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كلمة رئيس الجامعة
يأتي إصّدار التقرير السنو للجامعة للعام الجامعي
 2018-2017في خضم سلسلة من اإلنجازات التي استطاعت
الجامعة تحقيقها وفق ما ورد في الخطة التنفيذية للخطة
االستراتيجية للجامعة لألعوام ( ،)2020-2016حيث تحقق على
أيّد العاملين العّديّد من اإلنجازات في شتى المجاالت العلمية
والعملية والبحثية ،والتي تضمنت استحّداث مجموعة من
التخصصات الجّديّدة وإعتمادها باإلضافة إلى التوسع في برامج
الّدراسات العليا ،واستكمال العّديّد من المشاريع العمرانية،
وتحسين العّديّد من المرافق والمباني ،وتطوير العمليات اإلدارية،
وتحسين نوعية وجودة الخّدمات المقّدمة لكافة المستفيّدين منها،
باإلضافة إلى المشاركة الفاعلة في خّدمة المجتمع المحلي والمساهمة في تنميته.
ويبرز هذا التقرير في طياته العّديّد من اإلنجازات التي تحققت خالل العام الجامعي المنصرم
في البحث العلمي وتطوير البرامج األكاديمية وتحسينها ،وتطوير قّدرات أعضاء هيئة التّدريس
والباحثين وتنمية مهاراتهم التي انعكست في نشر أبحاث متميزة في مجالت علمية مرموقة غطت
موضوعات تخّدم المجتمع المحلي وأسهمت في تنميته.
كما يتنأول التقرير الخطوات الفاعلة التي سارت بها الجامعة في سبل تطوير البيئة الجامعية
واالرتقاء بمستوى الخّدمات المقّدمة للطلبة وإشراكهم في العّديّد من النشاطات الالمنهجية التي تسهم
في بناء وصقل شخصية الطالب المتوازنة وتنمي ما لّديه من مواهب.
كما يعرض التقرير العّديّد من االحصائيات والبيانات الخاصة بالطلبة وأعضاء الهيئتين
التّدريسية واإلدارية ،والتي توزعت على إحصائيات تبين عّدد األبحاث المنشورة والمؤتمرات
والنّدوات وورش العمل التي شارك بها العاملون في الجامعة ،باإلضافة إلى مجموعة من
اإلحصائيات التي تعرض حجم النشاطات الالمنهجية الموجّهة للطلبة والتي عقّدتها الجامعة ممثلة
بعمادة شؤون الطلبة.
وال يسعني في نهاية التقرير إال ان أتقّدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء الهيئتين التّدريسية
واإلدارية وأبنائنا الطلبة وإلى مجلس أمناء الجامعة الموقر رئيساً وأعضاء على دعمهم المتواصل
للجامعة وجهودهم الحثيثة الرامية لنهضة الجامعة ورقيها وتبوئها مكانة مرموقة بين الجامعات
المحلية واإلقليمية والعالمية في ظل حضرة صاحب الجاللة الملك عبّداهلل الثاني ابن الحسين ،حفظه
اهلل ورعاه.
رئيس الجامعة
األستاذ الّدكتور عّدنان العتوم
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البــــــــــــــــاب األول
مقـــدمــــــة عن الجـــامعـــــــة
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تأسيس الجامعة وتطورها
صّدرت اإلرادةُ الملكيَة السامية
بتأسيس جامعة آل البيت في محافظة
المفرق ،سنة (1413هـ 1992 -م)،
وباشرت الجامعةُ عامها الّدِراسيّ األول بعّد
مرحلةٍ من اإلعّداد والعمل الجادّ ،سنة
(1414هـ 1994 -م) ،فبّدأت مَسيرتها
بطرح برنامجي :البكالوريوس والماجستير،
في ثالث كُليات رئيسة ،هي :كُلية الّدِراسات
الفقهيَة والقانونيَة ،وكُلية اآلداب وال ُعلُوم،
ضالً عن ثالثة معاهّد مُتخصِصة ،هي :معهّد العمارة اإلسالمية،
وكُلية االقتصاد وال ُعلُوم اإلدارية ،فَ ْ
علُوم الفلك والفضاء ،ومركزين خّدميين ،هُما :مركز اللُغات ،ومركز
ومعهّد بيت الحكمة ،ومعهّد ُ
ضالً عن ثمانية دوائر إدارية .وقّد بلغ عّددُ طلبة الجامعة في عامها األول قُرابة خمسمائة
الحُاسوب ،فَ ْ
طالباً  ،قام على تّدريسهم ثمانية وثمانون عضوَ هيئة تّدريس استُقطِبوا من دُول مُختلفة ،ومنهم عُلماء
مشهُورون على مُستوى العالم اإلسالمي.
مرَت جامعةُ آل البيت بمحطاتٍ مُختلفة أنجزت على إثرها خُطواتٍ مُهمَـةً في التَطور
والنُمو ،واستطاعت أن تُقّدِمَ نفسها على الصَعيّد المحليّ واإلقليميّ والعالميّ بوصفها جامعةً أردنيـةً
وطنيَةً ،تَستظلُ بمظلةِ وزارة التَعليم العالي والبحث العلميّ ،وتسعى جاهّدةً إلى تحقيق رُؤيتها وإنجاز
خطَةُ
رسالتها والوصول إلى أهّدافها ،وفقَ جُملةٍ من القيم الجوهريَة التي أفصحت عنها ال ُ
اإلستراتيجية (.)2020 - 2016
وتضمُ الجامعةُ اليوم عشر كُليات ،هي :كُلية الشَريعة ،وكُلية القانون ،وكُلية اآلداب وال ُعلُوم
اإلنسانيَة ،وكُلية ال ُعلُوم ،وكُلية إدارة المال واألعمال ،وكُلية األمير الحُسين بن عبّد اهلل لتكنولوجيا
المعلُومـات ،وكُلية ال ُعلُوم التربويَة ،وكُلية األميرة سلمى بنت عبّد اهلل للتَمريض ،وكُلية الهنّدسة،
علُوم األرض
علُوم الطَيران .وتضمُ الجامعةُ المعاهّدَ العلميَة اآلتية :معهّد بيت الحكمة ،ومعهّد ُ
وكُلية ُ
علُوم الفلك والفضاء .وتضمُ الجامعةُ ثالثَ
والبيئة ،والمعهّد العالي للّدِراسات اإلسالميـة ،ومعهّد ُ
عمادات ،هي :عمادة البحث العلميّ ،وعمادة الّدِراسات العُليا ،وعمادة شُؤون الطَلبة .وتض ُم الجامعة
عشرة مراكز علميَة وبحثيَة وخّدميَة ،هي :مركز اللُغات ،ومركز الحُاسوب ،والمركز الثَقافيّ
اإلسالمي ،ومركز إحياء التُراث اإلسالمي ،ومركز دراسات العالم اإلسالمي ،ومركز بُحُوث الطَاقة،
ومركز االستشارات والخّدمات الفنيَة وتنمية المُجتمع ،ومركز اإلبّدا والتَميُز ،ومركز تطوير أداء
أعضاء هيئة التَّدريس ،ومركز بُحُوث المياه والبيئة والمناطق الجافة .وتضمُ الجامعة وحّدتين ،هُما:
وحّدة الّدِراسات العُمانيَة ،ووحّدة االمتحانات المحوسبة .وتضمُ الجامعة عشرين دائرة إداريـة مختلفة.
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الرؤية والرسالة واألهداف والقيم الجوهرية:

الرؤية:
مؤسسة وطنيَة تتميز في تقّديم خّدمات تعليميَة وبحثيَة ومُجتمعيَة وتعمل على تعميق المعرفة
ي والعالميّ.
ي واإلقليم ّ
على المستوى المحل ّ

الرسالة:
السَعي إلى النُهوض بالمستوى العلميّ والثَقافيّ والحضار ّ ،والتَركيز على المواءمة بين
مُعطيات األصالة وآفاق المُعاصرة ،وإنتاج المعرفة الموجهة نحو تحقيق التنمية المستّدامة ونقلها،
ومُواكبة التَطورات التَقنيَة في مجال التَعليم ،وتنمية مهارات اإلبّدا والتَفكير النَاقّد والمنهج العلميّ،
وتحقيق التَنو المعرفي في جوّ من الوسطيَة واالعتّدال ،وإعّداد الموارد البشريَة المؤهلة المالئمة
ألمَة وحاضرها ،وتُسهم في بناء مُجتمع
الحتياجات سُوق العمل ،والقيام بأبحاثٍ عِلميَة تخّدمُ تُراث ا ُ
المعرفة وتطوره واستشراف المستقبل.

األهداف:
بناء الشَخصية اإلسالمية المتكاملة المُستوعبة لروح العصر وطبيعة العالقة بين العلم والعقل من
جهةٍ ،واإليمان والعقيّدة والقيم من جهةٍ أُخرى.
إبراز الصُورة الحقيقيَة لإلسالم ،انطالقاً من كونه طريقة حياة ومنهج عمل ،في جوٍ من الوسطيَة
واالعتّدال ،بعيّداً عن التَعصب.
االعتناء بالبحث العلميّ والّدِراسات العُليا ،وال سيّما البحوث المُتخصِصة في شُؤون العالم اإلسالمي،
والمشكالت البيئَية واالقتصاديَة والبشريَة محلياً واقليمياً وعالمياً.
اإلفادة من التَطورات التَكنولوجية الحّديثة في مجال التَعلم والتَعليم.
تعزيز قيم الحوار والوسطيَة واالعتّدال وحُرية الفكر والتَعبير والنَقّد البناء وقَبول اآلخر واحترام
الرَأ اآلخر وشُمولية النَظرة.

القيم الجوهرية:
اإليمان
المواطنة
االنتماء
العّدالة
المساواة
الحرية
المسؤولية

المساءلة
االلتزام
الوسطية
االحترام المتبادل
التَكامل
التَشاركيَة
الشَفافيَة
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مجالس الحاكمية.
مجلس األمناء
يعين مجلس األمناء بإرادة ملكية سامية لمّدة أربع سنوات قابلة للتجّديّد مرة واحّدة ،ويتكون من رئيس
المجلس ،وأربعة أعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة األستاذية من خارج الجامعة ،وثالثة أعضاء
من قطا الصناعة والتجارة ،وأربعة أعضاء من ذو الخبرة والرأ  ،ورئيس الجامعة.
ال من السادة:
ويضم المجلس الحالي ك ً
عطوفة األستاذ الّدكتور محمّد عّدنان البخيت  /رئيس المجلس
عطوفة األستاذ الّدكتور عّدنان العتوم  /رئيس الجامعة
سعادة األستاذ الّدكتور يوسف محمّد السوالمة
سعادة األستاذ الّدكتور يوسف عبّد الوهاب ابو حميّدان
سعادة األستاذ الّدكتور كمال عبّد الحميّد الحّديّد
سعادة األستاذ الّدكتور موسى أحمّد السعود
عطوفة المهنّدس عبّد الوهاب أحمّد الزعبي
سعادة السيّدة دينا جاك الخياط
سعادة السيّد محمود عبّد الكريم العفيف
عطوفة السيّد خالّد محمود ابو زيّد
سعادة السيّد محمّد خلف اخو ارشيّدة
سعادة الّدكتور عّدنان محمود الطوباسي
سعادة السيّد صّدام حسين الخوالّدة
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مجلس العمداء
رئيـــــــــــس الجامعـــــــــة ( رئيـــــــــس المجلــــــس) األستاذ الّدكتور عّدنـــــــان العتــــــــوم
نـــــــــائب الرئــــــس للشــــــــؤون اإلداريـــــــــــــــــة األستاذ الّدكتور اسماعيــل محمّد عبابنة
نـــــــــائب الرئيـــــس للشــــــؤون األكاديميــــــــــــــــة األستاذ الّدكتور عقـــــاب محمود ربيـع
نائب الرئيس لشـؤون االستثمار وخـّدمة المجتمع المحلي األستاذ الّدكتور حسين علي الزيـــــــود
عميـــــــــــّد كليــــــــــــــــــــــة العــــلـــــــــــــــــــــوم األستاذ الّدكتـــور رائّد أحمّد غــــــــانم
عميـــــــــــّد البحـــــــــــــــث العلمــــــــــــــــــــــــــــي األستاذ الّدكتور عـامر ابراهيم العمـر
عميـــــــــــّد الّدراســـــــــــــــات العـــــليــــــــــــــــــــا األستاذ الّدكتور تيسيـــــر الخوالــــــــّدة
عميـــــــــــّد كليـــة اآلداب والعلـــــــوم اإلنسانيــــــــــة األستاذ الّدكتور عليــــــان الجـــــالود
عميـــــــــــّد معهـــــــــــــّد بيــــــــــت الحكمــــــــــــــة األستــــاذ الّدكتور محمـــــّد المقــــــّداد
عميـــــــــــّد كليــــــــــــــة الشـــــــــــــريعـــــــــــــــــة األستــــاذ الّدكتور عماد الخصاونـــــــة
عميـــــــــــّد كليــــــــــــــة العلـــــــــــوم التربـويــــــــة األستــــاذ الّدكتور أديــب حمادنـــــــــه
عميـــــــــــّد كليــــــــــــــة االقتصاد والعلوم اإلداريــــة األستــــاذ الّدكتور بهجت عيّد الجوازنه
عميـــــــــــــّد كليــــــــــــة القـــــــــــــانـــــــــــــــــــون األستــــاذ الّدكتورة ميساء بيضـــــــون
عميّد كلية األمير الحسين بن عبّداهلل لتكنولوجيا المعلومات األستـــــاذ الّدكتور سعـــّد بنــي محمــّد
عميــــــــــّد كلية األميرة سلمى بنت عبّد اهلل للتمــــريـض األستــــاذ الّدكتور محمّد سعّد البشتاو
القــائم بأعمـــــــال عميـــــــّد شـــــــــــؤون الطلبـــــــــة الّدكتــــور عمـــــر فـــــالح العطــــين
القائم بأعمال عميـــــّد معـهــّد علــــــوم األرض والبيئـــة الّدكتــــورة سرى طــه الحراحشــــــــة
القائم بأعمـــــال عميـــــــّد كليـــــــــــــــة الهنّدســــــــــة الّدكتـــــور مؤيـــّد ســــامح شواقفــــــة
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مجلس الجامعة
رئيـــــــــــــــــــــس الجـــــــــــــــــــامعــــــــــــــــــــــة
نــــــائب الرئيـــــس للشـــــــــــؤون اإلداريـــــــــــــــــة
نــــــائب الرئيـــــس للشـــــــــــؤون األكاديميــــــــــــة
نــــــائب الرئيــــس لشــــــــــــــؤون االستثمــــــــــــــار
وخـــّدمـــــــــــــــة المجتمـــــــــــــع المحلـــــــــــــــــي
عميــــــّد كليـــــة اآلداب والعلــــــوم اإلنسانيـــــة
عميـــــــــــــــــــّد كليـــــــــــــــــــــة القــــانــــــــــــــون
عميـــــّد كليــة األمير ة سلمى بنت عبّد اهلل للتمريــــــض
ممثــــــــــــــل المجتمـــــــــــــــــــع المحــــــــــــــــــــلي
ممثــــــــــــــل المجتمــــــــــــــــــع المحـــــــــــــــــــــلي
ممثــــــــــــــل كليــــــــــــــــــــــــة العلــــــــــــــــــــــوم
ممثــــــــــــــل كليــــــــــــــــــــــــة العلــــــــــــــــــــــوم
ممثــــــــــــــل كليــــــــــــــــــــــــة الشـــــريعــــــــــــــة
ممثــــــــــــــل كليـــــــــــــــــــــــة الشـــــريعـــــــــــــــة
ممثل كلية األمير الحسين بن عبّداهلل لتكنولوجيا المعلومات
ممثل كلية األمير الحسين بن عبّداهلل لتكنولوجيا المعلومات
ممثــــــــــــــل كليـــــــــــة العلــــــــــوم التربويـــــــــــــة
ممثــــــــــــــل كليـــــــــــة العلــــــــــوم التربويـــــــــــــة
ممثــــــــــــــل معهــــــــــــّد بيــــت الحكمــــــــــــــــــــة
ممثــــــــــــــل كليــــــة اآلداب والعلــــــوم اإلنسانيــــــــة
ممثــــــــــــــل كليــــــة اآلداب والعلــــــوم اإلنسانيــــــــة
ممثــــــــــــــل كليــــــــة االقتصاد والعلــــوم اإلداريــــــة
ممثــــــــــــــل كليــــــــة االقتصاد والعلــــوم اإلداريــــــة
ممثــــــــــــــل كــليـــــــــــــــة الهــنّدســـــــــــــــــــــــــة
ممثــــــــــــــل كــليـــــــــــــــة الهــنّدســـــــــــــــــــــــــة
ممثـــــــــل كلية األميرة سلمى بنت عبّد اهلل للتمريــــــض
ممثـــــــــل كلية األميرة سلمى بنت عبّد اهلل للتمريــــــض
ممثـــــــــل كليــــــــــــــــــة القــــــــانــــــــــــــــــــــــون
ممثـــــــــل كليــــــــــــــــــة القــــــــانــــــــــــــــــــــــون
ممثـــــــــل معهـــــــــّد علــوم األرض والبيئـــــــــــــــــة
ممثــــــــــــــــــل طلبـــــــــــــــــة الجامعــــــــــــــــــــــة
ممثــــــــــــــــــل طلبـــــــــــــــــة الجامعــــــــــــــــــــــة
ممثـــــــــل خـــــريجــــــــي الجـــــــــــــامــــعـــــــــــــة
القائم بأعمال مّديـــر دائرة ضمـــــــــان الجودة والتخطيط
القائم بأعمال مّديــر دائرة القبـــــــــــول والتسجيـــــــــــل
القائم بأعمال مّديـــــر دائرة األمــــــــن الجــــــــامعـــــي
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األستاذ الّدكتور عّدنــــــان العـتـــــوم
األستاذ الّدكتور اسماعيل محمّد عبابنه
األستاذ الّدكتور عقــــاب محمود ربيـع
األستاذ الّدكتور حسيــن علي الزيـــود
األستاذ الّدكتور عليـــان الجـــــالود
األستاذ الّدكتورة ميســاء بيضــــــون
األستاذ الّدكتــور محمّد سعّد بشتاو
مّديــــر مّديرية تربية قصبــــة المفرق
نــــــــــائب محــــافظ محافظة المفرق
األستـــاذ الّدكتور مشهــــور الوردات
األستـاذ الّدكتــــــور خلّدون السعــــود
األستاذ الّدكتور محمّد عيسى الشريفين
الّدكتـــور جهــــــــاد سالم الشرفـــات
الّدكتـــــــور ربــــــــــــاح الشبـــــول
الّدكتــــــــور فــــــــــــــايز خزاعـــله
األستاذ الّدكتور محمّد منيزل عليمــات
الّدكتـــــــور قـــــــــــاسم نواف البر
الّدكتـــــــــور عاهّد مسلم أبــــو ذويب
الّدكتــــورة بثينة سلمــــان القضــــــاة
الّدكتـور علي صـــــالح عويــــــــّدات
الّدكتــور ريــــــــاض أحمّد ابا زيــــّد
الّدكتـــور أحمّد ســـــالم الخزاعلــــــة
الّدكتــور عبّد المجــيّد الرجــــــــــوب
الّدكتــــــــور عــــــــــاكف الفقـــــراء
الّدكتـــــورة ختــــــــــام العوامـــــــرة
المّدرســـــــة رنــــــــــا الشّديفــــــات
األستاذ الّدكتور نبيـــل شطنـــــــــاو
الّدكتـــــور نصــــــــر أبـــــــو عليـــم
الّدكتــــــور عـــــــــــاطف المشـــاقبة
الفاضلـــــــــــة شذى وليّد حسن الكايّد
الفاضلـــــــــة هبه داوود الطـــــويـــل
السيــــــــــــــّد مالك اسعّد ذيب السبــع
الّدكتــــــــــــور مهنــــّد أكـــرم نــزال
الّدكتــــــــــور محمّد عيسى الجرادات
الســــــــــــــيّد محمــــّد هايـل الجراح
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البــــــــاب الثـــانــــــي
التخطيـــــــط اإلســـــتراتيجــــي
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المقدمة
يُم ِثلُ التَخطيطُ االستراتيجي ) (Strategic Planningركيزةً رئيسةً من ركائزِ نجاح عملي ِة التَطوير
جهُود ورسم
المؤسسيّ ،من أجل استشرافِ المُستقبل برؤًى واضحة ،هّدفها توحيّد األفكار وتنسيق ال ُ
السِياسات وتحّديّد األولويات ،حتى ال تظلَ األعمالُ الجامعيَــةُ محضَ مُبادراتٍ آنيَة واجتهاداتٍ ذاتيَة
ت فرديَة.
وتوجُها ٍ
ولذا ،كان واجباً على إدارة الجامعةِ أن تسعى لبناء استراتيجية شاملة غايتها تطوير الجامعة
والنُهوض بأدائها ،وصوالً إلى تعزيزِ أدوارها العلميَة والثَقافيَة والتَنمويَة ،وتحقيقِ أهّدافها
االستراتيجية الجوهريَة المُرتبطة بجُملةٍ من المشروعات والمُبادرات واإلجراءات التَنفيذيَة المطلُوبة،
وفقَ برامجَ زمنيَةٍ مُحّدَدة تمتّدُ على مّدار خمسة أعوام (2020 – 2016م) ،بناءً على مُؤشراتِ أداء
خطَة؛ لتأخذ
واضحة ،وحسابٍ للكُلف التَقّديريَة ،بما في ذلك تعيين الجهات المسؤولة عن تشغيل ال ُ
مّداها المأمُول في التَطبيق.
س
خطَةُ االستراتيجية عمليَةً شاملةً مُتكاملةً تُحشّد فيها الطَاقات والموارد واإلمكانات ،فهي تّدر ُ
تُم َثلُ ال ُ
الواقع ،بإيجابياته وسلبياته ،وتُحّدد الفرص المُتاحة ،وما يُقابلها من تحّديات ،من أجل تحّديّد األهّداف
والغايات االستراتيجية المأمُولة وتعيين المسارات التي يجّدرُ سُلوكها ،وتأمين المتطلبات ،وتذليل
الصُعوبات ،لتحقيق الرُؤية والرِسالة واألهّداف والقيم الجوهريَة ،وإحّداث التَغيير المطلوب.
خطَة بمراحلَ تنفيذيَة مُتالحقة ،فقّد بّدأت المرحلة األولى بصياغة رُؤية الجامعة
وقّد مرَ إعّداد هذه ال ُ
ورسالتها وأهّدافها ،وتحّديّد قيمها الجوهريَة ،ثُمَ أتبع ذلك المرحلة الثَانية ،وهي مرحلة دراسة البيئة
الرَاهنة ،وتقومُ على أساسِ التَحليل الرُباعيّ) ، (SWOT Analysisوتُعّدُ هذه المرحلة المّدخل
الطَبيعيّ لعملية التَطوير ،كما جرى في هذه المرحلة تحليل البيئة الّدَاخليَة والخارجيَة ،وقّد تنأولنا فيها
نقاط القُوَة التي تحظى بها الجامعة ،قُبالة نقاط الضَعف ،وفي الشقّ الخارجيّ جرى تحّديّد الفُرص
المتاحة للجامعة ،قُبالة جُملة المخاطر والتَحّديات التي تُواجهها.
خطَة الرَئيسة مقرونةً بتعيين األهّداف والغايات االستراتيجية
وتمثلت المرحلةُ الثَالثةُ بتحّديّد محاور ال ُ
خطَة ،وهو خمس
خطَـة للوصُول إليها في المّدى الزمنّي االستراتيجي لل ُ
الجوهريَـة التي تسعى ال ُ
خطَة وقطاعاتها الرَئيسة شُمولها لكلِ أنشطة الجامعة العلميَة
سنوات .وقّد رُوعي في تحّديّد محاور ال ُ
واإلدارية والبحثيَة ،وشراكاتها الّدَاخليَة والخارجيَة ،وتمثيلها لكلِ القطاعات البشريَة التي تضمُها
الجامعة ،وأمَا جمل ُة األهّداف ،فقّد رُوعي أن تكون واقعيَـ ًة ومُحّددةً وقابل ًة للقياس والتَنفيذ .
وجاءت المرحلةُ الرَا بعةُ لتحليل الفجوة بين ما هو كائن وما هو مأمُول ،حيث جرى التَعرف إلى أه ِم
الفجوات بين الوضع الرَاهن والوضع المُستهّدف ،بناءً على تحّديّد األهّداف الواردة التي اشتملت
عليها المرحلة اآلنفة.
خطَةُ بالمرحلة الخامسة؛ التي تُعّدُ أصعب المراحل وأكثرها خطراً ،وهي مرحلة إعّداد
وتكاملت ال ُ
المصفُوفة التَنفيذيَة التي ضمَت األهّداف االستراتيجية الجوهريَـة ،مقرونةً باإلجراءات والمبادرات
التَنفيذيَة المطلوبة ،وأطوارها الزمنيَة ،ومُؤشرات قياس األداء ،والكُلف التَقّديريَة ،والجهات المسؤولة
ل إجراء ومُبادرة ،وقّد ضمَت هذه المصفُوفة عشرة محاور رئيسة.
عن ُك ِ
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محاور الخطة االستراتيجية واألهداف الجوهرية
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أبرز اإلنجازات وفق خطة العمل التنفيذية للخطة اإلستراتيجية
المحور األول :البرامج والخطط الدراسية:
الهدف االستراتيجي:
التطوير المستمر للبرامج والخُطط الّدِراسيَة وضمان مُواكبتها للتطورات الحّديثة.
اإلنجازات:
استحّداث برامج نوعيَة تُلبي حاجات السُوق ومُجتمع المعرفة وخُطط التَنمية في مُتطلبات التَعليم حيث
تمَ استحّداث برنامج البكالوريوس في الجغرافيا التطبيقية.
إعادة هيكلة بعض التَخصصات الرَاكّدة والمُشبعة ،حيث تمَ إيقاف القبول في تخصص بكالوريوس
اللغة الفرنسية وآدابها ،وإيقاف برنامج البكالوريوس في اإلمامة والوعظ واإلرشاد وتحويله إلى مسار
ضمن تخصص أصول الّدين ،وإيقاف تخصص الماجستير في تّدريس اللغة اإلنجليزية بالحاسوب
وتحويله إلى مسار ضمن تخصص مناهج وأساليب اللغة اإلنجليزية.
تستمر إدارة الجامعة في العمل على تسويق البرامج الّدراسية محلياً وإقليماً ودولياً عن طريق عقّد
العّديّد من االتفاقيات مع مؤسسات محلية ودولية.
إجراء مراجعة دورية للبرامج والخطط الّدراسية يتم من خاللها معالجة نقاط الضعف بشكل يضمن
التطوير المستمر لتلك الخطط وبما يواكب التطورات والمستجّدات على الساحة المحلية واإلقليمية،
حيث بلغ عّدد القرارات المتخذة من قبل لجنة الخطة الّدراسية حول تعّديل الخطط ( )39قراراً.
إعارة الجوانب التَطبيقيَة والتَّدريبيَة والمهارات العمليَة مزيّداً من العناية عنّد بناء الخِطط الّدِراسيَـة
ومُراجعتها ،حيث تضم الخطط الّدراسية مساقات تطبيقية وتّدريبية ومهارات عملية لكل تخصص في
الجامعة وبنسبة ( )%7من إجمالي ساعات الخطة الّدراسية.
عرض الخِطط الّدِراسيَة على موقع الجامعة  -على الشَبكة العالميَة (اإلنترنت) ،حيث بلغ نسبة الخطط
الّدراسية المعروضة على موقع الجامعة اإللكتروني ( )%100خالل العام الجامعي .2018 /2017
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المحور الثاني :البحث العلمي
الهدف االستراتيجي األول:
النُهوض بمُستويات البحث العلميّ في المجاالت المعرفيَة كافة.
اإلنجازات:
منح حوافز مالية للبحوث المنشورة التي يتم تصنيفها في قواعّد بيانات ثومسون العالمية العلمية
المرموقة ( ،)ISIوقّد حاز ( )107بحثاً على هذه الحوافز خالل العام الجامعي .2018/2017
توفير الّدعم المالي والحوافز المشجعة ألعضاء هيئة التّدريس والباحثين ،حيث بلغ عّدد مشاريع
البحث العلمي المّدعومة من ميزانية البحث العلمي ( )12مشروعاً ،وبلغ الّدعم المالي ()207312
ديناراً للعام الّدراسي .2018/2017
بناء قاعّدة بيانات تتوفر بها معلومات عن الجهات المانحة الخارجية وشروط التقّدم لطلب الّدعم
للبحث العلمي.
بلغت نسبة االبحاث المّدعومة ( )%67من مجمو األبحاث المنشورة بقيمة إجمالية ()230270
ديناراً.
تمَ زيادة النفقات المقّدرة للبحث العلمي بمعّدل ( )%16حيث بلغ مجمو اإلنفاق على البحث العلمي
( )1,134,486ديناراً أردنياً.
تفعيل االتفاقيات الموقعة بين الجامعة والجامعات العالمية بما يخص البحث العلمي المشترك.
العمل جارٍ على تعّديل تعليمات الترقية العلمية في الجامعة بما يشجع أعضاء هيئة التّدريس للحصول
على دعم لمشاريعهم من جهات خارجية.
بلغت نسبة نشر البحوث العلمية المنجزة لقضاء إجازة التفرغ العلمي .%100
تمَ نشر ( )73بحثاً من قبل أعضاء هيئة التّدريس برتبة أستاذ ونسبته  %13من إجمالي اإلنتاج العلمي
السنو للجامعة.
عملت الجامعة على تنظيم ( )16نّدوة وثالثة مؤتمرات متنوعة شملت كليات (الهنّدسة ،القانون،
واالقتصاد والعلوم اإلدارية ).
تسهيل إجراءات مشاركة أعضاء هيئة التّدريس والباحثين في المؤتمرات الخارجية ،ودعم
حضورهم ،حيث بلغ عّدد أعضاء هيئة التّدريس المشاركين ( )31مشاركاً خالل العام الجامعي
 .2018/2017وقّد بلغت نسبة أعضاء هيئة التّدريس المشاركين في مؤتمرات ونّدوات خارجية
( )%7.6من مجمل أعضاء هيئة التّدريس في الجامعة.
مراجعة آليات إصّدار المجالت العلمية وتحكيم البحوث المقّدمة للنشر فيها؛ بهّدف ضمان جودة
البحث العلمي ورفع مستويات المجالت المحكمة ،وتحقيق سمعة طيبة لها ،حيث بلغ عّدد األبحاث
الواردة للمجالت الصادرة عن الجامعة ( )504بحثاً ،وبلغ عّدد األبحاث المقبولة ( )234بحثاً.
بلغت نسبة الكتب المنشورة ( )%0.5من مجمل اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التّدريس ،حيث تقوم
عمادة البحث العلمي بتحكيم الكتب من قبل متخصصين وقّد تمَ تحكيم كتابين.
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الهدف االستراتيجي الثاني:
تنمية التَميُز واإلبّدا وتعزيز قيمه لّدى أعضاء هيئة التَّدريس والباحثين والطَلبة.
اإلنجازات:
حصل  3أعضاء هيئة تّدريس على جوائز بقيمة ( )2350ديناراً.
حصل خمسة أعضاء هيئة تّدريس على األقّدمية في الرتبة و الراتب.
الهدف االستراتيجي الثالث:
رفع مُستوى تصنيف الجامعة ( )Rankمحلياً واقليمياً وعالمياً.
اإلنجازات:
تشجيع النشر في مجالت علمية عالمية متميزة كتلك المصنفة في قواعّد البيانات العالمية ،حيث بلغ
عّدد األبحاث المنشورة في مجالت موثقة ومصنفة عالمياً ً ( )107بحثاً.
تحفيز نشر األبحاث العلمية ألعضاء هيئة التّدريس والباحثين على الموقع اإللكتروني للجامعة على
الشبكة العالمية لإلنترنت.
تمَ تشكيل لجنة للعمل على دراسة سبل رفع تصنيف الجامعة عالمياً.
تمَ عرض مجلتين من المنشورات الصادرة عن الجامعة على موقع الجامعة اإللكتروني.
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2018 2017

