوزارات  المختلفةزيارة وزير التخطيط والمن  .10

 07/8/1106 زيارة وفد هيئة االعتماد  .11

 19/8/1106 زيارة الدكتورة سمر الشامسة/االمارات العربية المتحدة  .11
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 االجتماعات واللقاءات

 0/01/1101 اجتماع مدراء الدوائر مع نائب رئيس  الجامعة للشؤون االدارية  .0

 6/01/1101 د في كلية االميرة سلمى بنت عبد هللا للتمريضلقاء الطلبة الجد  .1

1.  
اجتماع الطلبة المبعوثين للدراسة على نفقة القوات المسلحة االردنية/الجيش 

 العربي/المكرمة الملكية السامية
6/01/1101 

 8/01/1101 اجتماع اللجنة القانونية لمجلس النواب لمناقشة قانون االنتخاب الجديد  .1

 08/01/1101 يس الجامعة مع الطلبة الجدد للكليات االنسانيةلقاء رئ  .1

 10/01/1101 اجتماع مدراء الدوائر مع نائب رئيس الجامعة اإلدارية والطالبية  .6

 11/01/1106 لقاء رئيس الجامعة مع الطلبة الجدد للكليات العلمية  .7

 18/01/1101 ةاإلسالمياجتماع اعضاء هيئة تحرير المجلة االردنية في الدراسات   .8

 1/00/1101-0 لقار رئيس الجامعة مع طلبة امتحان الكفاءة الجامعية  .9

01.  
تحدث حول لقاء تلفزيوني مع عطوفة األستاذ الدكتور لبرنامج يوم جديد لل

سوةالجامع والتخصصات والمشاريع لمدة عشر دقائق/المذيعة رشا العنا  
1/00/1101  

00.  

األول والثاني  فصول الدراسية:لقاء مع الطلبة المتوقع تخرجهم على ال

والصيفي لتعريفهم على اهداف االمتحان والكفايات المطلوبة في امتحان 

 الكفاءة الجامعي للمستويات الثالثة.

1/00/1101 

 9/00/1101 لقاء عطوفة الرئيس مع عميد ونواب وهيئة التدريس كلية الهندسة  .01

01.  
س كلية ادارة المال لقاء عطوفة الرئيس مع عميد ونواب وهيئة التدري

 واالعمال
01/00/1101 

 09/00/1101 لقاء نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة مع الطلبة الوافدين  .01

 6/01/1101 لقاء المستشار الثقافي العراقي مع الطلبة العراقيين في الجامعة  .01

 18/01/1101 اجتماع نائب رئيس الجامعة مع مدراء الدوائر االدارية للجامعة  .06

 11/01/1101 اء رئيس الجامعة مع اعضاء الهيئة التدريسية في كلية الشريعةلق  .07

 01/0/1106 اجتماع مجلس الجامعة  .08

09.  
استخدام قاعة االجتماعات في مكتب االرتباط من خالل شبكة الجامعات 

 االردنية لعقد اجتماع الهيئة العامة للشبكة
07/0/1106 

 09/0/1106 امعةلقاء وسائل االعالم مع عطوفة رئيس الج  .11

 0/1/1106 اجتماع مجلس امناء الجامعة /لجنة االستثمار  .10

 1/1/1106 لقاء السفير االمريكية مع الطلبة السوريين في الجامعة.  .11

 1/1/1106 استقبال اعضاء  نادي العاملين الجدد  .11

11.  