الكلية  /المعهد

عدد
أعضاء
هيئة
التدريس

عدد
األبحاث
المنشورة

نسبة األبحاث المنشورة
إلى عدد أعضاء هيئة
التدريس في الكلية

نسبة األبحاث المنشورة
في الكلية إلى المجموع
العام لألبحاث

/2016
2017

/2017
2018

/2016
2017

/2017
2018

كلية إدارة المــال واألعمال

41

89

%167

%217

16%

%16

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
كلية األمير الحسين بن
عبّداهلل لتكنولوجيا المعلومات
كلية األميرة سلمى بنت
عبّداهلل للتمـــريــــض

47

36

%91

%77

10%

%7

33

30

%31

%91

2%

%5

37

157

%209

%424

17%

%29

كلية الشــــريعــــــة

33

17

%68

%52

5%

%3

كلية العــــلـــــــــوم

68

100

%133

%147

%20

%18

كلية العلـوم التربوية

45

40

%96

%89

10%

%7

كلية القــــانـــــــون

17

22

%39

%129

%2

%4

كلية الهنـّدســـــــــة

30

5

%94

%17

7%

%1

معهّد بيـت الحكمــة

11

29

%242

%264

7%

%5

معهـّد علوم األرض والبيئة

13

22

%177

%169

5%

%4

المجمـــــــــــوع

375

547

%112

%146

%100

%100

هذا وقّد بلغ عّدد أعضاء هيئة التّدريس المشتركين في  )72( Google Scholarوبلغ عّدد
االستشهادات بأبحاثهم ( )29014استشهاداً.
* أعّداد أعضاء هيئة التّدريس الذين على رأس عملهم خالل العام الجامعي  2018/2017باستثناء
أعضاء هيئة التّدريس المجازين.
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2018 2017
2018/2017
عدد
Citations
األبحاث
357
4
66
1
51
2
20
0
39
2
130
7
81
9
31
3
21
0
17
0
27
4
18
3
15
1
27
4
19
0
12
1
46
10
30
1
19
1
55
5
34
3
0
0
14
2
14
0
43
13
12
0
8
1
45
0
38
10
28
2
18
1
8
0
10
0
38
1
28
4
10
0
20
3
7
0
8
1

hindex
35
21
15
10
9
12
10
10
9
10
8
6
8
6
7
6
9
6
8
7
6
7
7
4
6
5
7
3
5
5
5
5
3
4
7
5
6
4
4

Citations

عدد
Total
 االبحاثCitations
66
72
53
12
21
32
65
69
20
28
26
19
33
14
14
23
32
19
23
28
16
11
25
11
45
8
18
7
31
10
24
14
7
6
16
12
21
16
10

7240
1475
715
664
462
426
405
354
305
303
255
213
210
201
185
184
179
176
170
153
139
136
130
127
123
118
117
108
104
99
98
90
95
90
81
76
74
67
65
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اسم عضو هيئة
التدريس

ت

 أحمّد الجمل.د
 ياسين السعود.د
 عقاب ربيع.د
 هيثم السعّدوني.د
 رضا العظامات.د
 ابراهيم بصول.د
 عامر ابراهيم العمر.د
 باسم فراسين.د
 هتاف بكر.د
 رجب أبو الحالوة.د
 جمال طال.د
 أحمّد العمر.د
 اسماعيل عبابنة.د
 هاني العموش.د
 كمال المنسي.د
 رائّد غانم.د
 محمّد القادر.د
 يعقوب يعقوب.د
 فوز ارشيّد.د
 أحمّد طبيشات.د
 حسام الناصر.د
 علي ابوصعيليك.د
 سعّد بني محمّد.د
 محمّد زريقات.د
 محمّد البشتاو.د
 مريم أبو البصل.د
 حربي المصر.د
 خالّد الفقيه.د
 لؤ الطوالبه.د
 صفوان الشر.د
 قتيبه أبو سالم.د
 عمر شطناو.د
 أحمّد أبو زيتون.د
 محمّد عيسى جرادات.د
 معن الجيزاو.د
 عبّداهلل ذيابات.د
 مشهور الوردات.د
 عّدنان جرن.د
 محمّد سرحان.د

1
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عدد
Citations
األبحاث
12
0
11
2
17
1
8
2
13
2
7
1
8
0
4
0
19
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المحور الثالث :الموارد البشرية
الهدف االستراتيجي األول:
تطوير قّدرات أعضاء هيئة التّدريس والباحثين وتنمية مهاراتهم المختلفة.
اإلنجازات:







تمَ عقّد دورات تّدريبية ألعضاء هيئة التّدريس في مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التّدريس
حول مهارات الحاسوب وتنويع اساليب التّدريس ووسائل التقويم ومهارات االتصال
والتعريف بالقوانين واالنظمة النافذة المعمول بها في الجامعة.
تطبيق مّدونة السلوك الوظيفي لّدى الهيئتين التّدريسية واإلدارية.
إعتماد استبانة تقييم أعضاء هيئة التّدريس من قبل الطلبة حيث يتم التقييم بشكل فصلي.
تمَ استقطاب عّدد من أعضاء هيئة التّدريس أكفياء ضمن برنامج التفرغ العلمي في الجامعة.
البّدء بوضع اإلطار القانوني لجوائز أعضاء هيئة التّدريس ومكافئات الباحثين المتميزين.

الهدف االستراتيجي الثاني:
تفعيل حركة اإليفاد الّداخليّ والخارجيّ ومُتابعة شؤون الموفّدين وتوفير الّدَعم الالزم لهم.
اإلنجازات:
 على الرغم من الرغم من الضائقة المالية التي تعاني منها الجامعة تمَ ايفاد ( )13موفّدين إلى
جامعات عالمية مرموقة للحصول على درجة الّدكتوراه في عّدد من التخصصات ،وبقيمة
إنفاق ( )338,615دينار سنوياً.
 متابعة األداء األكاديمي لجميع المبتعثين من قبل األقسام المعنية وبالتنسيق مع شعبة االبتعاث.
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ت

اسم الموفّد

 1عاصم أحمّد عبّد الرحيم

اسم الجامعة

التخصص

الّدولة

السنة

تمريض

 University of Nottinghamبريطانيا

ثالثة

 2أحمّد ابراهيم راشّد شّديفات

علوم أرض

 University of Nottinghamبريطانيا

ثانية

 3ميالد مرزوق عليمات

هنّدسة الطاقة
المتجّددة

 4مأمون سعيّد الغنانيم

الجيوديسيا ونظام
المالحة العالمية

 5مي محمّد جميل عالوته

هنّدسه
مّدنية/المواصالت

 6حابس علي أحمّد الخوالّدة

هنّدسة الطاقة
المتجّدده

University of Waterloo

كنّدا

 Imperial College Londonبريطانيا
University of
Saskatchewan

ثانية
ثانية

كنّدا

ثانية

استراليا

ثانية

 7آالء ابراهيم المعاني

اللغويات /نحو

 University of Yorkبريطانيا

ثانية

 8محمّد بني يونس

النظام الصوتي

 University of Yorkبريطانيا

ثانية

 University of Sussexبريطانيا

ثانية

اسبانيا

ثانية
ثانية

 9براءة عبّد المجيّد العبابنة

University of Technology
Sydney

اللغويات

Universidad Autonoma de
Barcelona

 10رشا سليمان العريض

األدب االسباني

 11شيرين عبّد الرحمن سالمه

األدب االيطالي

 University of Paduaايطاليا

 12براءه أحمّد ارشيّد شّديفات

نظم المعلومات
اإلدارية

 Cranfield Universityبريطانيا أولى

 13فاطمة طه محمّد الخوالّدة

نظم المعلومات
الحاسوبية

 University of Yorkبريطانيا أولى
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المحور الرابع :البيئة الجامعية والطالب
الهدف االستراتيجي األول:
تطوير البيئة الجامعيَة واالرتقاء بمستوى الخّدمات الطُالبيَة.
اإلنجازات:


















عقّد دورات تطوعية في اللغة االنجليزية للطلبة حيث استفاد منها ( )18طالباً.
تعزيز األنشطة الطُالبيَة الالمنهجيَة المقّدَمة للطَلبة حيث بلغ عّددها ( )70نشاطاً.
تنمية رُوح العمل التَطوعيّ عنّد الطَلبة ،حيث عملت بعض كليات الجامعة عّدة حمالت
تطوعية إلجراء صيانة للقاعات التّدريسية وزراعة األشجار ،وتنظيف قسم مراجع المكتبة
الهاشمية ،وساحات المباني والكليات ،فضالً عن حمالت التبر بالّدم التي تقيمها كلية األميرة
سلمى بنت عبّداهلل الثاني للتمريض بشكل دور  ،حيث بلغت عّدد الحمالت التطوعية ()29
حملة.
تفعيل برامج عمل الطَلبة وتطوير آلياتها ،حيث تمَ استقبال طلبات التشغيل المقّدمة من طلبة
ال بكالوريوس وتشغيلهم في الكليات والعمادات والمعاهّد والمراكز ودوائر الجامعة وعّددهم
( )249طالباً وطالبة خالل العام الجامعي 2018/2017م.
توفير سُبل دعم الطَلبة المحتاجين حيث تمَ استقبال طلبات المساعّدات المالية وتّدقيقها حسب
األسس المعمول بها في جامعة آل البيت والمصادقة عليها ،وصرف مساعّدة مالية حيث
استفاد ( )618طالباً وطالبة من المساعّدات خالل العام الجامعي 2018/2017م.
استفاد ( )21طالباً وطالبة من منحة جمعية مؤسسة المناصير الخيرية للمساهمة في تّدريس
الطلبة المحتاجين ،حيث تكلفت الجمعية بتقّديم منحة كاملة للرسوم الجامعية لمّدة ثالثة فصول
دراسية للطلبة المستفيّدين.
حرصت جمعية الرحماء بينهم على مساعّدة الطلبة المحتاجين من كافة الجنسيات بّدفع كافة
الرسوم الجامعية المستحقة عليهم خالل فترة دراستهم في الجامعة ،حيث استفاد من هذه
الجمعية ( )42طالباً وطالبة بقيمة إجمالية بلغت ( )46074دينار.
حلُول المناسبة
تكثيف اللِقاءات الّدَوريَة بالطَلبة للوقوف على مُشكالتهم المُختلفة وإيجاد ال ُ
حيث يتم عقّد لقاءين في كل فصل مع عطوفة الرئيس ،ولقاء في كل فصل مع أعضاء الهيئة
التّدريسية والطلبة ،وتم عقّد ( )4لقاءات مع الطلبة الوافّدين لالطال على احتياجاتهم.
إجراء استطالعات رأ دوريَة لمعرفة آراء الطَلبة حول القضايا الجامعيَة المُختلفة ،حيث تمَ
إنشاء صفحة رسمية لجامعة آل البيت تتابعها عن كثب عمادة شؤون الطلبة بإجراء
استطالعات مستمرة لمختلف القضايا الجامعية ويتابع الصفحة ما ال يقل عن ()36,791
متابع.
تسهيل اإلجراءات المُتعلقة بتقّديم الخّدمات للطَلبة وتسهيل إجراءات ومعامالت قبولهم
إلكترونياً من خالل تخصيص اعالنات مبوبة لّدائرة القبول والتسجيل على الصفحة الرئيسة
لموقع الجامعة ،وإعتماد اسقاط المواد للطلبة إلكترونياً ،ونماذج االشراف اإللكترونية على
رسائل الماجستير ،فضال عن ما يخص عالمات الطلبة وجرائّد موادهم لكل فصل وطرحها
تجريبيا على بوابة الطلبة اإللكترونية قبل إعتمادها بصفة رسمية.
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 توزيع كراسي متحركة عّدد ( )10على أفراد المجتمع المحلي من ذو االعاقات الحركية.
 إشراك الطلبة في عملية التقييم المُستمر لنوعية البرامج وأداء أعضاء هيئة التّدريس بنسبة
(.)%100
 تمَ عقّد ( )119جلسة حوارية في مختلف المواضيع بمشاركة ( )2007طالباً وطالبة ضمن
برنامج "أنا أشارك" وبالتعاون مع المعهّد الّديمقراطي الوطني.
الهدف االستراتيجي الثاني:
االعتناء بالطَالب وصقل شخصيته فكريا ًوعِلميَـاً وسُلوكيًّا ومنهجياً.
اإلنجازات:














تكريم ( )200طالباً وطالبة في األنشطة الالمنهجية الثقافية والرياضية.
تطوير مستوى الخّدمات المقّدمة للطلبة كالمواصالت والمأكل والمشرب.
تفعيل برامج اإلرشاد األكاديمي في كُليات الجامعة ومعاهّدها ،حيث يتوافر مرشّدون
أكاديميون في كليات الجامعة المختلفة ،ويرتبط إرشادهم األكاديمي بأعّداد الطلبة الجّدد من
السنة األولى أو من السنة الثانية ،وهي مفعلة بنسبة (.)%100
بناء عالقة مُتبادلة بين الطَلبة وأساتذتهم من خالل المباريات الودية التي تقام في بعض
الكليات بين الطلبة وأساتذتهم والتي وصل عّددها إلى ( )4مباريات ،والصور الجماعية
وفعاليات الفطور الجماعي التي تقام في الكليات ،ومن خالل التقييم الذ يقّدمه الطلبة
لألساتذة وصفحات الكليات على موقع التواصل االجتماعي (الفيس بوك).
احتضان عمادة شؤون الطلبة المواهب الفنية والرياضية وتوفر الّدعم المناسب لها.
التنسيق مع وزارة النقل ومحافظ المفرق لحل مشكلة المواصالت جذرياً واإلسهام في تحقيق
دعم أجور النقل بنسبة ( ،)%50إضافة إلى توفير حافالت متوسطة لنقل الطلبة داخل الحرم
الجامعي.
تفعيل عمل األنّدية الطُالبيَة المُختلفة وتقوم هذه األنّدية بما ال يقل عن نشاطين إلى أربعة
أنشطة سنوياً ،حيث تمَ تشكيل ( )8أنّدية طالبية مختلفة األهّداف وبلغ عّدد الطلبة المشاركين
( )260طالباً وطالبة.
تمَ عقّد ( )30دورة تّدريبية في المهارات التخصصية والحياتية واستفاد منها ( )777طالباً
وطالبة.
تمَ تنفيذ جلسات في اإلرشاد الوظيفي الفرد والجماعي بعنوان "الوعي بالذات" ،و"الوعي
بالفرص الوظيفية" ،و "تخطيط المسار الوظيفي" ،واستفاد منها ( )201طالباً وطالبة.
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الهدف االستراتيجي الثالث:
تعزيز مُّدخالت الجامعة من الطَلبة.
اإلنجازات:













تفعيل اتفاقيات تبادل الطَلبة مع الجامعات المحليَة واإلقليميَة والّدَوليَة حيث تمَ استفادة ()47
طالباً ضمن هذه االتفاقيات خالل العام الجامعي 2018-2017م.
استقطاب الطَلبة المتميزين والمبّدعين ووضع الحوافز التي تضمن انضمامهم للجامعة حيث
تمَ قبول ( )25طالباً وطالبة على التفوق الرياضي والفني في التخصصات التالية :الهنّدسة
المّدنية وهنّدسة الطاقة المتجّددة والمحاسبة وعلوم ارض واألحياء والتحاليل الطبية والتربية
البّدنية والتمريض.
وضع خطة متكاملة تضمن تسويق البرامج األكاديمية المختلفة محلياً وإقليمياً وعالمياً حيث تمَ
إقرار خطة 2018-2017م ،وما زال العمل مستمراً بها.
وضع خطة متكاملة تضمن تسويق البرامج األكاديمية المختلفة محلياً واقليمياً وعالمياً.
تسهيل إجراءات قبول الطلبة في البرنامجين المواز والّدولي ،وهنّدسة اإلجراءات المتعلقة
بتقّديم الخّدمات للطلبة :فقّد تمَ استقبال الطلبة المستجّدين على الّدورة الصيفية للعام الّدراسي
2018/2017م وإصّدار الهويات الجامعية للطلبة ،وتوزيع دليل الطالب حيث بلغت األعّداد
كما يأتي:
بكالوريوس (تنافس  )3937 /طالباً وطالبة .
بكالوريوس (مواز  )2017 /طالباً وطالبة .
ماجستير (البرنامج العاد  )845 /طالباً وطالبة .
ماجستير (البرنامج الّدولي  )213 /طالباً وطالبة.
دكتوراه ( )18طالباً وطالبة.
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المحور الخامس :البنى األساسية
الهدف االستراتيجي:
االستمرار في تطوير البنى التحتية وتجهيز المرافق ،واستكمال بناء المشروعات القائمة،
ن جّديّدة للكليات والمعاهّد والّدوائر اإلدارية وسائر مرافق الجامعة.
واستحّداث مبا ٍ
اإلنجازات:













استمرار التطوير لموقع الجامعة حيث تمَ زيادة حجم المادة المحمَلة على الموقع من
( )140000رابط إلى ( )194000رابط ،حيث تمَ تحّديث الموقع باستخّدام برمجيات حّديثة
لزيادة سرعة الموقع ورفع مستوى األمان له.
تمَ تطوير الخوادم الخاصة بأمن المعلومات وتشغيله بكلفة إجمالية ( )78,000دينار بنسبة
إنجاز وصلت إلى .%100
تحّديث برنامج مضاد للفيروسات بكلفلة إجمالية ( )6,000دينار بنسبة إنجاز وصلت إلى
.%100
البّدء بمرحلة تّدريب الكادر الفني لمشرو  Active Directoryوالذ يتيح لمستخّدمي
الشبكة بالّدخول باستعمال رمز المستخّدم وكلمة المرور الخاصة به.
تمَ االنتهاء من مشرو نظام دوام موظفي الجامعة بتركيب ( )65ساعة دوام تغطي جميع
مرافق الجامعة واالنتهاء من اإلطار القانوني للنظام بنسبة إنجاز وصلت إلى .%100
تركيب ( )70كأميرا لجميع مرافق الجامعة لتغطية ساحات وطرقات المجمعات الرئيسية
بنسبة إنجاز وصلت إلى .%30
تزويّد كليات ومعاهّد الجامعة بأجهزة حاسوب حّديثة ،حيث تمَ تركيب ( )45جهاز حاسوب
لكلية التمريض ،و( )20جهاز حاسوب لمعهّد علوم األرض والبيئة ،و( )20جهاز لكلية
العلوم.
العمل بمشرو إنشاء مبنى كلية الهنّدسة ،قيّد اإلنجاز وبنسبة (.)%80
العمل بمشرو إنشاء مبنى كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية ،قيّد اإلنجاز وبنسبة (.)%80
استكمال مشرو إنشاء مبنى كلية التمريض من أعمال المرحلة األولى.
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المحور السادس :العمل اإلدار واإلسناد الفني

الهدف االستراتيجي:
تطوير هياكل العمل اإلدار وآلياته وتعزيز سُبل اإلسناد الفنيّ.
اإلنجازات:
 تمَ إعادة هيكلة بعض الّدوائر اإلدارية ،حيث بلغت نسبة إنجاز إعادة هيكلة الّدوائر اإلدارية
 ،%40كما تمَ استحّداث دائرة الشؤون اإلعالمية ودائرة العالقات العامة والشؤون الثقافية.
 العمل جارٍ على تعّديل الوصف الوظيفي للمسميات الوظيفية كافة.
 البّدء بتسليم مجموعة من البرامج لّدائرة الرقابة الّداخلية لتطوير نظام الرقابة اإللكترونية
بنسة إنجاز وصلت إلى .%20
 تمَ عقّد عّدة دورات للموظفين في مركز االستشارت وخّدمة المجتمع المحلي شملت دورات
اإلدارة العليا واإلدارة المتوسطة ودورة متقّدمة في السكرتاريا بنسبة إنجاز وصلت إلى
.%25
 تمَ شراء مجموعة من اآلليات الجّديّدة لتضاف إلى إسطول الحركة في الجامعة حيث تمَ شراء
حافلة ركاب ( )45راكباً وحافلة ركوب متوسطة ( )22راكباً و بكب أب عّدد ( ،)2والعمل
جارٍ لشراء ضاغطة نفايات وكانسة شوار وسيارات أمن جامعي.
 تمَ تفعيل خّدمة الرسائل النصّية للتواصل مع العاملين والطلبة بنسبة إنجاز وصلت إلى
.%100
 تمَ االنتهاء من تطوير أنظمة اللوازم وشؤون العاملين والرواتب باستخّدام برمجية اوراكل.
 تطوير أنظمة االمتحانات المحوسبة باستخّدام قاعّدة بيانات اوراكل.


البّدء بتطوير أنظمة الموازنة العامة والصناديق والقبول والتسجيل بنسبة إنجاز وصلت إلى
.%30
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المحور السابع :الموارد المالية واالستثمار

الهدف االستراتيجي:
تعزيز موارد الجامعة المالية والبحث عن فرص مُثلى لالستثمار.
اإلنجازات:
 تمَ إعّداد موازنة سنوية بمنهجية موجهة تضمن الربط بين التخطيط المالي والتخطيط
االستراتيجي.
 التوسع في قبول الطلبة في البرنامج المواز لمواجهة تّدني رسوم البرامج العادية ،حيث بلغ
عّدد الطلبة المقبولين في البرنامج المواز

( )2017طالباً وطالبة في العام الجامعي

 2018/2017م.
 التوسع في قبول الطلبة في برامج الّدراسات العليا – البرنامج الّدولي ،حيث بلغ عّدد الطلبة
المقبولين في الماجستير البرنامج الّدولي ( )213طالباً وطالبة في العام الجامعي
 2018/2017م.
 عملت الجامعة على وقف التعيينات اإلدارية من غير الحاجة الماسة وعّدم التجّديّد للذين
أكملوا السن القانوني ،ويبين الجّدول التالي أعّداد أعضاء الهيئة اإلدارية الذين أنهوا خّدماتهم
من الجامعة خالل العامين 2017م و2018م.
الحالة
بلوغ السن القانونية
قبول االستقالة
فقّد الوظيفة
االستغناء عن الخّدمة
الوفاة
المجموع

2017
10
12
0
0
4
26

2018
13
21
2
1
4
41

المجمو
23
33
2
1
8
67

 تمَ استكمال مشرو الطاقة الشمسية والذ سيوفر  %95من فاتورة الكهرباء السنوية.
 تفعيل برنامج اإلنتاج والتصنيع داخل مشاغل الجامعة.
 تبنّي منهجاً لشَراكة مع القطا الخاص من خالل القيام بمشاريع البناء والتشغيل والتمويل
(.)B.O.Tمشرو الطاقة الشسمية بقّدرة ( )20ميجا واط ،وإنشاء مّدينة تجارية من خالل
وحّدة الشراكة في وزارة المالية .
 عملت الجامعة على زيادة المواقع التجارية المؤجرة داخل الحرم الجامعي ،حيث بلغ مجمو
بّدل إيجارمباني الجامعة ومرافقها ( )610,932ديناراً حُصِل منها ( )417640.5دينار.
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المحور الثامن :الشراكة والتعاون
الهدف االستراتيجي األول:
اإلسهام في تصميم شعار المفرق  -مّدينة للثقافة واستضافة فعاليات االنفتاح على المجتمع
المحليّ والمشاركة في تنميته.
اإلنجازات:
 توفير الّدعم التقني والفني لبرامج مؤسسات محلية مختلفة هي :وزارة الزراعة ،ووزارة
الثقافة ،وأجهزة الّدولة العسكرية ،وقطا االتصاالت.
 عقّدت كلية تكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
دورة في المهارات الحياتية ،ودورة تطبيقات الموبايل والبرامج الحّديثة ألبناء المجتمع
المحلي المتّدربين ضمن برنامج التّدريب العملي في االتفاقية الموقعة مع الوزارة لتّدريب
خريجي كليات تكنولوجيا المعلومات.
 تمَ عقّد دورة تّدريبية للمّدرسين والمّدربين السريرين والممرضين في مستشفيات محافظة
المفرق في التطبيق والرعاية التمريضية المبنية على األسس العلمية.
 قامت الجامعة ممثلة بمركز اللغات بعقّد دورات تعليم اللغة اإلنجليزية ،كما أقامت نشاطات
مع جمعية لسان الضاد للطلبة األجانب ،كما نسقت الجامعة مع العّديّد من الجمعيات المعنية
باللغة العربية ألقامة فعاليات للطلبة األجانب داخل الجامعة.
 تقوم كلية األميرة سلمى بنت عبّداهلل للتمريض بتشجيع أعضاء الهيئة التّدريسية و الطلبة على
تقّديم االستشارات الصحية و الخّدمات لمختلف المرافق الصحية من مستشفيات و مراكز
صحية في محافظة المفرق من خالل التطبيق الميّداني للطلبة ،و يعمل أعضاء الكلية و
طلبتها على تقّديم المشورة للموظفين و المراجعين.
 فتح مرافق الجامعة المُختلفة ألنشطة المُجتمع المحليّ وفعالياته المختلفة.
 عملت كلية األميرة سلمى للتمريض على فتح مرافقها من مختبرات و قاعات لحملة التبر
بالّدم السنوية المقامة في الجامعة.
 إشراك رُموز المُجتمع المحليّ وممثلوه في مجالس الجامعة ولجانها المختلفة ،حيث تمَ إشراك
( )20عضواً من رموز المجتمع المحلي في مجالس الجامعة ولجانها المختلفة.
 تنشيط شراكة المُجتمع المحليّ في مشروعات االستثمار الجامعيّ ،حيث بلغ عّدد االتفاقيات
الموقعة ( )12اتفاقية مع مستثمرين من المجتمع المحلي.
 شارك عّدد من أعضاء هيئة التّدريس وطلبة كلية األميرة سلمى بنت عبّداهلل للتمريض في
الملتقى الثقافي الطبي األول في مستشفى المفرق الحكومي بالمشاركة مع نقابة التمريض
األردنية  /فر المفرق ،ومستشفى المفرق الحكومي ،مّديرية الثقافة  /المفرق.
 إطالق الحملة التوعوية حول سرطان الثّد و ذلك بالتعاون مع نقابة الممرضين فر
المفرق ،وبالتعاون مع تجمع لجان المرأة الوطني األردني.
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 إلقاء محاضرات تثقيفية من قبل أعضاء الهيئة التّدريسية وطلبة كلية التمريض في مختلف
المراكز الصحية و المّدراس في المفرق ،وذلك ضمن مساق صحة المجتمع.
 إقامة ( )20لقاءً دورياً بين إدارة الجامعة ومُمثلي المُجتمع المحليّ.
 تنظيم مُؤتمرات ونّدوات ومعارض وفعاليات مُشتركة مع مُؤسسات المُجتمع المُحلي ،حيث تمَ
تنظيم ( )40فعالية مع مؤسسات المجمع المحلي.
 إقامة يوم طبي مجاني في محافظة المفرق والمشاركة في حملة تطعيم األطفال ضّد شلل
األطفال التي أقيمت في مركز صحي ضاحية الحسين ضمن مساق صحة الطفل العملي.
 دعوة طلبة المّدارس في المحافظة لزيارة الجامعة والتعرف على مرافقها المختلفة ،حيث تمَ
استقبال ( )7مّدارس لزيارة الجامعة.
الهدف االستراتيجي الثاني:
بناء شراكة فاعلة مع المؤسسات الرسميَة واألهليَة الوطنيَة.
اإلنجازات:
 تفعيل االتفاقية الموقعة بين وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وجامعة آل البيت للعام
الثالث على التوالي ،تضمنت االتفاقية تّدريب الخريجين الجّدد في الجامعات الحكومية من
أبناء المجتمع المحلي ضمن برنامج التّدريب العملي وبرنامج جسر الفجوة بين متطلبات سوق
العمل ومخرجات التعليم ،حيث تمَ تعيين ( )29خريجاً من خريجي كلية تكنولوجيا المعلومات
من أبناء محافظة المفرق كمتّدربين في كلية األمير الحسين بن عبّداهلل لتكنولوجيا المعلومات
ومركز الحاسوب.
 عقّد العّديّد من االتفاقيات مع المراكز الثقافية الخارجية بهّدف تنفيذ دورات الّدبلومات
التّدريبية أو الّدبلومات المهنية باالشتراك مع جامعة آل البيت.
 قامت كلية التمريض بعقّد ( )4اتفاقيات و مذكرات التعاون مع:
 .1وزارة الصحة – ممثلة في مستشفيات و المراكز الصحية المختلفة.
 .2الخّدمات الطبية الملكية – ممثلة في مستشفيات العسكرية.
 .3شركة الحوسبة الصحية "حكيم" في مختلف المرافق الصحية.
 .4نقابة التمريض  /ممثلة في الفر الرئيسي  /فر محافظة المفرق.
 تنفيذ العّديّد من الفعاليات العلميَة والثقافيَة والفكريَة واإلبّداعيَة بالمُشاركة مع المؤسسات
الوطنية.
خطَة علميَة مُتكاملة تضمن تشغيل مركز االستشارات واالرتباط في مّدينة عمان
 وضع ُ
بالصورة المُثلى حيث قام مركز االستشارات والخّدمات الفنية وتنمية المجتمع بوضع خطة
استراتيجية وخطة عمل تشغيلية من أجل تشغيل المركز في مكتب ارتباط الجامعة بعمان،
ولتحقيق ذلك قام بإبرام اتفاقية مع مؤسسة مجتمع التطبيقات العلمية لالستشارات اإلدارية
للقيام بتنفيذ العّديّد من الّدورات التّدريبية.
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الهدف االستراتيجي الثالث:
تعزيز سُبل الشَراكة والتَعاون مع الجامعات والهيئات والمؤسسات والمجامع واالتحادات
العلميَة والرَوابط العالميَة.
اإلنجازات:













فيما يخص التبادل األكاديمي مع الجامعات التركية ،فقّد تمَ استقبال ( )6طالب أتراك للّدراسة
في جامعة آل البيت في كلية الشريعة ضمن إطار موالنا للتبادل األكاديمي مع جامعتي
صكاريا وسليمان ديميريل في المرحلة األولى ،كما وتم استقبال خمسة طالب في الفصل
األول  2018/2017للّدراسة في كلية الشريعة ،كما تمَ التباحث مع جامعة  INONUالتركية
لتوقيع اتفاقية تبادل ضمن إطار موالنا في العّديّد من المجاالت بحيث ال تقتصر على كلية
الشريعة فقط.
حصلت الجامعة على منحة للتبادل األكاديمي لألعوام  2018-2017في جامعة
 SANTIAGO DE COMPOSTELAفي إسبانيا ،وتم إرسال طالبة من كلية
االقتصاد في الفصل الحالي للّدراسة على حساب البرنامج ولمّدة فصل واحّد.
حصلت الجامعة على موافقة من جامعة بلّد الوليّد في اسبانيا لتوقيع اتفاقية للتعاون في العّديّد
من المجاالت بما فيها التبادل والبحث العلمي المشترك وعقّد المؤتمرات في العّديّد من
التخصصات ،كما تقّدمت الجامعة بطلب تبادل أكاديمي وحصلت على منحة للتبادل األكاديمي
للطلبة وأعضاء الهيئة التّدريسية ،وتم مؤخراً توقيع اتفاقية التبادل األكاديمي 2020-2018
مع الجامعة.
وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع منظمة  UNHCRو  Chamsمن أجل تنفيذ برنامج تّدريب
وتأهيل للطالب األردنيين والسوريين في مجال تكنولوجيا المعلومات ،حيث سيتم تنفيذ هذه
البرامج داخل حرم الجامعة بالتنسيق مع كلية تكنولوجيا المعلومات ،كما وسيتم من خالل
البرنامج دعم الجامعة من خالل تقّديم عّدد من أجهزة الحاسوب إضافة إلى Broadband
 management toolلتنظيم إدارة االنترنت في الحرم الجامعي ،وسيتم البّدء بتنفيذ
البرنامج التّدريبي قريبا.
بالتنسيق مع مركز الملك عبّداهلل الثاني للتميز ،عقّدت الجامعة يوم التميز للتعريف بآلية عمل
المركز وشروط جائزة التميز الخاصة بالجامعات األردنية وآليات التقّديم والمحاور المختلفة.
تواصلت الجامعة مع جامعة برادفورد البريطانية من أجل السير بإجراءات توقيع مذكرة تفاهم
للتعاون في العّديّد من المجاالت بما فيها التبادل األكاديمي والبحث العلمي.
تمَ التواصل مع جامعة األقصى /غزة لترتيب عقّد مذكرة تفاهم للتعاون في العّديّد من
المجاالت.
تمت الموافقة على حصول الجامعة على منحة تبادل إلرسال عّدد من أعضاء الهيئة التّدريسية
في كلية االقتصاد والعاوم اإلدارية للتبادل األكاديمي ضمن إطار "موالنا" في الجامعات
التركية ،وكذلك تمت الموافقة على إرسال طالباً ماجستير للّدراسة في جامعة سليمان ديميريل.
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شاركت الجامعة في شبكة التعاون بين الجامعات األردنية واألمريكية إلنشاء Consortium
لألولويات البحثية حيث تعّد الجامعة من األعضاء المؤسسين إلى جانب عّدد من الجامعات
األردنية لتعزيز البحث العلمي المشترك .كما وشاركت الجامعة في مشرو USAID
)LASER Partnership University-Led Solution Engine (PULSE
 Consortium Universityوالمنفذ من قبل جامعة .Purdue
وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع منظمة سبارك من أجل تقّديم برامج ودورات تّدريبية لطالب
الجامعة في مجال اإلبّدا واالبتكار وتقّديم دورات تّدريب المّدربين  TOTألساتذة الكلية في
مجال اإلبّدا واالبتكار.
قامت الجامعة بالتعاون مع  Greenfield citiesالهولنّدية للمشاركة في أعّداد التصاميم
الهنّدسة الالزمة لمشرو المباني الخضراء المنو تنفيذه في منطقة المفرق.
وقعت الجامعة اتفاقية مع منظمة التعاون األلماني  GIZللمشاركة في مشرو الرياضة من
أجل التنمية ليتم تنفيذه ن خالل كلية العلوم التربوية.

 قامت الجامعة بالتشبيك مع  Economic board of Amsterdamو Amsterdam
 cityمن أجل تعزيز مجاالت اإلبّدا واالبتكار.
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جامعة آل البيت
المحور التاسع :الجـــــــــــــــودة
الهدف االستراتيجي:

إعتماد نظام الجودة المستّدامة في التَعليم والبحث واإلدارة.
اإلنجازات:















العمل على استكمال إعتماد البرامج الّدِراسيَة على مُستوى البكالوريوس والّدِراسات العُليا
إعتماداً خاصاً حيث تمَ إعتماد برنامجين على مستوى الّدكتوراه وبرنامجين على مستوى
الماجستير ،وبذلك يصبح عّدد برامج البكالوريوس المعتمّدة إعتماداً خاصاً ( )31برنامجاً
وبنسبة ( )%80من مجمو برامج البكالوريوس ،ويصبح عّدد برامج الماجستير المعتمّدة
إعتماداً خاصاً ( )31برنامجا وبنسبة ( ،)%86وبلغت نسبة برامج الّدبلوم العالي المعتمّدة
إعتماداً خاصاً ( ،)%67وبلغت نسبة برامج الّدكتوراه المعتمّدة إعتماداً خاصاً .%100
جار العمل على الحصول على اإلعتماد الّدولي من خالل بعض الكليات ككلية الهنّدسة
(ِ )ABITوكلية األميرة سلمى بنت عبّداهلل للتمريض ( ،)ACENوكلية األمير الحسين بن
عبّداهلل لتكنولوجيا المعلومات.
تمَ إجراء تقييم ألوضا البرامج التي تطرحها الجامعة من خالل إعّداد دراسة حساب الطاقة
االستيعابية لها.
االستمرار في تطوير التشريعات القانونية التي تُشجع البحث العلمي وتّدعمه وتضمن جودته
مثل تعليمات بّدل حوافز النشر العلمي في المجالت المميزة والمصنفة في قواعّد بيانات
(ثومبسون رويترز) وكذلك حوافز النشر من رسائل الماجستير والّدكتوراه في المجالت
المصنفة في قواعّد بيانات (ثومبسون رويترز).
قامت الجامعة بمراجعة تعليمات الهيئة التّدريسية وخصوصاً الترقيات لتشجيع النشر
المصنف في قواعّد البيانات العالمية وتجر حالياً مناقشة هذه التعليمات في مجلس عمّداء
الجامعة لغرض إقرارها والعمل بها.
تحّديث تعليمات النشر في مجلة المنارة حيث تمَ تفعيل نظام محوسب يستخّدم الستقبال وتقييم
أبحاث مجلة المنارة للبحوث والّدراسات التي تصّدر عن الجامعة ،كما تمَ تحويل آلية
اجتماعات هيئة التحرير إلى الطريقة اإللكترونية.
تمَ عمل خطة تحسينيه للجودة في كليات الجامعة ومعاهّدها والبّدء بتنفيذها بّداية العام
الجامعي 2018/2017م.
جار العمل على إنشاء نظام داخلي للجودة في الجامعة.
تقييم أداء جميع الموظفين في الجامعة من خالل نماذج خاصة تقوم بإعّدادها دائرة شؤون
العاملين بشكل سنو بنسبة (.)%100
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المحور العاشر :اإلدارة والحاكمية
الهدف االستراتيجي:
تعزيز مبادئ العّدالة والمساواة والشَفافيَة والمُساءلة والمؤسسيَة.
اإلنجازات:
 إعّداد تعليمات جّديّدة وتعّديل عّدد من التعليمات الحالية الخاصة في الجامعة شملت:
 .1تعّديل أسس طرح الجّدول الّدراسي الصادرة بموجب قرار مجلس العمّداء رقم
 2018/2017/267تاريخ .2018/3/19
 .2تعّديل تعليمات التّدريب العملي للمساقات السريرية لطلبة البكالوريوس في كلية األميرة
سلمى بنت عبّد اهلل للتمريض.
 .3تعّديل أسس إعتماد تقرير إجازة التفرغ العلمي في جامعة آل البيت.
 .4تعّديل تعليمات الّدخول للحرم الجامعي لألشخاص والمركبات المعمول به في جمعة آل
البيت.
 .5تعّديل أسس السماح للعاملين في الجامعة من غير أعضاء هيئة التّدريس بالتّدريس أثناء
الّدوام الرسمي.
 .6الموافقة على تعليمات متطلبات جامعة آل البيت.
 .7تعّديل تعليمات العمل االضافي ألعضاء الهيئة التّدريسية والمحاضرين المتفرغين
المعمول بها في جامعة آل البيت.
 .8تعّديل تعليمات درجة البكالوريوس لحملة دبلوم كليات المجتمع المقبولين على نظام
التجسير.
 .9تعّديل تعليمات أسس الموافقة للعاملين في الجامعة بالّدراسة داخل الجامعة وخارجها.
 .10تعّديل أسس قبول الطلبة ودراستهم في مركز اللغات.
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جامعة آل البيت
التحديات والتطلعات المستقبلية
التحديات