لقاء مسؤولة التعاون الجامعي في السفارة الفرنسية طلبة الجامعة من جميع 

ت لتعريفهم بالنظام التعليمي في فرنسا وبطريقة التقدم للدراسة التخصصا

 في الجامعات الفرنسية وكيفية الحصول على منح دراسية

01/1/1106 

 0/1/1106 لقاء عطوفة رئيس الجامعة مع أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التمريض  .11

 1/1/1106 ةمياإلسالاجتماع اعضاء هيئة تحرير المجلة االردنية في الدراسات   .16

17.  
اجماع نائب رئيس الجامعة للشؤون االدارية مع مدراء الدوائر االدارية 

 بالجامعة
07/1/1106 

 07/1/1106 اجتماع مجلس الجامعة  .18

 11/1/1106 ةاإلسالمياجتماع اعضاء هيئة تحرير المجلة االردنية في الدراسات   .19

 1/1/1106 ةاإلسالمياسات اجتماع اعضاء هيئة تحرير المجلة االردنية في الدر  .11
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 احتفاالت وتكريم

 18/9/1101 تقبل تهاني بعيد األضحى المبارك  .0

 01/01/1101 إطالق مبادرة"كفى السالح يدمرنا"االستاذ طالق  العموش  .1

 10/01/1101 حفل تكريم الطلبة الخريجين من معهد علوم االرض والبيئة  .1

1.  
نبوية بحضور ضيف الشرف سماحة العالمة االحتفاء بمناسبة ذكرى الهجرة ال

 األستاذ الدكتور احمد هليل إمام الحضرة الهاشمية قاضي القضاة
17/01/1101 

1.  
احتفال قسم اللغات الحديثة بأسبوع الللغة االيطالية بحضور سعادة السفير 

 األيطالي وطاقم من السفارة االيطالية
18/01/1101 

 8/01/11101 م الفائزين ببطوالت عمادة شؤون الطلبةبرعاية عطوفة رئيس الجامعة تكري  .6

 11/01/1101 برعاية رئيس الجامعة حفل تكريم للعامالت في دائرة الخدمات العامة  .7

8.  

إقامة حفل ديني بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف ،واستضافة مفتي الملكة 

سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة ودعوة سفراء الدول  

 دونيسيا،ماليزيا،تركيا،الصين( لحضور االحتفال)اناآلتية

17/01/1101 

9.  

اقامة احتفال ضمن فعاليات تجميل الجامعة ومرافقها بالتعاون مع دائرة 

الزراعة يقوم به االساتذة والطلبة بزراعة بعض االشجار واالشتال حول كلية 

 العلوم التربوية

1/0/1106 

 11/1/1106 في جامعة آل البيت باألعياد الوطنيةاحتفال مدرسة االبرار للبنين والبنات   .01

 19/1/110 احتفال الجامعة بمناسبة ذكرى معركة الكرامة  .00

01.  

االحتفال باليوم الفرانكفوني بحضور السيدة سلوى ناكوزي مسؤولة التعاون 

 Campus deالجامعي في السفارة الفرنسية والسيدة هند ملكاوي مسؤولة )

Franceطلبة قسم اللغات الحديثة تخصص  -في الفرنسي( من المركز الثقا

 اللغة الفرنسية.

11/1/1106 

 17/6/1106 حفل افطار الطالبات الوافدات برعاية جمعية الملكة زين الشرف الخيرية  .01

 19/7/1106 حفل افطار للطلبة الوافدين /رعاية رئيس الجامعة  .01

 11/7/1106 حفل تخريج الفوج الثامن عشر من طلبة الجامعة  .01

 10/8/1106 حفل تكريم الطلبة المتفوقين رياضياً   .06
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 وبعثات مبادرات وحمالت

 01/01/1101 إطالق مبادرة"كفى السالح يدمرنا"االستاذ طالق  العموش  .0

1.  
حملة تروجية  من مجموعة االتصاالت االردنية اورنج داخل الجامعة 

 بالتواصل مع الطالب
8/00/1101 

 00/00/1101 عاون مع مركز الحسين للسرطانحملة التبرع بالدم بالت  .1

1.  
برعاية نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات اإلنسانية حملة تنظيف 