تبين خالل إعّداد الخُطة االستراتيجية للجامعة (2020-2016م) وجود مجموعة من التحّديات
والتهّديّدات التي تواجه الجامعة ،وتؤثر على خطط التحسين والتطوير فيها ،وعليه كان لزاماً حصر
هذه التحّديات والتهّديّدات وبناء آليات عمل فعَالة للحيلولة دون وقوعها وتجنب حّدوثها في المستقبل
القريب للجامعة ،بما يضمن استمرار عملية التحسين والتطوير التي تبنتها الجامعة من خالل تنفيذ ما
ورد من مهام تنفيذية في الخُطة االستراتيجية للجامعة ،وفيما يلي ملخص ألهم التحّديات والتهّديّدات
التي تواجه الجامعة:
 بُعّد الجامعة نسبياً عن مراكز النشاط االقتصاد ّ والتجمعات السكنيَة.
 تّدني الرُسوم الجامعيَة مقارن ًة بالجامعات األردنية الرسميَة.
 نقص أعضاء هيئة التَّدريس في بعض التَخصصات.
 ضعف االستثمار وقلة اإليرادات الخارجيَة.
 عّدم وجود برامج تّدريب مُستّدامة للموارد البشريَة.
 عّدم االستقرار في تشريعات التعليم العالي.
 تزايّد الكُلف التَشغيليَة سنوياً ،بما في ذلك ارتفا كُلف األجهزة واللوازم المختلفة.
ي للجامعة.
ي الحكوم ّ
 تراجع الّدعم المال ّ
 تزايّد الضَغط المجتمعيّ على الجامعة للمساهمة في خفض معّدالت البطالة العالية في
المحافظة.
 المشكالت السِياسيَة الناجمة في دول الجوار.
 منح الجامعة هوية تخصصية تنفرد فيها بين الجامعات األردنية.
 التركيز على  -المؤسسية في الجامعة  -المنحى النظامي(System Approach) .
 المواءمة بين المخرجات واحتياجات السوق.
 استنبات البرامج من البيئة  -الطاقة  /حصاد المياه.
 متابعة الخريجين وأماكن عملهم والرضى الوظيفي عن الخريجين ومستواهم.
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التطلعات المستقبلية
تسعى الجامعة إلى تطوير قّدرات أعضاء هيئة التّدريس والباحثين ،وتنمية مهاراتهم
المختلفة ،وتفعيل حركة اإليفاد الّداخلي والخارجي ،ورفع كفاية أعضاء الهيئة اإلدارية ،وإخضاعهم
للتّدريب المستمر ،من خالل مجموعة من المبادرات والنشاطات ،وأهمها:



















توفير الحوافز المادية والمعنوية ألعضاء هيئة التّدريس والموظفين تضمن قيامهم بالمهام
المطلوبة منهم وإثارة الّدافعية لّديهم.
إعادة النظر في األنظمة والتعليمات التي تضمن مزيّدًا من الرضا الوظيفي.
تطوير المهارات اللغوية والتواصلية والحاسوبية للكوادر البشرية العاملة في الجامعة.
وضع آليات جّديّدة إلجراء تقييم دور ومستمر للكوادر البشرية.
وضع خطة تشغيلية لإليفاد في التخصصات المطلوبة.
االستمرار بخطة ترشيق القوى العاملة )(Downsizing؛لكي تتخلص الجامعة من الترهل
اإلدار  ،األمر الذ يترتب عليه تخفيض تكاليف الرواتب والمكافآت والتعويضات.
إنشاء وحّدة للمتابعة والتنفيذ لتقييم األداء مع ضرورة العمل على تفعيل دور االستثمار
) (Investmentsداخل حرم الجامعة ،وذلك من خالل عمل شراكة حقيقية مع المستثمرين
أصحاب الخبرة بهذا الشأن.
دراسة الجّدوى من خصخصة أو شراء الخّدمة وحسب الحاجة الفعلية ) (Outsourcingsفي
بعض القطاعات اإلدارية داخل الجامعة ،كالنقل ،والعمالة ،والصيانة ...... ،الخ ،بّدالً من
توظيفها في الجامعة بشكل دائم.
الجاهزية لالستجابة لمشروعات الّدعم الوطنية واإلقليمية والّدولية.
التفكير مع الجامعات الرسمية في إنشاء بنك خاص يتكون رأس ماله من مساهمات كل
جامعة ،بحيث تكون مهمته منح قروض للجامعات بنسب بسيطة ،وعلى أن تكون مّدد التمويل
قصيرة األمل.
تخفيض االزدواج في المجهود واالستثمار ،وذلك بتقوية أشكال المشاركة مع كل مع القطا
العام والخاص في تقّديم الخّدمات األكاديمية لما لها األثر األكبر في تخفيض كلفة الخّدمة
الواحّدة زيادة اإليرادات.
تحميل وزارة المالية األعباء الخاصة بالمسؤولية االجتماعية التي تقوم بها الجامعات األردنية
الرسمية مثل أبناء المصابين العسكريين(الجسيم) ،و ذو اإلعاقات الخاصة ،وأبناء العاملين
في الجامعات الرسمية ،والمقبولين على حساب جهات خاصة.
توليّد مصادر دخل موازية للرسوم الجامعية من خالل محافظ استثمارية فاعلة ،وإنشاء
استثمارات واقعية على أرض الجامعة.
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البــــــــاب الثــــــالـــث
الكليـــــــات والمعــــــــاهـــد
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الكليــــــــــــــــة

البرامــــــــــــــــــج الدراسيــــــــــــــــة
درجة البكالوريوس
الفقه وأصوله

كليــــــــــــة الشــــــريعـــــــــــة

كليــــــــــــة القــــــــانـــــــــــون

كليـــــة اآلداب والعلوم اإلنسانية

درجة الماجستير
الفقه وأصوله
أصول الّدين

أصول الّدين

القانون

القانون

الملكية الفكرية

اللغة العربية وآدابها

اللغة العربية وآدابها

اللغة اإلنجليزية وآدابها

اللغة اإلنجليزية  /اللغويات

التاريخ

اللغة اإلنجليزية  /األدب والنقّد

اللغة الفرنسية وآدابها

التاريخ

فرنسي  -إنجليز
اسباني  -إنجليز
الجغرافيا التطبيقية

الرياضيات

الرياضيات

الفيزياء

الفيزياء

الكيمياء

الكيمياء

العلوم الحياتية
العلوم الطبية المخبرية

العلوم الحياتية
إدارة األعمال

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

التمويل والمصارف
كليــــــــــة إدارة المـال واألعمـال

نظم المعلومات المصرفية
المحاسبة
المحاسبة وقانون األعمال

التمويل والمصارف
المحاسبة

نظم المعلومات المحاسبية
اقتصاديات المال
واألعمال
كليــــــــة الهنــــــّدســــــــــــة

الفقه وأصوله

القضاء الشرعي

إيطالي  -إنجليز

كليــــــــــــة العــــــــــلـــــــــــوم

درجة الدكتوراه

هنّدسة العمارة
الهنّدسة المّدنية
هنّدسة المساحة
هنّدسة الطاقة المتجّددة
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الكليـــــــــــــة /
المعهـــــــــــد
كليـة األمير الحسين بـن
عبّداهلل لتكنـولوجيـــــــا
المعلومــــــات
كلية األميرة سلمى بنت
عبّداهلل للتمريض
كليــــــة علـــــــوم
الطيــــــــــــــــران

البرامــــــــــــــــــج الدراسيــــــــــــــــة
درجة البكالوريوس

درجة
الدبلوم

علم الحاسوب

علم الحاسوب

نظم المعلومات المحاسبية

تكنولوجيــــا المعلومات
واالتصاالت في التربية

نظم المعلومات اإلدارية

تمريض صحة البالغين
(العناية الحثيثة)

التمريض
علوم الطيران
المراقبة والمالحة الجوية
التربيــة الخاصة

دبلوم
التربية

معلــم الصــف
كليــــــــــة العـلـــوم
التربويــــــــــــــــــة

درجة الماجستير

دبلوم
صعوبات
التعلم

تربيــة الطفــل

دبلوم
اإلدارة
المّدرسية

التربيــة البّدنيــة

اإلدارة التربوية
المناهج والتّدريس/الرياضيات
المناهج والتّدريس/اللغة العربية
المناهج والتّدريس/اللغة االنجليزية
المناهج والتّدريس/العلوم
المناهج والتّدريس/المناهج العامة
المناهج والتّدريس/
الّدراسات االجتماعية
السياسات التربويــة

معهـــّد بيـــت الحكمـــة

العلوم السياسية

العلوم السياسية

معهـــــّد علوم األرض
والبيئــة

علوم األرض والبيئة التطبيقية
نظم المعلومات الجغرافية
واالستشعار عن بعّد

علوم االرض والبيئة التطبيقية
موارد المياه والبيئة

معهـــــّد الفلك وعلــوم
الفضــــاء

علم الفلك

المعهّد العالي للّدراسات
اإلسالمية

مناهج التربية اإلسالمية
وأســـاليب تّدريسهـــــــا
االقتصاد والمصارف اإلسالمية
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البرامــــــــــــــــــج الدراسيــــــــــــــــة
الكليـــــــة  /المعهــــــــد

درجة
درجة
درجة
درجة
البكالوريوس الدبلـــــوم الماجســتير الدكتــــوراه

المجمـــوع

كليــــــــــــة الشــــــريعـــــــــــة
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0
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6

كليــــــــــــة القــــــــانـــــــــــون

1

0

2

0

3

كليـــــة اآلداب والعلوم اإلنسانية

8

0

4

1

13

كليــــــــــــة العــــــــــلـــــــــــوم

5

0

4

0

9

كليـــــــــة إدارة المـال واألعمـال

7

0

6

0

13

كليــــــــــــة الهنــــــّدســــــــــــة

4

0

0

0

4

كليـة األمير الحسين بـن عبّداهلل
لتكنـولوجيـــــــا المعلومــــــات

3

0

2

0

5

كلية األميرة سلمى بنت عبّداهلل
للتمـــــريـــــــض

1

0

1

0

2

كليــــــــــة العـلـــوم التربويـــــــة

4

3

8

0

15

كليــــــــــة علـــــــوم الطيــــــران

2

0

0

0

2

معهـــّد بيــــــت الحكمــــــــــــــــة

1

0

1

0

2

معهـــــــّد علوم األرض والبيئــة

2

0

2

0

4

معهـــــّد الفلك وعلــوم الفضــــاء

0

0

1

0

1

المعهّد العالي للّدراسات اإلسالمية

0

0

2

0

2

المجمــــــــــــــــــــــــو

40

3

36

2

81

186/42

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017

جامعة آل البيت
الكليــــــــــات

كلية الشريعة
أُنشئت عام 1994م تحت اسم كلية الّدراسات الفقهية والقانونية ،وفي بّداية العام الّدراسي
 2011/2010تمَ فصل قسم الّدراسات القانونية عن الكلية لتصبح كلية الشريعة ،وتضم الكلية قسمين
هما :أصول الّدين ،والفقه وأصوله.
أخذت الكلية على عاتقها إعّداد األجيال المؤهلة تأهيالً علمياً وأكاديمياً متميزاً قادراً على
التفاعل مع متطلبات العصر ومطالعة مستجّداته ،وذلك من خالل البرامج التي تطرحها على مستوى
البكالوريوس والماجستير والّدكتوراه ،وتّدرك الكلية أهمية التفاعل مع المجتمع المحلي والتأثير به بما
يحقق أهّداف الجامعة ،حيث ترجم هذا الهّدف من خالل المحاضرات والنّدوات والّدورات والفتاوى
الشرعية والّدروس والخطب الّدينية في المساجّد وفي االحتفاالت ،والمناسبات المختلفة بغية جسر
العالقة بين هذا الصرح الفكر وفئات المجتمع المحلي بأطيافه المختلفة.
وتمنح الكلية الّدرجات العلمية اآلتية:
البكالوريوس في أصول الّدين ،والفقه وأصوله.
الماجستير في أصول الّدين ،والفقه وأصوله ،والقضاء الشرعي.
الّدكتوراه في الفقه وأصوله.
أعداد العاملين والطلبة والخريجين في الكلية للعام الجامعي 2018/2017م
أستاذ

15

هيئة التدريس
أستاذ
أستاذ
مشارك مساعد

12

مدرس

الهيئة
اإلدارية

4

9

2

أعداد الخريجين

أعداد الطلبة
بكالوريوس ماجستير دكتوراه

694

184

بكالوريوس

ماجستير

251

41

38

2018 2017
عدد أعضاء هيئة
التدريس

عدد األبحاث
المنشورة

نسبة األبحاث المنشورة إلى عدد
أعضاء هيئة التدريس في الكلية

نسبة األبحاث المنشورة في
الكلية إلى المجموع العام
لألبحاث في الجامعة

33

17

%52

%3
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أهم اإلنجازات وفقاً للخطة السنوية للكلية للعام الجامعي 2018/2017م
مجال اإلعتماد وضمان الجودة:
 حصلت الكلية على اإلعتماد الخاص لكافة البرامج التي تطرحها باستثناء تخصص القضاء
الشرعي والعمل جارٍ للحصول على اإلعتماد الخاص للبرنامج.
مجال البرامج األكاديمية
 العمل على استحّداث برنامج مشترك مع كلية اآلداب لفتح برنامج الماجستير في الّدراسات
الغربية (االستشراق) وتمت الموافقة األولية من لجنة الخطة داخل الجامعة.
مجال تطوير وتحديث الخطط الدراسية
 تمَ تحّديث وصف بعض المواد وإدخال ما يتعلق بموضو الوسطية واالعتّدال ومواجهة
الغلو والتطرف في مادتي النظم اإلسالمية والثقافة اإلسالمية.
مجال إعداد مواد تعليمية إلكترونية
 قامت الكلية بإعّداد المادة العلمية اإللكترونية لمادة اإلسالم والقضايا المعاصرة ،وهي تّدرس
اآلن إلكترونياً.
مجال المكتبة
 تمَ تزويّد مكتبة الجامعة بعّدد من المراجع والكتب الالزمة للطلبة والبحث العلمي.
 توجيه طلبة الّدراسات العليا لالستفادة من قواعّد البيانات اإللكترونية من خالل مختبر الكلية.
مجال البحث العلمي والمؤتمرات العلمية
 نشر سبعة عشر بحثاً ألعضاء الهيئة التّدريسية في الكلية
 شارك أعضاء هيئة التّدريس في الكلية بـ ( )17مؤتمراً.
مجال الطلبة
 تشغيل الطلبة في برنامج تشغيل الطلبة.
 عقّد مسابقة لحفظ القرآن الكريم.
 عقّد مسابقة قرآنية بعنوان ":قارئ كلية الشريعة"
 عقّد مسابقة لحفظ الحّديث الشريف.
 تنظيم زيارات طالبية لطلبة الكلية إلى دائرة قاضي القضاة بتاريخ 2017/12/9م ،ودائرة
اإلفتاء بتاريخ 2017/12/15م.
 سيرت الكلية رحلة عمرة كتطبيق عملي لمادة السيرة النبوية وكانت بتاريخ 2018/1/17م.
 سيرت الكلية رحلة الحج كتطبيق عملي لمادة فقه العبادات وكانت بتاريخ 2018/8/12م.
 تمَ التواصل مع الطلبة لإلعالن لهم عن نشاطات الكلية من خالل موقع الطالب اإللكتروني.
 يقوم الطلبة بّدراسة مادة تخريج الحّديث في المكتبة بواقع ( )3ساعات يومياً باإلضافة إلى
تقّديم ورقة عمل لمواد التخصص حثاً لهم على التواصل واستخّدام المكتبة.
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مجال تطوير كفاءة وقدرات أعضاء هيئة التدريس
 تنمية مهارات أعضاء هيئة التّدريس في الكلية من خالل إشراكهم بالّدورات التي يعقّدها
مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التّدريس ،حيث عقّدت دورة في القياس والتقويم لجميع
أعضاء الهيئة التّدريسية في الكلية بتاريخ 2017/9/17م
مجال تطوير محتوى المواقع اإللكترونية الخاصة بالكلية واألقسام
 تمَ تطوير الموقع اإللكتروني للكلية واألقسام وتجّديّد المعلومات بما يتواكب مع كل ما هو جّديّد.
مجال الندوات والنشاطات الثـقافية
 عقّدت الكلية احتفاال بالمولّد النبو الشريف وذكرى اإلسراء والمعراج باإلضافة إلى السنة
الهجرية.
 تمَ تكريم أعضاء هيئة التّدريس الذين بلغوا السن القانوني للتقاعّد ،كما تمَ تكريم أعضاء هيئة
التّدريس الحاصلين على ترقيات علمية خالل العام.
 تمَ عقّد نّدوات في الجامعة في جميع المناسبات الّدينية.
 عقّد يوم علمي في الكلية يوم األحّد .2018/3/11
 المشاركة في إعّداد وتقّديم حلقات إذاعية في اإلذاعة األردنية وإذاعة جامعة آل البيت.
مجال خدمة المجتمع المحلي
 يقوم ( )12عضواً من أعضاء هيئة تّدريس من الكلية بالقيام بالخطابة والتّدريس في
المساجّد.
 مشاركة أعضاء هيئة تّدريس في المجالس الهاشمية التي عقّدت خالل شهر رمضان المبارك
 شاركت الكلية المجتمع المحلي في االحتفال بالمناسبات الّدينية.
 إعطاء دروس في مسجّد المفرق الكبير ،ومسجّد الجامعة.
 إعطاء دورات و ورشات تّدريبية في المراكز والجمعيات.
مجال النشاطات االضافية
 المشاركة في مشرو البيئة والمياه في ألمانيا وتطوير المحافظة عليهما ،وحضور نّدوات و
ورشات عمل بخصوص ذلك.
أهم النشاطات واإلنجازات:



نشر سبعة عشر بحثاً ألعضاء الهيئة التّدريسية في الكلية.
المشاركة في سبعة عشر مؤتمراً من قبل أعضاء الهيئة التّدريسية في الكلية.
النشاطات العلمية والتدريبية

.1
.2
.3

إقامة يوم علمي للكلية بعنوان ":القّدس بين النص والواقع الّديني واإلعمار الهاشمي" يوم األحّد
2018/3/11
إقامة نّدوة علمية بالتعاون مع اللجنة الّدولية للصليب األحمر بعنوان " :القانون الّدولي اإلنساني
واإلسالم جذور وجسور" بتاريخ 2017/10/24م
تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون الّدولي " :بعنوان تحسين كفاءة المياه"
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إقامة اصبوحة شعرية بعنوان " :حب النبي واله صلى اهلل عليه وسلم وحب الوطن يوم الثالثاء
2017/11/14م
المشاركة في النّدوة الحوارية " تقارب األديان " بالتعاون بين األكاديمية لسفراء السالم وجامعة آل
البيت يوم الثالثاء 2017/11/7م.
استضافة مّدير البنك اإلسالمي األردني في المفرق وإلقاء محاضرة بعنوان  " :طبيعة المعامالت
المصرفية في البنك اإلسالمي األردني يوم األثنين 2017/11/27
حضور دورة حول القانون الّدولي اإلنساني والتي عقّدت في بيروت من الفترة -19
2018/2/27م.
إقامة احتفال بذكرى المولّد النبو الشريف في الجامعة يوم الثالثاء 2017/12/5م.
إقامة احتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة في الجامعة يوم األحّد 2017/10/1م.
المشاركة في المتقى الّدولي الرابع عشر للمذهب المالكي المعنون بـ "اإلتجاه المقاصّد في
المذهب المالكي" والذ نظمته وزارة األوقاف والشؤون الّدينية الجزائرية من الفترة -10
2018/4/12م.
المشاركة في مؤتمر حوار األديان في روما من الفترة 2018/4/23-17م.
المشاركة في الملتقى العلمي ( دعم وتشجيع ثقافة الحوار ) الذ أقامته جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية في الرياض في شهر اذار 2018م.
المشاركة في المؤتمر الّدولي ايراسموس بلس (فرص إبّداعية للجامعات األردنية) -المنعقّد في
العاصمة عمان في شهر تشرين أول سنة 2017م.
المشاركة في المؤتمر الّدولي الذ نظمه المجلس اإلسالمي األعلى في الجزائر والمعنون بـ " :
تّدريس التربية اإلسالمية في المؤسسات الرسمية – نحو فاعلية في ظل التحوالت العالمية في
الفترة من 2018/4/24-23

المشاركة في مؤتمر حقوق اإلنسان في بيروت بورقة ":قراءة في حقوق اإلنسان وفي التعامل مع
.15
اآلخر من منظور إسالمي"
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27

المشاركة في مؤتمر اإلعالم اإلسالمي-فرانسسكو-أمريكا بورقة علمية بعنوان":
""The Picture of Islam in the western Media
المشاركة في مؤتمر السالم دين الوسطية -جمعية المحافظة على القرآن الكريم
المشاركة في مؤتمر مشكالت البحث العلمي في الّدراسات اإلسالمية -المعهّد العالي للفكر
اإلسالمي
المشاركة في المؤتمر الرابع في جامعة قطر بعنوان  ":المستجّدات المالية المعاصرة والبناء
المعرفي" تاريخ 2018/1/9م
عمل زيارات لّدائرة قاضي القضاة ودائرة اإلفتاء العام ووزارة األوقاف والشؤون والمقّدسات
اإلسالمية.
االلتقاء مع وفّد من المعهّد الّديني للبنات في انّدونيسيا لبحث سبل مجال تبادل أعضاء هيئة
التّدريس والطلبة وعقّد مؤتمرات وتبادل خبرات علمية.
إلقاء محاضرة بعنوان (القرآن وحفظ االمة) حول الحوار هو الطريق األمثل لحل خالفاتنا
ومشكالتنا ،في مسجّد المفرق الكبير ،خالل شهر رمضان المبارك 2018م.
إلقاء محاضرة بعنوان (الصالة في حياتنا) نظمتها وزارة التربية والتعليم_ مّدرسة األميرة راية
الثانوية ،بتاريخ 2018 /9 /15م.
ورشة تّدريبية " قوة الرفض اإليجابي" ونماذج من السنة النبوية في جمعية االرتقاء الخير إربّد
ورشة تّدريبية" الذكاءات المتعّددة" في منتّدى العلم النافع عمّان
دورة " مهارات الذكاء الوجّداني للصائمين في مركز دروب التميز – عمّان
دورة الشمائل النبوية وفق نظرية الذكاءات المتعّددة ،في دار اإلمام البخار  -المفرق
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ورشة عمل " قبعات التفكير الست " في دار اإلمام البخار  -المفرق
عقّد دورة في القياس والتقويم لجميع أعضاء الهيئة التّدريسية في الكلية بالتعاون مع مركز تطوير
أعضاء هيئة التّدريس بتاريخ 2017/9/17م
المشاركة في المؤتمر الطالبي الذ أقامته عمادة شؤون الطلبة في الجامعة بعنوان " :حقوق
اإلنسان ومكافحة التعصب والتحريض على الكراهية" بورقة اعّدها احّد طالب الكلية وتحت
إشراف احّد دكاترتها بعنوان الخطاب الّديني ودوره في مواجهة التعصب والكراهية
المشاركة مع عمادة شؤون الطلبة بإلقاء محاضرة عن "التبر باألعضاء" وذلك بمناسبة اليوم
العالمي للتبر باألعضاء بتاريخ .2017/10/17
نّدوة بعنوان( :فتاوى تهم النساء) لطالبات سكن جامعة آل البيت
نّدوة بعنوان( :آثار العمل التطوعي على المجتمع)
محاضرة بعنوان( :إبّدأ بنفسك)
مبادرة بعنوان (ارسم بسمة) لألطفال األيتام احتوت على توزيع هّدايا ورسم على الوجوه لألطفال
وفرقة فكاهية في صالة العامر – المفرق
إعّداد وتقّديم ( ) 30حلقة إذاعية بعنوان " :في رحاب رمضان" سجلت إلذاعة صوت جامعة آل
البيت
المشاركة في ورشة عمل التخطيط السنو التي نظمها مشرو تحسين كفاءة استخّدام المياه
المجتمعي بالتعاون مع الهيئات الّدينية وبرنامج الصرف الصحية للماليين التي عقّدت في البحر
الميت في إطار اتفاقية التعاون بين جامعة آل البيت والوكالة األلمانية للتعاون الّدولي في الفترة
الواقعة GIZ .2018/7/25-24
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جامعة آل البيت

كلية القانون
استحّدثت كلية القانون في جامعة آل البيت بعّد إعادة هيكلة كلية الّدراسات الفقهية والقانونية
(كلية الشريعة حالياً) اعتباراً من بّداية العام الجامعي 2011/2010م والتي كانت منذ عام 1994م
أحّد أقسام كلية الّدراسات الفقهية والقانونية .وتضم الكلية قسم الّدراسات القانونية.
تعمل الكلية جاهّدةً لتكون شريكاً فاعالً في الجهود الرامية لالرتقاء بنوعية التعليم العالي من
خالل تحّديث برامجها التعليمية لكي تواكب المستجّدات التي تطرأ على كافة الصعّد إضافة إلى تطوير
قّدرة الطالب على التفكير الموضوعي و التحليلي من خالل تنمية مَلكة البحث العلمي لّديه و تشجيعه
على النقّد و محاكمة النص القانوني .كما تسعى الكلية إلى التفاعل مع المجتمع المحلي ونشر المعرفة
القانونية بين أبنائه في القضايا والمسائل القانونية الملحة من خالل إقامة النّدوات وورش العمل وإلقاء
المحاضرات.
وتمنح الكلية الّدرجات العلمية اآلتية:
 البكالوريوس في القانون.
 الماجستير في القانون ،والماجستير في الملكية الفكرية.

أعداد العاملين والطلبة والخريجين في الكلية للعام الجامعي 2018/2017م
أستاذ

هيئة التدريس
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8
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أهم اإلنجازات وفقاً للخطة السنوية للكلية للعام الجامعي 2018/2017م
مجال البرامج األكاديمية
 المشاركة في مسابقة المحاكمة الصورية التي تشارك فيها كليات القانون في الجامعات
الحكومية والخاصة.
 االلتزام بأقامة اليوم العلمي لكلية القانون سنويا واختيار مواضيع تمس الواقع العلمي وتحقق
الفائّدة للطلبة وأعضاء هيئة التّدريس واالستعانة بالخبرات المتخصصة بحسب كل موضو
يختار لمناقشته باليوم العلمي.
 إقامة مؤتمر دولي – قسم القانون الخاص بالكلية.
مجال تطوير وتحديث الخطط الدراسية
 مراجعة وتحّديث الخطط الّدراسية لبرامج الكلية ونشرها على موقع الجامعة اإللكتروني في
ضوء التغيرات القانونية.
مجال المكتبة
 االستمرار في رفّد مكتبة الجامعة بالكتب القانونية الحّديثة.
 تشجيع الطلبة وأعضاء هيئة التّدريس على استخّدام قواعّد البيانات العالمية التي تشترك بها
مكتبة الجامعة .
مجال البحث العلمي والمؤتمرات العلمية
 هنالك مجموعة من األبحاث العليمة تمَ نشرها في مجالت عليمة عالمية ومحكمة.
مجال الطلبة
 تفعيل برنامج تشغيل الطلبة مع األخذ باالعتبار مّدى كفاية المخصصات المالية في الجامعة.
 االستمرار في عقّد لقاءات دورية مع طلبة البكالوريس والماجستير والطلبة األجانب لالطال
على مشاكلهم.
 يتم توضيح أية إشكالية تتعلق بالخطط الّدراسية للطلبة من خالل المرشّدين المحّددين بحسب
السنوات.
 التواصل بين أعضاء هيئة التّدريس والطلبة من خالل وسائل التواصل االجتماعي.
 تكريم الطلبة الفائزين في المسابقات من قبل الكلية.
مجال تطوير كفاءة وقدرات أعضاء هيئة التدريس
 التأكيّد على أهمية اشتراك عّدد من أعضاء هيئة التّدريس بالّدورات المنعقّدة في مركز
تطوير أداء أعضاء هيئة التّدريس.
 تشجيع مشاركة بعض أعضاء هيئة التّدريس في المؤتمرات الّدولية.
مجال تطوير محتوى المواقع اإللكترونية الخاصة بالكلية واألقسام
 متابعة الموقع اإللكتروني للكلية وتحّديث بياناته بشكل مستمر.
مجال خدمة المجتمع المحلي
 التأكيّد على حضور ممثلي المجتمع المحلي جلسات الكلية.
 عقّد أيام علمية تهم المجتمع المحلي.
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أهم النشاطات واإلنجازات:

 ترقية ( )3من أعضاء هيئة تّدريس إلى رتبة أستاذ.
 نشر أعضاء هيئة التّدريس في الكلية ( )22أبحاث في مجالت علمية محكمة.
 اشتراك أعضاء هيئة التّدريس في لجان التحقيق في عمادة شؤون الطلبة.
 اشتراك أعضاء هيئة التّدريس بمجالس التأديب في الجامعة.

النشاطات العلمية والتدريبية
عقّد ورشة عمل لطالب كلية القانون حول التشريعات اإلعالمية بتاريخ  2017/12/19بالتعاون مع
.1
كوستانزا فارينا ممثل اليونسكو في األردن منظمة األمم المتحّدة للتربية والعلم والثقافة.
إقامة نشاط بالتعاون مع اللجنة الّدولية لإلغاثة  IRCضمن حملة  16يوم لمناهضة العنف ضّد
.2
المرأة
إقامة ورشة عمل بمناسبة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان حول حقوق اإلنسان ومكافحة التعصب
.3
والتحريض على الكراهية بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة بتاريخ .2018/12/19
 .4إقامة مؤتمر الوساطة في حل النزاعات المّدنية بتاريخ  2018/3/26/25كيوم علمي للكلية
إقامة نّدوة حول الجزاءات المترتبة على حائزين ومتعاطين المخّدرات بتاريخ ،2018/4/22
.5
بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة وإدارة مكافحة المخّدرات.
المشاركة في المسابقة الوطنية في مجال المحاكمات الصورية للقانوني الّدولي اإلنساني والقانون
.6
الجنائي الّدولي كل عام جامعي.
 .7تنظيم المناظرات القانونية بين الطلبة إعّداد ناد الميزان بإشراف الّدكتور قاسم العون.
إعّداد خطة برنامج الشفافية والمساءلة والحوكمة ومكافحة الفساد ،مركز شفافية األردني بالشراكة
.8
مع األمم المتحّدة اإلنمائي لعام  2017إعادة صياغة.
 .9تنظيم زيارة لطلبة كلية القانون إلى محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 2018/3/22
 .10إقامة فعالية كليتي جزء من بيتي بتاريخ 2018/3/8
 .11نّدوة عن الباقورة والغمر في مبنى اإلمام مسلم بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة
 .12فعالية أقامها ناد النشامى " كليتي أجمل"
 .13فعالية أقامها ناد الميزان عن أرواح أطفال البحر الميت "كلنا أطفال الوطن"
 .14مبادرة جامعات ضّد الفساد بّدعم من مركز الشفافية األردني
 .15زيارة محكمة الجنايات الكبرى  /عمان
 .16فعالية اإلرهاب سرطان األوطان /ناد الميزان
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كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
تأسست الكلية منذ عام 1994م ،لتترجم فلسفة الجامعة ورؤيتها وأهّدافها في التّدريس والبحث
وخّدمة المجتمع .فتتطلع الكلية في رؤيتها إلى تحقيق التميز والجودة في البرامج األكاديمية في اللغات
واآلداب والعلوم اإلنسانية ،وطنياً وعالمياً ،لمواكبة التطور العلمي ،وتحسين المخرجات اإلبّداعية،
وخّدمة المجتمع ،كما تتمثل رسالتها في خّدمة تراث التعليم اإلنساني ،وااللتزام بالنهوض بالمعرفة
ونشرها في اللغات والعلوم اإلنسانية ،واالستفادة من المعرفة الجّديّدة في مجال التكنولوجيا ،وتشجيع
التخصصات األكاديمية والّدراسات العلمية البينية ،وإتاحة الفرص ألقامة شراكات مع المؤسسات
المرموقة.
وتهّدف الكلية إلى االلتزام بمعايير ضمان الجودة في عملية التّدريس والبحث العلمي
واإلدارة ،وتطوير برامج الكلية واستحّداث برامج جّديّدة نوعية ،وتأهيل الطلبة باللغة العربية وبعض
اللغات األجنبية ،وتنمية اعتزاز الطلبة بمكونات الهوية األردنية والعربية واإلسالمية ،وتعزيز احترام
الطالب للثقافات العالمية ،وتشجيع الهيئة التّدريسية والطلبة على االنفتاح على األنشطة الوطنية
والّدينية ،والعلمية المتخصصة محلياً و دوليا ،والمشاركة فيها وتنظيمها.
وتضمّ الكلية ستة أقسام :اللغة العربية وآدابها ،واللغة اإلنجليزية وآدابها ،والتاريخ ،واللغات الحّديثة،
والجغرافيا التطبيقية ،والمتطلبات اإلنسانية الخّدمية الذ يقوم بالتنسيق مع كليات الجامعة ومعاهّدها
ومراكزها بتّدريس المتطلبات اإلجبارية واالختيارية لطلبة الجامعة.
وتمنح الكلية الّدرجات العلمية اآلتية:
 البكالوريوس :في اللغة العربية وآدابها ،واللغة اإلنجليزية وآدابها ،والتاريخ ،واللغة الفرنسية
وآدابها ،وإيطالي /إنجليز  ،وإسباني /إنجليز  ،وفرنسي/إنجليز  ،وجغرافيا تطبيقية.
 الماجستير :في اللغة العربية وآدابها ،والتاريخ ،واللغويات اإلنجليزية ،واألدب اإلنجليزية
ونقّده.
 الّدكتوراه :في اللغة العربية وآدابها.
أعداد العاملين والطلبة والخريجين في الكلية للعام الجامعي 2018/2017م
أستاذ

10

هيئة التدريس
أستاذ
أستاذ
مشارك مساعد

24

مدرس

الهيئة
اإلدارية

4

16

9

أعداد الخريجين

أعداد الطلبة
بكالوريوس ماجستير دكتوراه

3205

216

بكالوريوس

ماجستير

460

30

17

2018 2017
عدد أعضاء هيئة
التدريس

عدد األبحاث
المنشورة

نسبة االبحاث المنشورة إلى عدد
أعضاء هيئة التدريس في الكلية

نسبة األبحاث المنشورة في
الكلية إلى المجموع العام
لألبحاث في الجامعة

47

36

%77

%7

186/51

جامعة آل البيت

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017

أهم اإلنجازات وفقاً للخطة السنوية للكلية للعام الجامعي 2018/2017م
مجال اإلعتماد وضمان الجودة
 إعتماد برنامج الّدكتوراه في تخصص اللغة العربية وآدابها إعتماداً خاصاً.
 متابعة إعتماد برنامج بكالوريوس اللغة اإليطالية واإلنجليزية إعتماداً خاصاً.
 إعتماد برنامج البكالوريوس األدب الفرنسي-اإلنجليز إعتماداً خاصاً.
 نشر الوعي بالجودة بين أعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية في الكلية.
 التنسيب بتعيين مساعّد أو نائب للعميّد لشؤون الجودة واإلعتماد األكاديمي.
 التنسيب بتعيين ثالثة أعضاء هيئة تّدريس في تخصص الجغرافيا ،أستاذ مشارك في تخصص
الجغرافيا الطبيعية ،أستاذ مساعّد في تخصص الجغرافيا البشرية ،مّدرس في الجغرافيا
التطبيقية (ماجستير).
 التنسيب بتعيين أعضاء هيئة تّدريس في تخصص إيطالي  -انجليز .
مجال البرامج األكاديمية
 استحّداث تخصص الجغرافية التطبيقية.
 إقرار استحّداث برنامج الّدبلوم العالي في العربية وآدابها للناطقين بغيرها.
مجال تطوير وتحديث الخطط الدراسية
 تحّديث خطة الماجستير في اللغة العربية وآدابها.
 تحّديث خطط البرامج الثنائية في قسم اللغات الحّديثة ،بتصميم مساقات باللغة اإلنجليزية تلبي
حاجات الطلبة.
مجال إعداد مواد تعليمية إلكترونية
 تمَ حوسبة االختبارات المتوسطة والنهائية لعشرين متطلباً جامعياً إنسانياً؛ اإلعجاز العلمي
للقرآن الكريم ،الثقافة اإلسالمية ،حاضر العالم اإلسالمي ،تنظيم األسرة والمجتمع ،النظم
اإلسالمية ،العلوم العسكرية ،التربية الوطنية ،تربية الطفل في اإلسالم ،أخالقيات المهنة من
منظور إسالمي ،اللغة العربية ( ،)99اللغة العربية ( ،)1اللغة العربية ( ،)2اللغة اإلنجليزية
( ،)99اللغة اإلنجليزية ( ،)1اللغة اإلنجليزية ( ،)2اللغة الفرنسية ،اللغة األلمانية ،اإلسالم
والقضايا المعاصرة ،مّدخل إلى علم النفس ،اللغة اإلسبانية.
 استكمال حوسبة المتطلبات الجامعية اإلنسانية ،حيث تمَ حوسبة ثالثة متطلبات.
 تمَ تّدريس المتطلبات :اللغة العربية ( ،)1التربية الوطنية ،اإلسالم والقضايا المعاصرة
إلكترونياً ).(Online
 العمل على تّدريس مساقات أقسام الكلية إلكترونياً.
 العمل على حوسبة االختبارات النهائية والمتوسطة لمساقات الكلية.
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مجال المكتبة
 تفعيل االشتراك بقواعّد البيانات العالمية في التخصصات اإلنسانية.
 تزويّد المكتبة بالمراجع والمواد التعليمية الورقية واإللكترونية في تّدريس اللغات األجنبية.
 متابعة تزويّد المكتبة بالمراجع الحّديثة التي تلبي حاجات البرامج األكاديمية كافة.
مجال البحث العلمي والمؤتمرات العلمية
 تمت ترقية ثالثة أعضاء هيئة تّدريس إلى رتبة أستاذ مشارك.
 تمَ قبول إعتماد مجالت علمية مرموقة في تخصصات العلوم اإلنسانية على مّدار العام.
 شارك ( )8أعضاء هيئة تّدريس في مؤتمرات داخل المملكة وخارجها )2( ،من قسم اللغة
العربية ،و( )4من قسم اللغات الحّديثة )1( ،من قسم التاريخ ،ونشر أو قيّد النشر ( )6أوراق
بحثية.
 نشر أعضاء الكلية ( )36بحثاً محكما في مجالت معتمّدة.
 نشر أعضاء هيئة التّدريس ( )4كتب.
 إقرار المؤتمر الّدولي الرابع لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في اللسانيات( :اللسانيات
المعرفية :أسسها النظرية وتطبيقاتها) ،الذ سيعقّد في -25-23نيسان 2019م.
مجال الطلبة
 عقّدت الكلية لقاءات دورية منتظمة مع الطلبة للتباحث في المشكالت التي يواجهونها على
مختلف الصعّد .شمل اللقاء األول طلبة البكالوريوس في أقسام الكلية من المستجّدين ،وشمل
اللقاء الثاني طلبة الّدراسات العليا.
 تمَ وضع خطة لرعاية المبادرات الطالبية ،ودمجهم بفعاليات الكلية والجامعة.
 تمَ التواصل مع الطلبة ،وعرض البرامج الّدراسية عليهم قبل أسبوعين من إعالنه رسميا،
لتجنب مشكالت الجّدأول الّدراسي.
 تمَ شرح الخطط االسترشادية للطلبة.
 إنشاء ناد طالبي للمحادثة في قسم اللغة اإلنجليزية.
 يتم التواصل إلكترونياً مع الطلبة عبر الصفحة اإللكترونية للكلية وأقسامها.
 تمَ ربط بعض المساقات بتقارير بحثية أو أبحاث علمية ،والسيما مواد الّدراسات العليا.
مجال تطوير كفاءة وقدرات أعضاء هيئة التدريس
 تعيين ضابط ارتباط لكلية اآلداب لّدى مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التّدريس.
 عقّد دورات تّدريبية ألعضاء هيئة التّدريس على نظام االمتحانات المحوسبة ،وذلك بالتعاون
مع قسم االمتحانات المحوسبة في كلية تكنولوجيا المعلومات.
 عقّد دورة تّدريبية ألعضاء هيئة التّدريس في الكلية على بوابة التعلم اإللكترونية (موديل).
 مشاركة أعضاء الهيئة اإلدارية بالّدورات المتخصصة مثل دورة اإلدارة العليا ،ودورة
تطوير الموقع اإللكتروني للجامعة.
 شارك أعضاء هيئة التّدريس في الكلية بالّدورات التي يعقّدها مركز تطوير أداء أعضاء هيئة
التّدريس.
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مجال تطوير محتوى المواقع اإللكترونية الخاصة بالكلية واألقسام
 متابعة تحّديث مكونات الصفحة اإللكترونية لكلية اآلداب وأقسامها على موقع الجامعة
اإللكتروني.
 متابعة تحّديث الصفحة اإللكترونية للكلية وأقسامها حسب معايير ضمان الجودة ،لإلسهام
بارتقاء تصنيف الجامعة.
مجال الندوات والنشاطات الثـقافية
 عقّدت نّدوة مشتركة بين قسم اللغات الحّديثة وقسم اللغة العربية حول الشاعر الجاهلي عنترة
بن شّداد ،قّدم فيها الّدكتور أحمّد الحراحشة ورقة بعنوان "عنترة وعبلة بين الحقيقة والخيال"
وقّدم الّدكتور وائل الربضي ورقة بعنوان "تأثير سيرة عنترة بن شّداد على األدب الغربي في
العصور الوسطى  :أنشودة روالن أنموذجاً".
 إقامة نّدوة تذكارية بمشاركة أعضاء هيئة التّدريس في الجامعة وخارجها بأوراق علمية
احتفاءاً باألستاذة الّدكتورة هنّد أبو الشعر-األستاذة في قسم التاريخ بجامعة آل البيت ما بين
(1917-1994م) ،وذلك بتاريخ 2018/4/30م.
 نظمت كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية نّدوة بعنوان المخّدرات وأثارها على الشباب،
(2017/11/26م) ،بمشاركة من داخل الجامعة وخارجها.
 نظمت وحّدة الّدراسات العُمانية بالتعاون مع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية محاضرة بعنوان":
الوجود العُماني في شرق إفريقيا" للّدكتور مصلح محمّد عبّد العيساو  ،بتاريخ 2018/7/4م.
مجال خدمة المجتمع المحلي
 إشراك المجتمع المحلي بفعاليات الكلية ونشاطاتها العلمية والثقافية.
 مشاركة عّدد من أعضاء هيئة التّدريس في الكلية بتحكيم البحوث في مجالت وطنية وعربية
وعالمية ،وتحكيم بحوث للترقيات في جامعات عربية عّديّدة.
 مشاركة أعضاء هيئة التّدريس في عضوية مجالت محكمة )5( :أعضاء.
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أهم النشاطات واإلنجازات:


