 بعنوان"شاركونا التغيير"
01/00/1101 

1.  
مبادرة اعرف تاريخك بسطرين وتكريم طلبة قسم التاريخ المشاركين في 

 المبادرة
08/00/1101 

6.  
كليات االنسانية يوم تطوعي برعاية نائب رئيس الجامعة لشؤون ال

 بعنوان"كليتي بيتي"
09/00/1101 

 11/00/1101 إطالق مبادرة"مبدعون بين الظالل"  .7

8.  
برعاية نائب رئيس الجامعة للكليات العلمية إطالق مشروع نظافتنا الممول 

 (.USAIDمن منظمة االرض الطيبة للتنمية والوكالة االمريكية للتنمية )
19/00/1101 

 10/01/1101 االمن العام تطلق مبادرة "ارتقي ألني أردني المرحلة الثانية مديرية  .9

 8/1/1106 وداع بعثة العمرة لطلبة الجامعة من كلية الشريعة  .01

 10/1/1106 فعالية بعنوان"شجرتي صديقتي"بالتنسيق مع مديرية زراعة محافظة المفرق  .00

 11/1/1106 رطة محافظة المفرقعقد مبادرة "ارتقي الني اردني"باتعلون مع مديرية ش  .01

 6/1/1106 وقفة تضامنية مع الوطن  .01

01.  
اقامة النشاط السنوي االول "يوم الوفاء للوطن والملك تحت شعار "نصرت 

 بالشباب"
00/1/1106 

01.  
اقامة حملة التبرع بالدم بالتعاون مع البنط الوطني للدم لصالح شهداء الوطن 

 وإحياء لكرة معركة الكرامة
07/1/1106 

06.  

برعاية االستاذ الدكتور نائب الرئيس لشؤون الكليات االنسانية افتتاح فعالية 

"العودة إلى القراءة" التي تقيمها مديرية ثقافة المفرق بالتعاون مع قسم التاريخ 

 في الجامعة.

08/1/1106 

 11/8/1106 هـ 0117وداع بعثة الحج السنوية للعام   .07
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 يةبازارات ومعارض وعروض مسرح

 11/00/1101 افتتاح بازار لطالبات كلية العلوم التربوية  .0

 11/00/1101 عرض المسرحية التفاعلية شارك  .1

 11/00/1101 عرض مسرحي لفرقة زعل وخضرة للفنون الشعبية"ارعاب عالباب"  .1

 18/00/1101-17 إقامة الطلبة الماليزيين برنامج العلوم الشرعية  .1

 19/00/1101 افتتاح مركز مكتبة االسرة برعاية عطوفة رئيس الجامعة  .1

6.  
عرض مسرحية تفاعلية حول المرأة ووصولها للبرلمان بالتعاون مع 

 مركز األميرة بسمة لدراسات المرأة االردنية /جامعة اليرموك
10/01/11101 

 8/1/1106 برعاية عميد شؤون الطلبة افتتاح معرض االندلس  .7

 6/1/1106 علوم االرض والبيئة اقامة بازار لدعم انشطة طالب معهد  .8

9.  
برعاية رئيس الجامعة افتتاح معرض الصناعات الوطنية صنع في االردن 

 والبيع والشراء للجمهور
07/1/1106 

 11/6/1106 افتتاح معرض االلبسة الجاهزة  .01

 01/7/1106 مشاركة الجامعة في معرض التعليم الجامعي في مخيم الزعتري  .00

 01/7/11016 رض التعليم الجامعي في مخيم االزرقمشاركة الجامعة في مع  .01

 19/8/1106 افتتاح معرض القرطاسية واللوازم الدراسية  .01
 

 