إعتماد برنامج الّدكتوراه في تخصص اللغة العربية وآدابها إعتماداً خاصاً.
استحّداث تخصص الجغرافية التطبيقية.
حوسبة االختبارات المتوسطة والنهائية لعشرين متطلباً جامعياً إنسانياً.
تّدريس المتطلبات :اللغة العربية ( ،)1التربية الوطنية ،اإلسالم والقضايا المعاصرة -
إلكترونياً(Online).
رفّد المجتمع بخريجين أكفاء ،على مستوى البكالوريوس ( )460طالباً ،موزعين على أقسام
الكلية )107( :طالب تخرجوا في قسم اللغة العربية ،و( )39طالباً تخرجوا في تخصص
اللغة الفرنسية ،و( )101طالباً تخرجوا في قسم التاريخ ،و( )150طالباً تخرجوا في قسم اللغة
اإلنجليزية ،و( )39طالباً تخرجوا في تخصص اللغة واألدب /إسباني  -إنجليز  ،و()24
طالباً تخرجوا في تخصص اللغة واألدب /إيطالي-إنجليزية .وعلى مستوى الماجستير تمَ
تخريج ( )30طالباً ،موزعين على أقسام الكلية )14( ،طالباً تخرجوا في قسم اللغة العربية،
و( )12في قسم التاريخ ،و( )4طالب في قسم اللغة اإلنجليزية .
ترقية ثالثة أعضاء هيئة تّدريس إلى رتبة أستاذ مشارك.
شارك ( )6أعضاء هيئة تّدريس في مؤتمرات داخل المملكة وخارجها )2( ،من قسم اللغة
العربية ،و( )4من قسم اللغات الحّديثة ،ونشر أو قيّد النشر ( )5أوراق بحثية
نشر أعضاء الكلية ( )36بحثاً محكما في مجالت معتمّدة.
نشر ( )3أعضاء هيئة تّدريس في الكلية فصوالً في كتب.
نشر أعضاء هيئة التّدريس في الكلية أربعة كتب.
إقرار المؤتمر الّدولي الرابع لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في اللسانيات( :اللسانيات
المعرفية :أسسها النظرية وتطبيقاتها) ،الذ سيعقّد في -25-23نيسان 2019م.
لقاء العمادة ورؤساء األقسام بطلبة البكالوريوس المستجّدين في مختلف التخصصات بتاريخ
2017/11/14م .ولقاء العمادة ورؤساء األقسام بطلبة الّدراسات العليا في الكلية ،بتاريخ:
2017/11/19م.
إسهام أعضاء هيئة التّدريس بالكلية في تحكيم البحوث في مجالت علمية ،وتحكيم ترقيات
األكاديميين في جامعات عربية ،وتحكيم رسائل جامعية على مستوى الماجستير والّدكتوراه
في جامعات أردنية وعربية .
إسهام أعضاء هيئة التّدريس في الكلية في خّدمة المجتمع.
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انعقاد اليوم العلمي لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2018/4/24( ،م) ،واشتمل على فعاليات متنوعة:
كلمة األستاذ عميّد الكلية ،وقصيّدة ألقاها الّدكتور محمّد محاسنة بعنوان (آل البيت) ،وعرض
مسرحي بعنوان "زواج تقليّد " قّدمه طلبة قسم اللغة االنجليزية ،وأغاني باللغة االسبانية وااليطالية
 .1قّدمها طلبة قسم اللغات الحّديثة .وتوزيع الّدرو على المّدرسين الذين حصلوا على ترقية أكاديمية
في العام الّدراسي  ،2018/2017وتكريم الموظفة غادة صادق لحصولها على المركز األول في
كتابة الرواية الفرنسية ،وتوزيع مجموعة من منشورات وزارة الثقافة (مّديرية ثقافة المفرق) على
الحضور والطلبة ،وإشهار كتاب الشعر الحر للّدكتور أحمّد الحراحشة.
نظمت كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في جامعة آل البيت نّدوة بعنوان المخّدرات وأثارها على
 .2الشباب2017/11/26( ،م) ،وشارك فيها األستاذ الّدكتور عميّد كلية اآلداب ،والّدكتور رئيس قسم
التاريخ.
عقّد قسم اللغة العربية بكلية اآلداب محاضرة بعنوان "قراءة جّديّدة في الشعر الجاهلي" للّدكتور
 .3أحمّد الحراحشة ومحاضرة بعنوان "األدب والفلسفة" ،للّدكتور نارت قاخون ،عضو هيئة التّدريس
في قسم اللغة العربية بجامعة آل البيت ،وذلك بتاريخ2017/4/21 :م.
مشاركة األستاذ الّدكتور محمّد الّدروبي ،والّدكتور أحمّد الحراحشة باألصبوحة الشعـرية التي
 .4نظمتها كلية الشريعة بجامعة آل البيت عن عن حب الرسول صل اهلل علية وسلم وحب الوطن،
بتاريخ2017/11/14:م.
مشاركة عميّد اآلداب في لقاء وفّد من وزارة التعليم العالي والملحقية الثقافية الماليزية،
2018/9/10( .5م)،وتعريفه الوفّد بأهم البرامج والتخصصات التي تقّدمها الكلية والسيما تخصص
اللغة العربية وآدابها.
مشاركة عميّد اآلداب بلقاء وفّد أنّدونيسي برئاسة السفير االنّدونيسي المعتمّد في المملكة األردنية
الهاشمية سعادة السيّد أنّد رحميانتو ،ومّدير جامعة انتسار االسالمية في انّدونيسيا الّدكتور مجيب
 .6الرحمن ،ورئيس قسم اللغات بالجامعة فيصل المبارك والملحق الثقافي االنّدونيسي أدوين ساتيا
(2018/3/21م) ،وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجاالت التعليمية بين جامعة آل
البيت والجامعات والمؤسسات التعليمية في انّدونيسيا.
مشاركة عميّد الكلية بلقاء وفّد من المعهّد الّديني للبنات في انّدونيسيا برئاسة الّدكتورة فوزية فوزان
والوفّد المرافق2017/10/17( ،م) ،لتعزيز التعاون في مجال تبادل أعضاء هيئة
 .7آل محمّد
التّدريس والطلبة وعقّد المؤتمرات وتبادل الخبرات العلمية.
عقّد نّدوة تذكارية لتكريم األستاذةَ الّدكتورة هنّد ابو الشعر ،لقاء خّدمتها في جامعة آل البيت ما بين
 ،2017-1994 .8وذلك في حفل أقيم بتاريخ 2018/4/30م ،وقّدمت أوراق علمية بهذه المناسبة من
داخل الجامعة وخارجها.
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كلية العلوم
تأسست كلية العلوم عام 1994م ،مع إنطالقة الجامعة ،وكانت تعرف بكلية اآلداب والعلوم
لتكون أكبر كليات الجامعة ،ثم استقلت الكلية باسم كلية العلوم في سنة 2005م ،وتتضمن الكلية خمسة
أقسام هي الرياضيات ،الكيمياء ،الفيزياء والعلوم الحياتية والعلوم الطبية المخبرية ،وتمنح هذه األقسام
خمس درجات علمية على مستوى البكالوريوس ،وثالث درجات علمية على مستوى الماجستير.
تعنى الكلية بتحّديث خطط وأساليب التّدريس في شتى األقسام باستخّدام التكنولوجيا الحّديثة،
حيث تمَ تزويّد الكلية بمختبرات حاسوب حّديثة.
وتهّدف الكلية إلى توفير األجواء العلمية الالزمة للتعليم والبحث والتّدريس في مجاالت العلوم
المختلفة ،وإعّداد الخريجين المؤهلين في التخصصات العلمية المذكورة أعالها ومواكبة أحّدث وجوه
التقّدم العلمي في هذه التخصصات ،ومن أجل تحقيق هذه الغايات استقطبت الكلية كادراً تّدريسياً
مؤهالً ،وافتتحت عّدداً من المختبرات المتقّدمة في الكيمياء والفيزياء والعلوم الحياتية ،وتوسعت في
باب القبول في مرحلتي البكالوريوس والماجستير ،كما رفّدت الكلية بطاقم مساعّد من اإلداريين
ومشرفي المختبرات.
وتمنح الكلية الّدرجات العلمية اآلتية:
 البكالوريوس في الرياضيات ،والفيزياء ،والكيمياء ،والعلوم الحياتية ،والعلوم الطبيةالمخبرية.
 الماجستير في الرياضيات ،والفيزياء ،والكيمياء.أعداد العاملين والطلبة والخريجين في الكلية للعام الجامعي 2018/2017م
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أهم اإلنجازات وفقاً للخطة السنوية للكلية للعام الجامعي 2018/2017م
مجال اإلعتماد وضمان الجودة
 العمل جارٍ على استكمال اإلعتماد الخاص للبرامج الّدراسية في الكلية.
مجال البرامج األكاديمية
 العمل جارٍ على زيادة الطاقة االستيعابية للبرامج من خالل استقطاب أعضاء هيئة تّدريس
جّدد.
 العمل جارٍ على استحّداث تخصصات جّديّدة تتناسب مع احتياجات المجتمع المحلي.
مجال تطوير وتحديث الخطط الدراسية
 تمَ تحّديث خطة قسم الكيمياء و خطة العلوم الطبية المخبرية.
 تمَ نشر الخطط الّدراسية لكافة التخصصات على موقع الجامعة.
مجال إعداد مواد تعليمية إلكترونية
 تمَ حوسبة مساق أسس الرياضيات بالتعاون مع األكاديمية الملكية في لنّدن للتّدريس عن بعّد.
مجال المكتبة
 رفّد المكتبة بمجموعة من الكتب الحّديثة في تخصصات الكلية.
 توفير المراجع العلمية المعتمّدة في مكتبة الجامعة.
 توفير المراجع اإللكترونية الستخّدام الطلبة.
مجال البحث العلمي والمؤتمرات العلمية
 قام أعضاء هيئة التّدريس في الكلية بنشر ( )100بحثاً في العام الجامعي 2018/2017م.
 شارك ( )10من أعضاء هيئة التّدريس في مؤتمرات محلية و عالمية.
 المشاركة في دورات المهارات الحياتية و تعزيز االتجاهات االيجابية نحو المجتمع.
 تمَ عقّد العّديّد من المحاضرات التثقيفية للمجتمع المحلي.
مجال الطلبة
 تمَ عقّد لقاء فصلي مع طلبة الكلية.
 تشجيع الطلبة على استخّدام المراجع العلمية المعتمّدة.
مجال تطوير كفاءة وقدرات أعضاء هيئة التدريس
 تمَ التحاق عّدد من المبتعثين للعمل في أقسام الكلية و العمل جارٍ على تحقيق متطلبات
اإلعتماد الخاص.
 إشراك أعضاء هيئة التّدريس في الكلية باإلشراف ومناقشة ( )19رسالة ماجستير.
 قام ( )%90من أعضاء الهيئة التّدريسية باإلشراف على رسائل الماجستير.
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مجال تطوير محتوى المواقع اإللكترونية الخاصة بالكلية واألقسام
 يتم تحّديث الموقع اإللكتروني للكلية واألقسام بشكل مستمر.
مجال الندوات والنشاطات الثـقافية
 تمَ إنجاز ( )10نّدوات في موضوعات طالبية مختلفة.
مجال خدمة المجتمع المحلي
 المشاركة في دورات المهارات الحياتية و تعزيز االتجاهات االيجابية نحو المجتمع.
 تمَ عقّد العّديّد من المحاضرات التثقيفية للمجتمع المحلي.
أهم النشاطات واإلنجازات:
 تمت ترقية ثمانية من أعضاء الهيئة التّدريسية ،خمسة إلى رتبة أستاذ في كل من قسم الفيزياء
و الرياضيات و الكيمياء و العلوم الطبية المخبرية و ثالثة أعضاء هيئة تّدريس إلى رتبة
أستاذ مشارك في كل من قسمي الرياضيات و العلوم الحياتية.
 هنالك موفّد للحصول على شهادة الّدكتوراه في الفيزياء الفلكية.
 نشر أعضاء هيئة التّدريس في الكلية ( )100بحثاً في مجالت علمية محكمة ومؤتمرات
عالمية.
 تمَ تعّديل وإعتماد خطة قسم العلوم الطبية المخبرية من قبل لجنة الخطة في الجامعة.
 الحصول على دعم مالي بقيمة ( )20400دينار أردني من الجامعة كّدعم بحثي إلنجاز البحث
الموسوم بـ "ثنائي تصميم انابيب الكربون الناناو " للّدكتور جمال طال .
 الحصول على دعم مالي بقيمة ( )50000دينار أردني من الجامعة كّدعم بحثي إلنجاز البحث
الموسوم بـ "الخصائص الطيفية ألغشية رقيقة من بولي ميثيل ميثاكريليت()PMMA
المطعمة بصبغة البيريلين" للّدكتور حسام الناصر.
النشاطات العلمية والتدريبية
مشاركة أ.د .مشهور الوردات في المؤتمر الّدولي األول /إدارة المعلومات الجيومكانيةTIAX /
Amman ،Workshop on GEANT H2020 and European Synchotron Sources .1
2017/12/13م.
 .2عقّد لقاء الطلبة الجّدد في قسم العلوم الطبية المخبرية ،ايلول 2018
 .3عقّد لقاء الطلبة الجّدد في قسم الكيمياء بتاريخ 2017/9/27م.
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كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
تأسست الكلية عام 1994م بهّدف إعّداد الكوادر المؤهلة علمياً وعملياً للمشاركة في تحقيق
غايات الوطن وتطلعاته في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية المستّدامة ،ورفّد سوق العمل
بالخريجين القادرين على تحمل المسؤولية والمكتسبات في جميع المجاالت االقتصادية واإلدارية
واالجتماعية .وتضم الكلية خمسة أقسام هي :إدارة األعمال ،واإلدارة العامة ،واقتصاديات المال
واألعمال ،والتمويل والمصارف ،والمحاسبة.
وتستضيف الكلية وبشكل مستمركبار المسؤولين في دوائر الّدولة ،وصنا القرار ،ورياد
القطا الخاص إللقاء المحاضرات التي تهم طلبة الكلية والجامعة بشكل عام ،باإلضافة إلى إقامة
المؤتمرات وورش العمل لتشخيص المشكالت االقتصادية واالزمات المالية السائّدة في العالم بشكل
عام وفي األردن بشكل خاص واقتراح الحلول لها.
وتمنح الكلية الّدرجات العلمية اآلتية:
البكالوريوس في إدارة األعمال ،والتمويل والمصارف ،والمحاسبة ،واقتصاديات المال
واألعمال ،والمحاسبة وقانون األعمال ،ونظم المعلومات المحاسبية ،ونظم المعلومات المالية
والمصرفية.
الماجستير في إدارة األعمال ،واإلدارة العامة ،والمحاسبة ،والتمويل والمصارف،
واقتصاديات المال واألعمال ،واالقتصاد والتعاون الّدولي.
أعداد العاملين والطلبة والخريجين في الكلية للعام الجامعي 2018/2017م
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أهم اإلنجازات وفقاً للخطة السنوية للكلية للعام الجامعي 2018/2017م
مجال اإلعتماد وضمان الجودة
 تمَ عقّد عّدة اجتماعات من قبل االستاذ العميّد ورؤساء األقسام في الكلية بحضور لجان
الجودة في األقسام لمناقشة امتحان الكفاءة والوقوف على نقاط الضعف في ذلك االمتحان
ومعالجتها ،حيث تمَ عقّد عّدة لقاءات لطلبة الكلية لتوعيتهم بأهمية امتحان الكفاءة ومخرجات
ذلك االمتحان والتي ستنعكس عليهم إيجابياً بعّد التخرج ،وفيما يتعلق بامتحان الكفاءة
الجامعية فقّد تمَ اقتراح آليات من قبل األقسام للتقويم وكذلك تمَ وضع خطة زمنية للمعالجة،
وتم مناقشة تلك الخطط ضمن مجالس األقسام للعمل معاً على تحسين نتائج امتحان الكفاءة
للبرامج التي تطرحها الكلية.
مجال البرامج األكاديمية
 تمَ طلب تعيين أعضاء هيئة تّدريس في قسم المحاسبة والتمويل وإدارة االعمال لرفّد األقسام
بالكفاءات العلمية المؤهلة.
مجال تطوير وتحديث الخطط الدراسية
 تمَ تحّديث الخطط الّدراسية لبرامج الكلية ونشرها على موقع الجامعة اإللكتروني ومواقع
المّدرسين لمواكبة التطور الحاصل في عالم المعرفة وانعكاس ذلك على مخرجات التعليم.
مجال إعداد مواد تعليمية إلكترونية
 شارك بعض أعضاء هيئة التّدريس في عّدة دورات يعقّدها مركز تطوير أداء أعضاء هيئة
التّدريس.
مجال المكتبة
 رفّد مكتبة الجامعة بكتب حّديثة في تخصصات االقتصاد والعلوم اإلدارية.
 بلغ عّدد الكتب الخاصة بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية في مكتبة الجامعة( )18440كتاباً.
 زيادة عّدد االشتراكات في قواعّد البيانات تحتو المجالت العلمية الخاصة بعلوم االقتصاد
والعلوم اإلدارية.
 تمَ توعية الطلبة خالل المحاضرات بأهمية الكتب الورقية وضرورة االستفادة من المراجع
المتوفرة للمقررات الّدراسية في المكتبة الهاشمية لتعظيم الفائّدة من المقرر الّدراسي الذ
يعطى لهم خالل المحاضرات.
مجال البحث العلمي والمؤتمرات العلمية
 قام أعضاء الهيئة التّدريسية في الكلية بنشر ( )89بحثاً علمياً في المجالت العلمية العالمية .
 قيام بعض طلبة الّدراسات العليا بنشر مستالت من رسائلهم ،وباالشتراك مع مشرفيهم في
المجالت العلمية المتخصصة.
 تمَ تشجيع طلبة الّدراسات العليا ومن خالل المساقات المختلفة بالتركيز على األبحاث ذات
الجانب التطبيقي وكيفية اإلعّداد لتلك األبحاث.
 تمَ تعريف طلبة الّدراسات العليا بكيفية كتابة األبحاث ونشرها في المجالت والمؤتمرات
العلمية العالمية من خالل تكليفهم بكتابة أوراق بحثية ومراجعتها معهم من خالل مساق مناهج
البحث العلمي .
 التحضير لعقّد مؤتمر علمي عالمي في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية.
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مجال الطلبة
 تمَ دعم وتحفيز الطلبة المتميزين من خالل إرسالهم للمشاركة في مسابقة ) (IMAالمعهّد
األمريكي للمحاسبين اإلداريين خالل مركز (صرح) ومركز .kmpg
 تمَ توجيه رؤساء األقسام لتفعيل اإلرشاد األكاديمي ،حيث تمَ تقسيم الطلبة إلى مجموعات
حسب سنة قبولهم.
 تمَ تفعيل خّدمة إرسال الرسائل اإللكترونية للطلبة وعلى مواقعهم من قبل أعضاء الهيئة
التّدريسية كجزء من التواصل معهم إلعالمهم عن كل ما يستجّد في المقرر الّدراسي.
 تمَ تفعيل وسائل التواصل االجتماعي من خالل إنشاء مجموعات للطلبة في بعض المساقات
لتسهيل التواصل معهم وعبر مكتبة (خذ واعط )الخاصة بطلبة كلية االقتصاد.
 تمَ توجيه الطلبة لالستفادة من الخطة االسترشادية الموجودة على موقع األقسام والتقيّد بها
أثناء التسجيل للمواد.
 تمَ نشر مخطط المقررات على الموقع اإللكتروني لألقسام داخل الكلية ،تمهيّداً إلنشاء مكتبة
إلكترونية على الموقع اإللكتروني لكل قسم تحتو المادة المقررة وأسئلة السنوات السابقة
ذات العالقة والوظائف المسنّدة للطلبة وكل ما يتعلق بالمقررات الّدراسية.
مجال تطوير كفاءة وقدرات أعضاء هيئة التدريس
 يتم وبشكل فصلي من خالل مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التّدريس تزويّد أعضاء الهيئة
التّدريسية بالتقييم من قبل الطلبة للوقوف على نقاط الضعف واإلرتقاء بمستوى األداء من
خالل معالجة نقاط الضعف وتعزيز النقاط اإليجابية ،مشيراً إلى انه تمَ مناقشة تقييم الطلبة مع
أعضاء الهيئة التّدريسية.
مجال تطوير محتوى المواقع اإللكترونية الخاصة بالكلية واألقسام
 تمَ تكليف ضباط ارتباط مع مركز الحاسوب من كل قسم لمراجعة محتوى الموقع اإللكتروني
للكلية واألقسام وتحّديث تلك المواقع كلما لزم ذلك.
أهم النشاطات واإلنجازات:
 ترقية بعض أعضاء هيئة تّدريس في الكلية من مختلف األقسام.
 نشر أعضاء هيئة التّدريس في الكلية ( )89بحثاً في مجالت علمية محكمة.
 تمَ اختيار عضو هيئة تّدريس في الكلية من قبل جامعة ليّدز لتنظيم اللقاء السنو لخريجي
جامعة ليّدز في األردن.
 منح الّدكتور محمّد الحّدب منحة  Fulbrightلمّدة سنة كاملة في احّدى الجامعات األمريكية.
 التحضير لمؤتمر علمي عالمي بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ومقره الجامعة.
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النشاطات العلمية والتدريبية
 .1ترقية بعض أعضاء الهيئة التّدريسية إلى رتبه أستاذ ،ورتبة مشارك
 .2تمَ نشر مجمو ( )89بحثاً محكماً في مجالت علمية ألعضاء هيئة التّدريس في الكلية.
حصول أحّد طالب الماجستير فيي احيّد األقسيام عليى بعثيه تبيادل ثقيافي ضيمن برنيامج موالنيا للتبيادل
.3
الثقافي مع الجامعات التركية.
التعامييل مييع مشيياكل الطلبييه داخلييًا حيييث لييم يييتم تحويييل أ طالبياً ميين طلبيية القسييم إلييى مجلييس ضييبط
.4
الطلبه في الكلية أو عمادة شؤون الطلبة.
تمَ تفعيل برنامج الماجستير في مركز االرتباط بعميان وتيم البيّدء بالتيّدريس فييه عليى الفصيل األول
.5
2018/2017م.
 .6التنسيق لمقترح إنشاء حاضنه اعمال داخل الحرم الجامعي لخّدمة المجتمع المحلي وطلبه الجامعة.
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كلية الهندسة
تمَ تأسيس كلية الهنّدسة في الجامعة عام 2010م لرفّد المجتمع بكوادر علمية مؤهلة علمياً
ونظرياً لممارسة واحتراف مهنة الهنّدسة .تتضمن كلية الهنّدسة أربعة أقسام هي :قسم هنّدسة العمارة،
والهنّدسة المّدنية ،وهنّدسة المساحة ،وهنّدسة الطاقة المتجّددة.
تقوم الكلية ممثلة بعميّدها وأعضاء الهيئتين التّدريسية واإلدارية بمواكبة كل ما هو جّديّد
وفعال على صعيّد العلم والمعرفة الهنّدسية ،وذلك بتهيئة البيئة المناسبة للطالب لتلقي المعلومة بأحّدث
الوسائل .تمَ تجهيز مختبرات حّديثة مزودة بكوادر فنية مؤهلة لالرتقاء بمستوى الكلية والخريجين.
كما تقوم الكلية بالتواصل مع الطلبة ومشاكلهم اليومية بشكل مباشر ،وتقوم بالتواصل مع باقي الكليات
واألقسام لمحأولة دمج العلوم للوصول إلى نقاط تقاطع تفيّد الطلبة الحقاً.
وتمنح الكلية درجة البكالوريوس في الهنّدسة المعمارية ،والهنّدسة المّدنية ،وهنّدسة المساحة،
وهنّدسة الطاقة المتجّددة والمستّدامة.
أعداد العاملين والطلبة والخريجين في الكلية للعام الجامعي 2018/2017م
أستاذ
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* االستاذ الّدكتور سميح الرواشّدة  /تفرغ علمي من جامعة البلقاء التطبيقية.

186/64

جامعة آل البيت

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017

أهم اإلنجازات وفقاً للخطة السنوية للكلية للعام الجامعي 2018/2017م
مجال اإلعتماد وضمان الجودة
 تمَ تشكيل لجنة مختصة من أعضاء الهيئة التّدريسية للسير بإجراءات اإلعتماد العالمي لكلية
الهنّدسة  ABETواإلعتماد العالمي لقسم العمارة . NAAB
 تمَ عقّد اجتماعات ومحاضرات للطالب الخريجين في الكلية واألقسام لشرح أهمية امتحان
الكفاءة ولمناقشة نقاط الضعف وأسباب تّدني تحصيل طلبة الجامعة فيه.
مجال تطوير وتحديث الخطط الدراسية
 تمت المراجعة والتعّديل المستمر للخطط الّدراسية للتخصصات التي تطرحها الكلية بما يتالءم
مع متطلبات ومعايير اإلعتماد من قبل هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي.
مجال البحث العلمي والمؤتمرات العلمية
 قامت الكلية بتنظيم مؤتمر اإلدارة المتكاملة للكوارث الطبيعية في البحر الميت وذلك من
تاريخ  2018/3/29إلى  2018 /4/2بّدعم من صنّدوق دعم البحث العلمي حصل عليه
الّدكتور مؤيّد شواقفة حيث شارك العّديّد من أساتذة الجامعات األردنية وعّدد من المختصين
من مركز إدارة األزمات واألمن القومي بتقّديم ومناقشة أوراق علمية محكمة حول إدارة
األزمات والكوارث وقّد حضر المؤتمر رئيس جامعة آل البيت األستاذ الّدكتور ضياء الّدين
عرفة وتم اإلفتتاح برعاية وزير البيئة المهنّدس نايف الفايز .
 مشاركة أعضاء هيئة التّدريس من قسم هنّدسة العمارة في لجان تحكيم مشاريع التخرج
لطلبة هنّدسة العمارة في الجامعة الهاشمية والجامعة األردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا
وجامعة الزرقاء الخاصة مع نخبة من أساتذة الجامعات األردنية والمعماريين الممارسين
للمهنة من داخل وخارج األردن.
 مشاركة بعض أعضاء هيئة التّدريس في الكلية في تحكيم أبحاث علمية لنشرها في مجالت
عالمية محكمة.
 إشراف بعض أعضاء هيئة التّدريس على رسائل ماجستير لطالب الهنّدسة المّدنية وهنّدسة
العمارة في جامعة العلوم.
 مشاركة أعضاء هيئة التّدريس الّدكتورة صفاء الحسبان والّدكتور عمر الزعبي في الكلية في
دورة تّدريبية  solar Energy in Buildings and HVACو Energy Efficiency
 and modelingفي جامعة  Innsbruckفي النمسا وذلك من 2018/9/1-8/26
وحصولهم على شهادات مصّدقة من الجامعة () )Training of Trainers (TOTوذلك
بالتعاون مع منظمة .Erasmus plus
 مشاركة عميّد كلية الهنّدسة الّدكتور مؤيّد شواقفة في عضوية اللجان المنظمة الّدائمة
 steering committeeلمشرو  E Greenوالممول من منظمة  Erasmus plusفي
ألمانيا وذلك بتاريخ 2018/9/4-2018/9/1م.
 مشاركة الّدكتور محمّد سميران في ألمانيا في مشرو Vocational training center
 مشاركة الّدكتور مؤيّد شواقفة و الّدكتور عاكف الفقراء كعضو لجنة علمية في مؤتمر البيئة
العالمي األول ( نحو بيئة آمنة) وذلك في جامعة عمان العربية وذلك بتاريخ .2018/11/18
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 مشاركة الّدكتور مؤيّد شواقفة كعضو لجنة علمية في عّدد من المؤتمرات الّدولية.
 مشاركة الّدكتور بالل ياسين في مؤتمر البحر الميت International Conference
 Coordinating Engineering for Sustainability and Resilienceوذلك من 3-8
 May 2017بورقة بحثية بعنوان 'Ground Resource Heat Pump Systems and
''Pump Exchanger Systems in Jordan
مجال الطلبة
 مشاركة طالب من كلية الهنّدسة في مسابقة تصميم حي سكني مستّدام ( GFC: green
 field cityيضم األردنيين والسوريين ( 3000نسمة) على ما مساحته ( 70دونم) من
أراضي المفرق وذلك بّدعم من الحكومة الهولنّدية وبإشراف المفوض Hedzer
 Roodenborgوبهّدف توفير فرص عمل لخريجي كلية الهنّدسة من سكان المفرق والتي
تحتضن عّدد كبير من الالجئين السوريين ،وفوزهم بالمركز األول.
 تمَ توجيه رؤساء األقسام لتفعيل اإلرشاد األكاديمي حيث تمَ تقسيم الطلبة إلى مجموعات
حسب سنة قبولهم واستنّدت كل مجموعة إلى عضو هيئة تّدريس إلرشادهم.
 تمَ تفعيل خّدمة إرسال رسائل إلكترونية للطالب لتحّديث البيانات ومراجعة األقسام إذا لزم
األمر.
مجال تطوير كفاءة وقدرات أعضاء الهيئة التدريسية
 شارك عّدد من أعضاء الهيئة التّدريسية في الكية في دورة  scopusللبيانات والمجالت
العالمية والتي عقّدها مركز تطوير أعضاء هيئة التّدريس.
 تزويّد أعضاء الهيئة التّدريسية بتقييم الطالب لمعرفة نقاط الضعف وتحسين األداء.
مجال خدمة المجتمع
 تصميم مشاريع تخّدم المجتمع المحلي مثل تصميم المّدينة التجارية من قبل طالب تخرج
هنّدسة عمارة حيث يقع المشرو على أراضي جامعة آل البيت ويهّدف إلى خّدمة المجتمع
المحلي وخلق فرص عمل وكذلك خّدمة طالب الجامعة بتوفير بيئة آمنة للسكن والخّدمات
ويهّدف أيضاً لربط المّدينة مع الحرم الجامعي من خالل خلق شار حيو (شار الجامعة).
حيث تبلغ مساحة المشرو 200.000م يحتو على مباني بمساحة  50.000م وحّدائق
وساحات .وتحتو المباني على مول تجار كبير ،ومّدرسة نموذجية،قاعات مؤتمرات،
صالة معّدة ألغراض مالعب رياضية ،محالت تجارية سكن طالب ،سكن طالبات ،وفلل
ألعضاء الهيئة التّدريسية.
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كلية األمير الحسين بن عبداهلل لتكنولوجيا المعلومات
تمَ إنشاء كلية األمير الحسين بن عبّداهلل لتكنولوجيا المعلومات في العام 2001م ،وتضم الكلية
قسمين هما علم الحاسوب ونظم المعلومات ،وتحتضن الكلية قسم االمتحانات المحوسبة ،والذ يعتبر
نواة لمركز التعليم اإللكتروني واالمتحانات المحوسبة في الجامعة.
تهّدف الكلية إلى تلبية احتياجات السوق األردنية في المجاالت الحاسوبية المختلفة ،وإعّداد
الكفاءات العلمية الوطنية المّدربة والمؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات ،وتخريج الكوادر المتميزة
القادرة على التعامل مع الحاسوب ،وبناء أنظمة الحواسيب وبرمجياتها وشبكات المعلوماتية ،وذلك في
ضوء االستخّدام المتزايّد للحاسوب وتطبيقاته ،والنمو المستمر للشبكات البينية والّداخلية والشبكات
الالسلكية ،وانتشار التجارة اإللكترونية ،وتوجيه الحكومات إلى إنجاز المعامالت دون استخّدام
األدوات القّديمة ،التي تحتاج إلى األرشفة ،وحفظ السجالت ذات الحجم الكبير ،والتي تحتاج إلى
مساحات واسعة من المباني الخاصة إلدارات الّدولة.
وتمنح الكلية الّدرجات العلمية اآلتية:
 البكالوريوس في علم الحاسوب ،ونظم المعلومات الحاسوبية ،ونظم المعلومات اإلدارية. الماجستير في علم الحاسوب والماجستير في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التربية(مشترك مع كلية التربية).
أعداد العاملين والطلبة والخريجين في الكلية للعام الجامعي 2018/2017م
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أهم اإلنجازات وفقاً للخطة السنوية للكلية للعام الجامعي 2018/2017م
مجال اإلعتماد وضمان الجودة:
 تمَ تجهيز ثالثة مختبرات ضمن ملحق الكلية الجّديّد بكافة التجهيزات الالزمة ،وذلك عن
طريق المشاريع الّدولية المشتركة التي عقّدتها الكلية مع الجامعات والمؤسسات العالمية،
وذلك دون تحميل الجامعة أية نفقات مالية.
 تحقيقاً لمعايير اإلعتماد الخاص لتخصص علم الحاسوب فقّد تمَ نقل مساق مهارات الحاسوب
ورقمه ( )901099ليتبع قسم المواد المسانّدة التابع لكلية العلوم ،علماً بان عّدد الشعب
المطروحة لهذا المساق يصل تقريبًا إلى عشرين شعبه لكل فصل دراسي.
 تّمَ االشراف على حوسبة امتحانات واحد وستين ( )61مساقاً خالل الفصل الدراسي األول
للعام الجامعي  ،2018/2017حيث تقدم ( )20732طالباً وطالبة لهذه االمتحانات ،كما تّمَ
خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  2018/2017حوسبة أربعة وستين ()64
مساقاً ،حيث تقدم ( )21121طالباً وطالبة لهذه االمتحانات ،وكان مجموع االمتحانات التي
تقدم لها الطلبة خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي )49231( 2018/2017
امتحاناً محوسباً ،أما خالل الفصل الدراسي الصيفي فقد تّمَ حوسبة ستة وخمسين ()56
مساقاً ،حيث تقدم ( )9893طالباً وطالبة لهذه االمتحانات ،وكان مجموع االمتحانات التي
تقدم لها الطلبة خالل الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي )25456( 2018/2017
امتحاناً محوسباً.
 تمَ تعيين مساعّد عميّد لشؤون الطلبة والجودة للعمل على نشر ثقافة الجودة ،كما تمَ عقّد عّدة
اجتماعات من قبل مجالس األقسام بحضور لجان الجودة في األقسام لمناقشة امتحان الكفاءة
والوقوف على نقاط الضعف في ذلك االمتحان ومعالجتها.
 تمَ عقّد عّدة لقاءات مع الطلبة لتوعيتهم بأهمية امتحان الكفاءة الجامعية ،وكذلك تمَ تكليف
أعضاء الهيئة التّدريسية بعقّد عّدة محاضرات للطلبة في كل كفاية من كفايات االمتحان،
وذلك لتحسين مخرجات امتحان الكفاءة الجامعية.
 تمَ وضع نظام تتبع تعّديل العالمات على المواد المحوسبة.
 تمَ العمل على طرح المواد التعليمية للمساقات على المواقع اإللكترونية لألقسام التي تطرح
تلك المساقات.
 تّمَ تشكيل لجان مختصة من مدرسي المساقات االستدراكية لمراجعة األسئلة السابقة
وتطويرها وتقسيمها لفئات ثالث من حيث الصعوبة لضمان تقدم الطلبة المتحان عادل
ومتوازن.
مجال البرامج األكاديمية:
 االستمرار بالسير بإجراءات استحّداث برنامج البكالوريوس في الحوسبة النقالة ،ضمن قسم
علم الحاسوب.
 تكليف قسم نظم المعلومات باستحّداث برنامج جّديّد في تكنولوجيا المعلومات واالعمال.
مجال تطوير وتحديث الخطط الدراسية:
 المراجعة والتعّديل المستمر للخطط الّدراسية للتخصصات التي تطرحها الكلية ،وذلك
انسجامًا مع معايير اإلعتماد التي يتم إقرارها من قبل هيئة اإلعتماد.
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 تمَ بحث سبل التعاون مع جمعية شركات تقنية المعلومات واالتصاالت "إنتاج" فيما يتعلق
بتحسين مخرجات كليات تكنولوجيا المعلومات والتشبيك مع القطا الخاص لتنفيذ مشاريع
تخرج عصرية تخّدم المجتمع وتساعّد الطلبة في إيجاد فرصة العمل المناسبة بعّد التخرج.
مجال إعداد مواد تعليمية إلكترونية:
 إعداد نظام المساقات اإللكترونية قبل بداية الفصل ونقل بيانات الطالب المسجلين في
المساقات اإللكترونية له.
 التنسيق مع مدرسي المساقات اإللكترونية لتجهيز وتحميل محتويات المساق من عروض
تقديمية ووسائط متعددة إلى النظام.
 مساعدة الطالب المسجلين في المساقات اإللكترونية تقنياً وفنياً وتقديّم االستشارات لهّم.
 حل المشكالت التقنية والفنية المتعلقة بالتعليّم اإللكتروني والتي تحدث خالل الفصل الدراسي
من خالل التنسيق مع المدرس ومركز الحاسوب.
 تمَ العمل على نشر ثقافة التعليم اإللكتروني بين الزمالء أعضاء الهيئة التّدريسية في الكلية،
حيث تمَ حوسبة مساق مهارات الحاسوب بالتعاون مع جامعة اليرموك ،وقّد بّدأ التّدريس
اإللكتروني لهذا المساق من بّداية الفصل الّدراسي األول للعام الجامعي 2018/2017م.
 تمَ نشر ثقافة التعليم اإللكتروني بين كافة الزمالء أعضاء الهيئة التّدريسية المشاركين في
تّدريس المساقات التي تطرح لالجئين السوريين واألردنيين من ذو الّدخل المحّدود ضمن
مشرو التعليم الرقمي وزيادة فرصه ،والذ بّدأ تنفيذ الّدورة األولى منه بتاريخ
 2017/10/1والّدورة الثانية بتاريخ  ،2018/10/1وذلك بالتعاون مع جامعة ( Kings
 )College Londonفي المملكة المتحّدة والجامعة األمريكية في بيروت ومؤسسة
( )Kironللتعليم المفتوح في ألمانيا ومؤسسة ( )FutureLearnللتعليم المفتوح في المملكة
المتحّدة.
 قيام فريـق من جامعـة ( )King's College Londonمكـون من السيّدة ( Hannah
 )Bondوالسيّدة ( )Moia Rowsomeبزيارة جامعة آل البيت يومي األربعاء والخميس
(2018/1/18-17م) حيث قاموا باالطال على البرنامج التّدريبي الذ ينفّذ لالجئين
السوريين واألردنيين ،وقّد تمَ عقّد عّدة لقاءات يوم األربعاء الموافق 2018/1/17م مع
مّدرسي المساقات والطلبة حول الجزء اإللكتروني الذ يعطى للطلبة خالل المساقات
المختلفة.
 قام فريـق من مؤسسة كايرون األلمانية للتعليم عبر االنترنت مكـون من السيّدة ( Franziska
 )Pfeiferوالسيّد ( )Adam Roeوالسيّدة ( )Lea Batalبزيارة جامعة آل البيت يوم
الثالثاء الموافق  ،2018/2/20حيث قاموا باالطال على البرنامج التّدريبي الذ ينفّذ
لالجئين السوريين واألردنيين ضمن مشرو التعليم الرقمي وزيادة فرصه.
 تمَ االستفادة من مشرو التعليم الرقمي وزيادة فرصه المشترك مع كل من جامعة ( King's
 )College Londonوالجامعة األمريكية في بيروت ومؤسستي كايرون األلمانية و
( )FutureLearnالبريطانية للتعليم المفتوح المتضمن تنفيذ برنامج مّدمج ( %30تعليم
إلكتروني و  %70تعليم تقليّد ) في تكنولوجيا المعلومات لالجئين السوريين واألردنيين من
ذو الّدخل المحّدود ،حيث تمَ نقل تجربة التعليم المّدمج لبعض المساقات في الكلية وهي
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مساق عمارة الحاسوب ومساق شبكات الحاسوب ومساق حاسوب ( )2للتخصصات
اإلنسانية.
مجال المكتبة:
 تمَ الحّديث مع الطلبة خالل المحاضرات عن أهمية الكتب الورقية وضرورة االستفادة من
المراجع المتوفرة للمقررات الّدراسية في المكتبة الهاشمية لتعظيم الفائّدة من المقرر الّدراسي
الذ يعطى لهم خالل المحاضرات.
 تمَ العمل على نشر ثقافة المكتبة اإللكترونية من خالل تزويّد الطلبة بنسخ إلكترونية من الكتب
المقررة للتسهيل والتوفير عليهم في الحصول على الكتب الورقية الرتفا سعرها وعّدم قّدرة
بعض الطلبة على شراء تلك الكتب.
 تمَ تحميل المادة اإللكترونية للمقررات الّدراسية وكذلك مخطط تلك المقررات على الموقع
اإللكتروني لألقسام داخل الكلية ،وذلك تمهيّداً إلنشاء مكتبة إلكترونية على الموقع اإللكتروني
لكل قسم تحتو المادة المقررة وأسئلة السنوات السابقة ذات العالقة والوظائف المسنّدة للطلبة
وكل ما يتعلق بالمقررات الّدراسية.
مجال البحث العلمي والمؤتمرات العلمية:
 قيام بعض أعضاء الهيئة التّدريسية بالنشر في المجالت العلمية العالمية ،وكذلك المؤتمرات
العلمية الّدولية ،حيث تمَ نشر ( )30بحث.
 تعيين أحّد أعضاء هيئة التّدريس من قسم علم الحاسوب ضمن هيئة التحرير للمجلة العربية
الّدولية لتكنولوجيا المعلومات ( )IAJITوهي من المجالت المصنفة ضمن قاعة البيانات
العالمية (.)Thomson ISI
 قيام بعض طلبة الّدراسات العليا بنشر نتائج ابحاثهم في المجالت العلمية المتخصصة.
 تمَ تشكيل فرق بحثية داخل قسم علم الحاسوب لإلشراف المشترك على طلبة الماجستير ومن
ثم نشر نتائج األبحاث الناتجة عن تلك الرسائل في المجالت والمؤتمرات العالمية
المتخصصة.
 تمَ تشجيع طلبة الّدراسات العليا ومن خالل مساق حلقة بحث بالتركيز على األبحاث ذات
الجانب التطبيقي وكيفية اإلعّداد لتلك األبحاث.
 مشاركة أعضاء هيئة التّدريس بعضوية اللجان المنظمة الّدائمة )(Steering Committee
للمؤتمرات العلمية العالمية ،وكذلك المساهمة في البحث العلمي داخل وخارج الجامعة من
خالل نشرهم ألبحاث في مجالت ومؤتمرات علمية عالمية متخصصة.
 تمَ تعريف طلبة الّدراسات العليا بكيفية كتابة األبحاث ونشرها في المجالت والمؤتمرات
العلمية العالمية من خالل تكليفهم بكتابة أوراق بحثية ومراجعتها معهم من خالل مساق حلقة
بحث.
 المشاركة في المؤتمر العربي الّدولي لتكنولوجيا المعلومات الذ عقّد في مّدينة حمامات
الياسمين في تونس للفترة من .2017/12/24-22
 مشاركة األستاذ الّدكتور سعّد بني محمّد في مؤتمر التعليم العالي والالجئين في منطقة حوض
البحر األبيض المتوسط والذ عقّد في بيروت ،لبنان للفترة من .2017/9/27-26
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 شارك عّدد من أعضاء هيئة التّدريس في أعمال المنتّدى العالمي للعلوم والذ يعقّد ألول مرة
في الشرق األوسط وتحت عنوان العلم من أجل السالم ،حيث عقّد في البحر الميت للفترة من
2017/11/10-7م ،.وبمشاركة  3000مشارك من  149دولة.
 انتخاب عميّد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة آل البيت كممثل عن الجامعات األردنية
ضمن اللجنة التنفيذية لجمعية كليات الحاسبات والمعلومات والتي تعقّد اجتماعاتها السنوية
على هامش المؤتمر العربي الّدولي لتكنولوجيا المعلومات.
مجال الطلبة:
 مشاركة فرق من كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة آل البيت في المسابقة الوطنية للبرمجة
( )Jordanian Collegiate Programming Contestوالتي تمثل المرحلة األولى من
المسابقة العالمية للبرمجة الـ  ACMوالتي عقّدت في الجامعة األردنية للفترة من
 2017/10/6إلى 2017/10/7م ،برعاية جمعية المبرمجين األردنيين ،وقّد تأهل فريق من
جامعة آل البيت للمرحلة الثانية من المسابقة على مستوى الوطن العربي والتي عقّدت في
شرم الشيخ للفترة من 2017/11/28-24م ،وبمشاركة ( )132فريق من ( )66جامعة عربية
ضمن ( )14دولة في الوطن العربي ،وقّد جاء هذا اإلنجاز نتيجة لإلعّداد المكثف لهذه
المسابقة ،حيث تمَ عقّد مسابقة تجريبية لطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة آل البيت،
وقّد استمرت هذه المسابقة لمّدة خمس ساعات.
 تمَ دعم وتحفيز الطلبة المتميزين من خالل إرسالهم للمشاركة في مسابقة ) (ACMالعالمية
التي عقّدت في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.
 تمَ توجيه رؤساء األقسام لتفعيل اإلرشاد األكاديمي ،حيث تمَ تقسيم الطلبة إلى مجموعات
حسب سنة قبولهم واسنّدت كل مجموعة لعضو هيئة تّدريس إلرشادهم.
 تمَ تفعيل خّدمة إرسال الرسائل اإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعي وخّدمة البريّد
اإللكتروني للتواصل مع الطلبة إلعالمهم عن كل ما يستجّد في المقرر الّدراسي وتزويّدهم
بالمادة اإللكترونية.
 تمَ عقّد لقاءات فصلية على مستوى األقسام والكلية للتواصل مع الطلبة والتعرف على
المشاكل التي يعانون منها والعمل على حلها.
 تمَ تعيين أحّد طلبة الكلية المتميزين المتوقع تخرجه على الفصل الّدراسي األول
 2019/2018للعمل ضمن (.)MBC Group
مجال تطوير كفاءة وقدرات أعضاء هيئة التدريس:
 تمَ ابتعاث عّددٍ من الموفّدين للحصول على درجة الّدكتوراه في نظم المعلومات الحاسوبية
ودرجة الّدكتوراه في نظم المعلومات اإلدارية.
 يتم وبشكل فصلي من خالل مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التّدريس تزويّد أعضاء الهيئة
التّدريسية بالتقييم من قبل الطلبة للوقوف على نقاط الضعف واالرتقاء بمستوى األداء من
خالل معالجة نقاط الضعف وتعزيز النقاط اإليجابية.
 إشراك أعضاء الهيئة التّدريسية في تنفيذ البرامج التّدريبية ضمن االتفاقيات الموقعة مع
المؤسسات العالمية المرموقة ،وذلك بهّدف بناء وتطوير قّدراتهم ومهاراتهم وخاصة المتعلقة
منها في مجال التعليم اإللكتروني.
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 إشراك أعضاء الهيئة التّدريسية في إدارة المشاريع الموقعة مع كبرى المؤسسات العالمية،
وذلك بهّدف اكتساب الخبرة في إدارة المشاريع الّدولية وبالتالي تشجيعهم على جذب مشاريع
جّديّدة للكلية.
 تمَ عقّد دورات تّدريبية على نظام االمتحانات المحوسبة لمنسقي المساقات التي تمَ حوسبة
امتحاناتها.
 تمَ عقّد دورة تّدريبية لمّدرسي مواد التعلم اإللكتروني.
مجال تطوير محتوى المواقع اإللكترونية الخاصة بالكلية واألقسام:
 تمَ تكليف ضباط ارتباط مع مركز الحاسوب من كل قسم لمراجعة محتوى الموقع اإللكتروني
للكلية واألقسام وتحّديث تلك المواقع كلما لزم ذلك.
 تمَ التنسيق مع مركز الحاسوب لتحّديث الموقع اإللكتروني للجامعة وقّد تمَ استخّدام كلية
تكنولوجيا المعلومات أنموذج أثناء تطوير الموقع ،وحسب مركز الحاسوب سيتم إطالق ذلك
ال من الموقع الموجود حالياً.
الموقع قريباً بّد ً
مجال الندوات والنشاطات الثـقافية:
 تمَ تنظيم حمالت نظافة للكلية ألكثر من مرة من قبل طلبة الكلية.
 عقّدت كلية األمير الحسين بن عبّداهلل لتكنولوجيا المعلومات محاضرة تثقيفية بعنوان كيف
تصل إلى هّدفك لطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات ،حيث استضافت السيّدة أحالم البلعاو من
جمعية نماء للتنمية المجتمعية للحّديث حول هذا الموضو  ،وذلك يوم االثنين الموافق
2018/2/12م.
 تمَ عمل إفطار جماعي ألعضاء الهيئة التّدريسية وطلبة الكلية وذلك بتنسيق من فريق سمايل
كود الطالبي في الكلية.
مجال خدمة المجتمع المحلي:
 تمَ تشجيع الطلبة على المشاركة واالنّدماج مع المجتمع المحلي من خالل تنفيذهم لمشاريع
تخّدم المجتمع المحلي وذلك ضمن إطار مساق نّدوة ومشرو تخرج الموجود ضمن خطة
الطالب الّدراسية ومنها على سبيل المثال حوسبة الصيّدلية المركزية في مستشفى المفرق
الحكومي.
 تمَ توقيع اتفاقية مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لتّدريب خريجي كليات
تكنولوجيا المعلومات من أبناء المجتمع المحلي لمّدة عام وبراتب شهر ( )200دينار ،حيث
تمَ تعيين ( )30متّدرباً من أبناء المجتمع المحلي في الجامعة للعام الجامعي 2018/2017
ضمن هذه االتفاقية.
 تمَ اإلعالن ألبناء المجتمع المحلي لالستفادة من البرنامج التّدريبي الذ تعقّده الكلية بالتعاون
مع جامعة ) (Kings College Londonفي المملكة المتحّدة والجامعة األمريكية في
بيروت ومؤسسة ) (Kironللتعليم المفتوح في ألمانيا ومؤسسة ) (FutureLearnللتعليم
المفتوح في المملكة المتحّدة ،وذلك ضمن مشرو التعليم الرقمي وزيادة فرصه الممول من
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المملكة المتحّدة ،حيث ت َم االشتراط على الجهة الممولة إشراك طلبة أردنيين من المجتمع
المحلي في هذا المشرو .
 بالتعاون مع مركز االستشارات تمَ اإلعالن عن عّدد من الّدورات ألبناء المجتمع المحلي من
خالل وسائل اإلعالن والتواصل المختلفة في الكلية.
 تمَ توقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية لألمم المتحّدة لشؤون الالجئين في األردن والسيّد
سفيان عمار مؤسس مبادرة شمس ( (CHAMS Initiativeفي فرنسا لّدعم ومساعّدة
الالجئين ضمن برامج تّدريبية في تكنولوجيا المعلومات ،وذلك يوم الثالثاء ،2018/3/6
وتهّدف االتفاقية إلى تنفيذ برنامج تّدريبي لتأهيل الطلبة األردنيين من أبناء المجتمع المحلي
ومن الالجئين السوريين في مجال تكنولوجيا المعلومات ،وذلك من خالل برنامج تّدريبي في
تكنولوجيا المعلومات ينفذ في الكلية ،حيث تمَ االشتراط على الجهة الممولة ان تكون نسبة
األردنيين من أبناء المجتمع المحلي ( )%50في هذا المشرو .
 تمَ اختيار طلبة من أبناء المجتمع المحلي للمشاركة في مرحلة التصميم لمشرو
( )GreenFieldCities Projectوالذ سيتم تنفيذه في محافظة المفرق بّدعم من الحكومة
الهولنّدية ويهّدف إلى إيجاد فرص العمل المناسبة لخريجي كلية تكنولوجيا المعلومات من
أبناء المجتمع المحلي في المستقبل.
ملخص ألهم النشاطات واإلنجازات:
 تمَ تجهيز ثالثة مختبرات ضمن ملحق الكلية الجّديّد بكافة التجهيزات الالزمة ،وذلك عن
طريق المشاريع الّدولية المشتركة التي عقّدتها الكلية مع الجامعات والمؤسسات العالمية،
وذلك دون تحميل الجامعة أية نفقات مالية.
 ترقية ستة أعضاء هيئة التّدريس في الكلية ،حيث تمَ ترقية عضو هيئة تّدريس إلى رتبة
أستاذ وأربعة أعضاء هيئة تّدريس إلى رتبة أستاذ مشارك.
 نشر أعضاء هيئة التّدريس في الكلية عّدد من األبحاث في مجالت علمية محكمة.
 نشر أحّد أعضاء هيئة التّدريس في الكلية بحث في مؤتمر عالمي محكم.
 تمَ ابتعاث طالبة للحصول على درجة الّدكتوراه في نظم المعلومات الحاسوبية ،كما تمَ ابتعاث
طالبة أخرى للحصول على درجة الّدكتوراه في نظم المعلومات اإلدارية.
 تمَ بحث سبل التعاون مع جمعية شركات تقنية المعلومات واالتصاالت "إنتاج" فيما يتعلق
بتحسين مخرجات كليات تكنولوجيا المعلومات والتشبيك مع القطا الخاص لتنفيذ مشاريع
تخرج عصرية تخّدم المجتمع المحلي وتساعّد الطلبة في إيجاد فرصة العمل المناسبة بعّد
التخرج.
 البّدء بتنفيذ الّدورة الثانية من البرنامج التّدريبي في تكنولوجيا المعلومات لالجئين السوريين
واألردنيين ،وذلك بتاريخ 2018/10/1م ،ضمن مشرو التعليم الرقمي وزيادة فرصة
())Partnership for Digital Learning and Increased Access (PADILEIA
الممول بالكامل من المملكة المتحّدة ،وبالتعاون مع جامعة ()King's College London
في المملكة المتحّدة والجامعة األمريكية في بيروت ومؤسسة ( )Kironللتعليم المفتوح في
ألمانيا ومؤسسة ( )FutureLearnللتعليم المفتوح في المملكة المتحّدة.
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تمَ نشر ثقافة التعليم اإللكتروني بين كافة الزمالء أعضاء الهيئة التّدريسية المشاركين في
تّدريس المساقات التي تطرح لالجئين السوريين واألردنيين من ذو الّدخل المحّدود ضمن
مشرو التعليم الرقمي وزيادة فرصه ،وذلك بالتعاون مع جامعة ( Kings College
 )Londonفي المملكة المتحّدة والجامعة األمريكية في بيروت ومؤسسة ( )Kironللتعليم
المفتوح في ألمانيا ومؤسسة ( )FutureLearnللتعليم المفتوح في المملكة المتحّدة.
المشاركة في أعمال المؤتمر العربي الّدولي لتكنولوجيا المعلومات ) (ACIT 2017والذ
عقّد في مّدينة الحمامات في تونس للفترة من 2017/12/24-22م.
انتخاب عميّد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة آل البيت كممثل عن الجامعات األردنية
ضمن اللجنة التنفيذية لجمعية كليات الحاسبات والمعلومات والتي تعقّد اجتماعاتها السنوية
على هامش المؤتمر العربي الّدولي لتكنولوجيا المعلومات.
تعيين أحّد أعضاء هيئة التّدريس من قسم علم الحاسوب ضمن هيئة التحرير للمجلة العربية
الّدولية لتكنولوجيا المعلومات ( )IAJITوهي من المجالت المصنفة ضمن قاعة البيانات
العالمية (.)Thomson ISI
مشاركة األستاذ الّدكتور سعّد بني محمّد في مؤتمر التعليم العالي والالجئين في منطقة حوض
البحر األبيض المتوسط والذ عقّد في بيروت ،لبنان للفترة من  ،2017/9/27-26حيث
تحّدث األستاذ الّدكتور سعّد بني محمّد في المؤتمر حول تجربة جامعة آل البيت بالتعامل مع
الالجئين السوريين ،كما قام بعرض ملصق ضمن المؤتمر حول مشرو التعليم الرقمي
وزيادة فرصه ( Partnership for Digital Learning and Increased Access
) )(PADILEIAالذ تنفذه جامعة آل البيت لالجئين السوريين واألردنيين في الجامعة
بالتعاون مع جامعة ( )King's College Londonفي المملكة المتحّدة والجامعة األمريكية
في بيروت ومؤسسة ( )Kironللتعليم المفتوح في ألمانيا ومؤسسة ( )FutureLearnللتعليم
المفتوح في المملكة المتحّدة.
شارك كل من األستاذ الّدكتور إسماعيل عبابنه واألستاذ الّدكتور سعّد بني محمّد في اعمال
المنتّدى العالمي للعلوم والذ يعقّد ألول مرة في الشرق األوسط وتحت عنوان العلم من أجل
السالم ،حيث عقّد في البحر الميت للفترة من 2017/11/10-7م ،وبمشاركة  3000مشارك
من  149دولة.
المشاركة في تحكيم األوراق البحثية للمجالت العلمية العالمية المرموقة وكذلك المشاركة في
التحكيم في العّديّد من المؤتمرات العلمية العالمية المرموقة ).(IEEE Conferences
المساهمة في نشاطات حكومية أكاديمية وعلمية ،ومنها لجنة امتحان الكفاءة لتخصص علم
الحاسوب ،وكذلك عضوية اللجان المنظمة الّدائمة ) (Steering Committeeللمؤتمرات
العلمية ،والمشاركة في عضوية هيئات التحرير للمجالت العلمية العالمية المرموقة.
تفعيل االتفاقية الموقعة بين وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وجامعة آل البيت للعام
الرابع على التوالي ،حيث تضمنت االتفاقية تّدريب الخريجين الجّدد في الجامعات الحكومية
ضمن برنامج التّدريب العملي وبرنامج جسر الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات
التعليم ،وقّد تمَ تعيين ( )30خريجاً من خريجي كلية تكنولوجيا المعلومات للتّدرب في كل من
مركز الحاسوب وكلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة ودائرة القبول والتسجيل وكلية
االقتصاد والعلوم اإلدارية ودائرة الشؤون اإلدارية في رئاسة الجامعة.
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 مشاركة فرق من كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة آل البيت في المسابقة الوطنية للبرمجة
( )Jordanian Collegiate Programming Contestوالتي تمثل المرحلة األولى من
المسابقة العالمية للبرمجة الـ  ACMوالتي عقّدت في الجامعة األردنية للفترة من
 2017/10/6إلى 2017/10/7م ،برعاية جمعية المبرمجين األردنيين ،وقّد تأهل فريق من
جامعة آل البيت للمرحلة الثانية من المسابقة على مستوى الوطن العربي والتي عقّدت في
شرم الشيخ للفترة من 2017/11/28-24م ،وبمشاركة ( )132فريق من ( )66جامعة عربية
ضمن ( )14دولة في الوطن العربي ،وقّد جاء هذا اإلنجاز نتيجة لإلعّداد المكثف لهذه
المسابقة ،حيث تمَ عقّد مسابقة تجريبية لطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة آل البيت،
وقّد استمرت هذه المسابقة لمّدة خمس ساعات ،وقّد قام بتّدريب الطلبة واإلعّداد لهذه المسابقة
كل من الّدكتور وائل قصاص واألستاذ الّدكتور سعّد بني محمّد من قسم علم الحاسوب في
جامعة آل البيت.
 استضافة كلية تكنولوجيا المعلومات يوم الثالثاء الموافق 2017/10/24م الّدكتور دانيال
جونز من جامعة ( )King's College Londonفي المملكة المتحّدة والسيّدة غريس
اتكنسون والسيّدة فرانزيسكا بفيفر من مؤسسة ( )Kironللتعليم المفتوح في ألمانيا ،وذلك
لالطال على البرنامج التّدريبي في تكنولوجيا المعلومات الذ ينفذ في الكلية ضمن مشرو
التعليم الرقمي وزيادة فرصه الممول من المملكة المتحّدة ،وكذلك عمل تقييم أولي للبرنامج،
حيث قّدم إداري و البرنامج األستاذ الّدكتور إسماعيل عبابنه واألستاذ الّدكتور سعّد بني محمّد
شرحاً مفصالً عن البرنامج وقاموا باإلجابة على كافة االستفسارات المطروحة من قبل
الّدكتور دانيال جونز حول البرنامج ،بعّد ذلك قام الفريق باالطال على البرنامج من خالل
زيارة المختبرات التي ينفذ بها البرنامج وعمل مقابالت مع الطلبة الّدراسين في البرنامج
وكذلك لقاء أعضاء الهيئة التّدريسية العاملين في البرنامج ،وتم اختتام الزيارة بمقابلة إداريي
البرنامج من قبل الّدكتور دانيال جونز لتزويّدهم بكافة التقارير المطلوب من الجامعة إنجازها
خالل تنفيذ البرنامج.
 استضافة كلية تكنولوجيا المعلومات فريـق من جامعـة ()King's College London
مكـون من ( )Hannah Bondو ( )Moia Rowsomeوذلك يومي األربعاء والخميس
(2018/1/18-17م) حيث قاموا باالطال على البرنامج التّدريبي الذ ينفّذ لالجئين
السوريين واألردنيين ،وقّد تمَ عقّد عّدة لقاءات يوم األربعاء 2018/1/17م مع مّدرسي
المساقات والطلبة حول الجزء اإللكتروني الذ يعطى للطلبة خالل المساقات المختلفة ،كما
تمَ عقّد لقاء مع إدارة المشرو ممثلة باألستاذ الّدكتور ضياء الّدين عرفة/رئيس الجامعة
واألستاذ الّدكتور إسماعيل عبابنة/عميّد البحث العلمي والّدكتور سعّد بني محمّد /عميّد كلية
تكنولوجيا المعلومات ،حيث تمَ مناقشة كافة القضايا المتعلقة بالمحتوى اإللكتروني الذ
يعطى للطلبة خالل البرنامج ،كما قام الفريق بعقّد ورشة عمل يوم الخميس 2018/1/18م
لمّدة خمس ساعات ،وذلك للتعريف بالتعليم اإللكتروني وتّدريب العاملين في البرنامج من
أعضاء هيئة تّدريس ومشرفي مختبرات على التعليم اإللكتروني وكيفية االستفادة منه الحقاً
لّدمجه ضمن المساقات األكاديمية التي تطرحها الجامعة ،وبعّدها قام الوفّد بزيارة لمخيم
الزعتر لالطال على واقع الالجئين السوريين داخل المخيم.
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استضافة كلية تكنولوجيا المعلومات فريـق من مؤسسة كايرون األلمانية للتعليم عبر االنترنت
مكـون من ( )Franziska Pfeiferو ( )Adam Roeو ( ،)Lea Batalوذلك يوم الثالثاء
الموافق  ،2018/2/20حيث قاموا باالطال على البرنامج التّدريبي الذ ينفّذ لالجئين
السوريين واألردنيين في تكنولوجيا المعلومات ضمن مشرو التعليم الرقمي وزيادة فرصة،
وقام الفريق باللقاء مع كل من األستاذ الّدكتور إسماعيل عبابنه واألستاذ الّدكتور سعّد بني
محمّد حيث تمَ مناقشة استراتيجية إشراك أصحاب المصلحة ( Stakeholder
 )Engagement Strategyالمعّدة من قبل مؤسسة كايرون ضمن مشرو التعليم الرقمي
وزيادة فرصة ،كما تمَ عقّد ورشة للتعلم عبر االنترنت لمّدرسي الجامعة المعنيين بالتعلم
اإللكتروني من مختلف كليات ومعاهّد الجامعة المختلفة ،كما اجتمع الفريق مع طلبة الجامعة
وطلبة المشرو وتم مناقشة التعلم عبر االنترنت معهم وكيفية تطبيقه واالستفادة منه.
استضافة كلية تكنولوجيا المعلومات يوم الثالثاء الموافق 2018/3/20م السيّدة لورا بانكس
المّدير العام لمشرو التعليم الرقمي وزيادة فرصه من جامعة ( King's College
 )Londonفي المملكة المتحّدة والسيّدة ميليسا مطر مّدير المشرو في الجامعة األمريكية في
بيروت في لبنان ،وذلك لالطال على البرنامج التّدريبي في تكنولوجيا المعلومات الذ ينفذ
في الكلية ضمن مشرو التعليم الرقمي وزيادة فرصه الممول من المملكة المتحّدة ،وكذلك
عمل تقييم للبرنامج ،حيث قّدم إداريو البرنامج األستاذ الّدكتور إسماعيل عبابنه واألستاذ
الّدكتور سعّد بني محمّد شرحاً مفصالً عن البرنامج وقاموا باإلجابة على كافة االستفسارات
المطروحة من قبل السيّدة لورا والسيّدة ميليسا حول البرنامج ،بعّد ذلك قام الفريق باالطال
على البرنامج من خالل زيارة المختبرات التي ينفذ بها البرنامج وتم عمل مقابالت مع الطلبة
الّدراسين في البرنامج وكذلك لقاء كل من المرشّد النفسي واالجتماعي والناصح والمرشّد
األكاديمي في البرنامج ،وعرضت السيّدة ميليسا تجربة عمل المرشّد النفسي واالجتماعي
والناصح والمرشّد األكاديمي ضمن البرنامج الذ تنفذه الجامعة األمريكية في بيروت ،وتم
تبادل التجربة والخبرات ما بين العاملين في البرنامج في جامعة آل البيت وبين اقرانهم في
الجامعة األمريكية في بيروت من خالل النقاش الذ دار أثناء تقّديم ميليسا لعرض تقّديمي
تضمن الوظائف الثالثة وكيفية القيام بها وتنفيذها ضمن البرنامج الذ ينفذ من قبل الجامعة
األمريكية في بيروت.
تمَ تعيين أحّد طلبة الكلية للعمل ضمن (.)MBC Group
إشراك أعضاء الهيئة التّدريسية في تنفيذ البرامج التّدريبية ضمن االتفاقيات الموقعة مع
المؤسسات العالمية المرموقة ،وذلك بهّدف بناء وتطوير قّدراتهم ومهاراتهم وخاصة المتعلقة
منها في مجال التعليم اإللكتروني.
إشراك أعضاء الهيئة التّدريسية في إدارة المشاريع الموقعة مع كبرى المؤسسات العالمية،
وذلك بهّدف اكتساب الخبرة في إدارة المشاريع الّدولية وبالتالي تشجيعهم على جذب مشاريع
جّديّدة للكلية.
تمَ اإلعالن ألبناء المجتمع المحلي لالستفادة من البرنامج التّدريبي الذ تعقّده الكلية بالتعاون
مع جامعة ) (Kings College Londonفي المملكة المتحّدة والجامعة األمريكية في
بيروت ومؤسسة ) (Kironللتعليم المفتوح في ألمانيا ومؤسسة ) (FutureLearnللتعليم
المفتوح في المملكة المتحّدة ،وذلك ضمن مشرو التعليم الرقمي وزيادة فرصه الممول من
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المملكة المتحّدة ،حيث ت َم االشتراط على الجهة الممولة إشراك طلبة أردنيين من المجتمع
المحلي في هذا المشرو .
 تمَ توقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية لألمم المتحّدة لشؤون الالجئين في األردن والسيّد
سفيان عمار مؤسس مبادرة شمس ( (CHAMS Initiativeفي فرنسا لّدعم ومساعّدة
الالجئين ضمن برامج تّدريبية في تكنولوجيا المعلومات ،وذلك يوم الثالثاء ،2018/3/6
وتهّدف االتفاقية إلى تنفيذ برنامج تّدريبي لتأهيل الطلبة األردنيين من أبناء المجتمع المحلي
وكذلك الالجئين السوريين في مجال تكنولوجيا المعلومات ،وذلك من خالل برنامج تّدريبي
في تكنولوجيا المعلومات ينفذ في الكلية ،حيث تمَ االشتراط على الجهة الممولة أن تكون نسبة
األردنيين من أبناء المجتمع المحلي ( )%50في هذا المشرو .
 التقّدم بطلب لمشرو ( )HOPESلالجئين السوريين ،حيث تمَ بموجب هذا المشرو إيفاد
( )15طالباً منهم عشرة من الالجئين السوريين و ( )5من األردنيين من ذو الّدخل المحّدود،
وذلك الستكمال دراستهم العليا (الماجستير) في الجامعة على حساب المشرو  ،كما تمَ ايفاد
أربعة طلبة من الالجئين السوريين الستكمال دراسة البكالوريوس في الجامعة.
النشاطات العلمية والتدريبية