 ةــــــــــاضــري

19/00/1101 برعاية رئيس الجامعة بطولة كليات ومعاهد الجامعة لخماسيات القدم  .0  

10/0/1106-19 الدورة الشتوية لالتحاد الرياضي للجامعات االردنية  .1  

1.  
لقاء فريق جامعة آل البيت مع فريق جامعة فيالدلفيا في بطولة التايكواندو 

 ذكور وإناث استعداداً لبطولة االتحاد الرياضي للجامعات االردنية
11/1/1106  

1.  
لقاء فريق جامعة آل البيت مع فريق جامعة اليرموك في بطولة كرة القدم 

 االردنيةاستعداداً لبطولة  االتحاد الرياضي للجامعات 
18/1/106  

1.  
لقاء فريق جامعة أل البيت مع فريق سالح الجو في بطولة كرة السلة 

 استعداداً لبطولة االتحاد الرياضي
18/1/1106  

6.  
برعاية رئيس الجامعة انطالق فعالية المسيرة الرياضية تحت 

 شعار)الرياضة للجميع(
01/1/1106  

01/1/1106 ليرموكاقامة لقاء ودي لكرة السلة ذكور مع جامعة ا  .7  

11/1/1106 لقاء ودي بكرة القدم بين الجامعة وجامعة البلقاء التطبيقية  .8  

9.  

والعاب القوى وكرة القدم والتنفس األرضي  فوز فريق الجامعة للكاراتيه،

ورفع األثقال وكرة السلة وكرة اليد بمراكز متقدمة على مستوى الجامعات 

 األردنية في البطولة.

19-11/1/1106  

01.  

فوز فريق الجامعة للتايكواندو للسيدات بالمركز األول في بطولة الجامعات 

وفوز فريق الجامعة نفسها للتايكواندو  1101/1106األردنية للعام الدراسي 

 للذكور بالمركز الثالث. 

1/1/1106  
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 ات ونشاطات طالبيةإنجاز

01.  
يات والمعاهد والدوائر (طالباً ضمن برامج تشغيل الطلبة في عدد من الكل011تشغيل )

 اإلدارية،كالمكتبة وغيرها،وفي برامج حماية البيئة الجامعية والمحافظة عليها

01.  

(طالب،من ذوي الحاجة وقد تراوحت المساعدات 111تقديم مساعدات مالية ألكثر من )

عدد (دينار للطالب الواحد وفق جدول نقاط بتعلق بدخل األسرة وعدد أفرادها و011(دينار و)11بين)

 اإلخوة في الجامعات والمعدل التراكمي.

 (C.D(نسخة من دليل الطالب الجامعي على الطلبة الجدد، بصورة إلكترونية)1111توزيع )  .01

  1101/1106طباعة الكتاب السنوي وتوزيعه على خريجي الفوج الثامن عشر إنجاز  .01

06.  

شؤون الطلبة وعمداء الكليات  تفعيل نظام العقوبات على الطلبة،حيث بلغت الموجهة من قبل عميد

( عقوبة حتى تاريخه تراوحت بين التنبيه والفصل المؤقت من الجامعة لمدة 011والمجلس التأديبي)

( طالباً من الجامعة فصالً تاماً في الفصل الدراسي 19فصلين دراسيين ،غضافة إلى فصل )

 ساءت إلى صورة الجامعة.،بسبب ما ارتكبوه من اعمال عنف وتخريب وإيذاء ا1101/1106األول

07.  
توقيع اتفاقية مع وزارة الصحة لشمول جميع طلبة الجامعة بمظلمة التأمين الصحي في مستشفيات 

 وزارة الصحة ومراكزها الطبية.

08.  
ية التأمين على حياة الطلبة،وتحصل مستحقات مالية لذوي الطلبة المتوفين قافمتابعة تنفيذ ات

 (حاالت.1لة وفاة،وقد بلغ عدد هذه الحالة)(دينار عن كل حا1111والبالغة)

09.  
(ورشة عمل دورة تتعلق باإلرشاد الوظيفي نفذتها دائرة صندوق الملك عبد هللا للتنمية،بهدف 71عقد)

 االرتقاء بمستوى طلبة الجامعة وتهيئتهم لسوق العمل.

11.  
ًً طالبياً مختلفاً شمل األمسيات الشعرية والمناظرات الأل11تنفيذ ) دبية واالحتفاالت الوطنية ( نشاطاً

 والحمالت التطوعية والمعارض الفنية ومعارض الكتب والبازرات الخيرية.

10.  
تصميم برامج تكفيل رعاية ذوي االحتياجات الخاصة وحل مشكالتهم وتقديم العون لهم،بما يضمن 

 تسهيل عملية تحصيلهم العلمي.
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 ومذكرات التفاهم االتفاقيات

 11/9/1101 امعة بالميرا في اسبانيامذكرة تفاهم مع ج  .0

 1/01/1106 ماليزيا-ة العالمية بسالنجوراإلسالميمذكرة تفاهم مع الكلية   .1

 00/01/1101 ة في الهنداإلسالميمذكرة تفاهم  مع جامعة الملية   .1

1.  
اتفاقية نشر الكتروني مع الشركة العربية لنظم المعلومات واالتصال )ارابيا 

 مارات.اسكزاد( اال -انفورم
0/00/1101 

 01/01/11101 مذكرة تفاهم مع دائرة االحصاءات العامة  .1

 19/01/1101 اتفاقية تفاهم مع اكاديمية مجد الكروم التدريب  .6

7.  
ة العالمية اإلسالميتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين الكلية الجامعية 

 بسالنجور وجامعة آل البيت
1/01/1101 

 00/01/1101 ة في الهنداإلسالميامعة الملية مذكرة تفاهم مع ج  .8

9.  
اتفاقية نشر الكتروني مع الشركة العربية لنظم المعلومات واالتصال )اسك 

 زاد(
0/00/1101 

 1/00/1101 توقيه اتفاقية مبنى كلية إدارة المال واالعمال النجم الساطع للمقاوالت العامة  .01

00.  
ل وصيانة نظام خاليا شمسية اتفاقية تصميم وتنفيذ االتصاالت ربط وتشغي

 مع الشركة العالمية  االستشارات والدعم الفنية/د،احمد مزعل خريوش
1/00/1101 

01.  
اتفاقية مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لتدريب الجدد في 

 الجامعات الحكومية
11/00/1101 

01.  
النجور دار مذكرة تفاهم مع جامعة المدينة العالمية بمدينة شاه علة،والية س

 ماليزيا-االحسان 
01/01/1101 

 08/01/1101 كوسوفو-ة في بريشتينااإلسالميمذكرة تعاون علمي ثقافي مع  كلية الدراسات   .01

 11/01/1101 (NDIمذكرة تفاهم مع المعهد الديمقراطي الوطني)  .01

 7/0/1106 توقيع اتفاقية التأمين الطبي مع وزير الصحة الدكتور علي الحياصات  .06

07.  

توقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية  لشؤون الالجئين ومبادرة 

)الريبوت كامب(لتنفيذ برنامج تدريبي للطلبة االردنيين والسوريين في 

 تكنولوجيا المعلومات

16/0/1106 

 11/1/1106 توقيع اتفاقية الرسائل القصيرة مع الشركة المركزية للتجارة اإللكترونية  .08

 0/1/1106 اكاديمية ضمان المعرفة للتعليم والتدريب اتفاقية تفاهم مع  .09

 11/1/1106 اتفاقية تعاون مع جامعة الشارقة  .11

10.  
ة الروسية/اوفا لدى النظارة اإلسالميمذكرة تفاهم مشتركة مع الجامعة 

 الدينية المركزية لمسلمي روسيا
1/1/1106 

11.  
)شمعة(من توقيع اتفاقية تعاون بين شبكة المعلومات العربية التربوية 

 بيروت
1-7/1/1106 

 01/1/1106 اتفاقية مع سالح الجو الملكي  .11

 09/1/1106 توقيع اتفاقية مع جامعة حالو اوليو االندونسية  .11

 10/1/1106 مذكرة تفاهم مشتركة مع جامعة سليمان ديميرال  .11

 11/1/1106 مذكرة تفاهم مشتركة مع جامعة صقريا في تركيا  .16

 8/1/1106 ةاإلسالميجامعة قازان  مذكرة تفاهم مشتركة مع  .17

 07/8/1106 توقيع اتفاقية كايرون للتعليم  .18

 07/8/1106 توقيع اتفاقية مؤسسة اوج واالمل للتربية الخاصة  .19
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