.1

.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

ورشة عمل بالتعاون مع الجامعة األمريكية في بيروت لعرض تجربة عمل المرشّد النفسي واالجتماعي
والناصح والمرشّد األكاديمي ضمن البرنامج التّدريبي في تكنولوجيا المعلومات الذ تنفذه الجامعة
األمريكية في بيروت لالجئين السوريين ،حيث تمَ تبادل التجربة والخبرات ما بين العاملين في البرنامج
في جامعة آل البيت وبين أقرانهم في الجامعة األمريكية في بيروت من خالل النقاش الذ دار أثناء تقّديم
مّديرة البرنامج في الجامعة األمريكية في بيروت لعرض تقّديمي تضمن الوظائف الثالثة وكيفية القيام
بها وتنفيذها ضمن البرنامج.
ورشة للتعلم عبر االنترنت من قبل مؤسسة كايرون األلمانية للتعليم المفتوح ألعضاء الهيئة التّدريسية
المعنيين بالتعلم اإللكتروني من مختلف كليات ومعاهّد الجامعة المختلفة.
ورشة عمل من قبل فريق التعليم اإللكتروني في جامعة ( ،)King's College Londonوذلك
للتعريف بالتعليم اإللكتروني وتّدريب بعض العاملين من أعضاء هيئة التّدريس ومشرفي المختبرات
على التعليم اإللكتروني وكيفية االستفادة منه الحقاً لّدمجه ضمن المساقات األكاديمية التي تطرحها
الجامعة.
عقّدت كلية األمير الحسين بن عبّداهلل لتكنولوجيا المعلومات محاضرة تثقيفية بعنوان كيف تصل إلى
هّدفك لطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات ،حيث استضافت السيّدة أحالم البلعاو من جمعية نماء للتنمية
المجتمعية للحّديث حول هذا الموضو  ،وذلك يوم االثنين الموافق 2018/2/12م.
اختيار طلبة من أبناء المجتمع المحلي للمشاركة في مرحلة التصميم لمشرو ( GreenFieldCities
 ) Projectوالذ سيتم تنفيذه في محافظة المفرق بّدعم من الحكومة الهولنّدية ويهّدف إلى إيجاد فرص
العمل المناسبة لخريجي كلية تكنولوجيا المعلومات من أبناء المجتمع المحلي في المستقبل.
المشاركة في تحكيم األوراق البحثية للمجالت العلمية العالمية المرموقة وكذلك المشاركة في التحكيم في
العّديّد من المؤتمرات العلمية العالمية المرموقة ).(IEEE Conferences
المساهمة في نشاطات حكومية أكاديمية وعلمية ،ومنها لجنة امتحان الكفاءة لتخصص علم الحاسوب،
وكذلك عضوية اللجان المنظمة الّدائمة ) (Steering Committeeللمؤتمرات العلمية ،والمشاركة في
عضوية هيئات التحرير للمجالت العلمية العالمية المرموقة.
تنفيذ دورات تّدريبية ألعضاء الهيئة التّدريسية المشاركين في تنفيذ البرامج التّدريبية ضمن االتفاقيات
الموقعة مع المؤسسات العالمية المرموقة ،وذلك بهّدف بناء وتطوير قّدراتهم ومهاراتهم وخاصة المتعلقة
منها في مجال التعليم اإللكتروني.
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تمَ توقيع اتفاقية مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لتّدريب خريجي كليات تكنولوجيا
المعلومات من أبناء المجتمع المحلي لمّدة عام وبراتب شهر ( )200دينار ،حيث تمَ تعيين ( )30متّدربًا
من أبناء المجتمع المحلي في الجامعة ضمن هذه االتفاقية للعام الجامعي .2018/2017
إطالق مبادرة "كتاب لكل طالباً" بّداية كل فصل دراسي.
افتتاح بازار خاص بتوفير الكتب للطلبة من ذو الّدخل المحّدود بّداية كل فصل دراسي.
حملة تنظيف الكلية والمحافظة على البيئة الفيزيائية للكلية من قبل الطلبة وبشكل دور .
مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين ومبادرة شمس الفرنسية بتاريخ .2018/3/6
تمَ اطالق الّدورة الثانية من البرنامج التّدريبي في تكنولوجيا المعلومات لالجئين السوريين واألردنيين،
وذلك بتاريخ  ،2018/10/1ضمن مشرو التعليم الرقمي وزيادة فرصة ( Partnership for Digital
 ))Learning and Increased Access (PADILEIAالممول بالكامل من المملكة المتحّدة،
وبالتعاون مع جامعة ( )King's College Londonفي المملكة المتحّدة والجامعة األمريكية في
بيروت ومؤسسة ( )Kironللتعليم المفتوح في ألمانيا ومؤسسة ( )FutureLearnللتعليم المفتوح في
المملكة المتحّدة.
نظم العاملون في مشرو التعليم الرقمي وزيادة فرصه في كلية تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كلية
األميرة سلمى للتمريض ورشة عمل للطلبة السوريين حول " اإلسعافات األولية ".
استضافت كلية تكنولوجيا المعلومات ،السيّدة اسراء المحيسن من مشرو فرص ومجاالت التعليم العالي
للسوريين) ، (HOPESللحّديث عن آلية التقّدم للحصول على منح ) (HOPESوكذلك التعاون في
مجاالت اختيار الطلبة ضمن البرامج التي ستنفذ ضمن مشرو التعليم الرقمي وزيادة فرصه للسنوات
الثالثة القادمة في جامعة آل البيت.
نظم العاملون في مشرو التعليم الرقمي وزيادة فرصه في كلية تكنولوجيا المعلومات ورشة عمل للطلبة
السوريين حول المنح المقّدمة من مشرو ( )DAFIألقاها السيّد محمّد ديباجة من مركز اليوبيل للتميز
التربو التابع لمؤسسة الملك الحسين.
نظم العاملون في مشرو التعليم الرقمي في كلية تكنولوجيا المعلومات محاضرة حول مرض السكر
والنظام الغذائي الصحي في رمضان للطلبة السوريين ،القتها السيّدة امل الخطيب رئيسة التمريض في
مركز المفرق الصحي الشامل.
نظم العاملون في مشرو التعليم الرقمي وزيادة فرصه في كلية األمير الحسين بن عبّداهلل لتكنولوجيا
المعلومات ورشة عمل للطلبة السوريين حول التوعية القانونية لالجئين السوريين في األردن ،قّدمتها
المحامية نعمات الحراحشة من اللجنة الّدولية لإلغاثة.
تمَ عقّد دورات تّدريبية على نظام االمتحانات المحوسبة لمنسقي المساقات التي تمَ حوسبة امتحاناتها.
تمَ عقّد دورة تّدريبية لمّدرسي مواد التعلم اإللكتروني.
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كلية األميرة سلمى بنت عبد اهلل للتمريض
جاءت فكرة إنشاء كلية األميرة سلمى بنت عبّد اهلل للتمريض لتكون رافّداً من روافّد السوق
المحلي والعربي والعالمي بأعّداد من الممرضين القانونيين المؤهلين ،و حيث إن مهنة التمريض من
المهن التي تؤد دوراً مهماً في رفع مستوى الرعاية الصحية وجودتها في األردن.
شهّدت كلية األميرة سلمى بنت عبّداهلل للتمريض في جامعة آل البيت تطورًا ملحوظاً منذ
نشأتها عام  2001م حيث تقوم الكلية بتّدريس وتّدريب الطلبة تّدريباً سريرياً متطوراً من شأنها ان
ترفّد المجتمع المحلي والّدولي بخرجين أكفياء ممارسين لمزأولة مهنة التمريض .جاءت رؤية كلية
التمريض وفلسفتها وأهّدافها متناسقة مع رؤية جامعة آل البيت وفلسفتها وأهّدافها ،وبما يتماشى مع
أنظمة وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس التمريضي األردني.
ومن أهّداف الكلية تخريج الكفاءات في التمريض التي من شأنها أن ترفّد المجتمع المحلي
خاصة واألردن عامة ،ورفع مستوى الخّدمات التمريضية في المنطقة عن طريق تقّديم برامج التعليم
المستمر ،ومواكبة التطورات العلمية والموائمة بين البحوث والتطبيق وتقليل الفجوة بينها ،وتضمين
أخالقيات المهنة في برامجها التعليمية واعتبارها أساسًا لتقّدم المهنة.
وتضم الكلية األقسام اآلتية :صحة األم والطفل ،وصحة البالغين ،وصحة المجتمع والصحة النفسية.
وتمنح الكلية الّدرجات العلمية التالية:
 البكالوريوس في التمريض.
 الماجستير في تمريض صحة البالغين.
أعداد العاملين والطلبة والخريجين في الكلية للعام الجامعي 2018/2017م
أستاذ

هيئة التدريس
أستاذ
أستاذ
مشارك مساعد
9

1

5

مدرس

الهيئة
اإلدارية

22

27

أعداد الخريجين

أعداد الطلبة
بكالوريوس ماجستير دكتوراه
751

18

بكالوريوس

ماجستير

208

0

0

2018 2017
عدد أعضاء هيئة
التدريس

عدد األبحاث
المنشورة

نسبة األبحاث المنشورة إلى عدد
أعضاء هيئة التدريس في الكلية

نسبة األبحاث المنشورة في
الكلية إلى المجموع العام
لألبحاث في الجامعة

37

157

%424

%29
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أهم اإلنجازات وفقاً للخطة السنوية للكلية للعام الجامعي 2018/2017م
مجال اإلعتماد وضمان الجودة
 تمَ إعتماد برنامج الماجستير( تمريض صحة البالغين) في الكلية إعتماداً خاصاً من قبل هيئة
إعتماد مؤسسات التعليم العالي في العام الّدراسي . 2018- 2017
 تمَ تعيين مساعّد للعميّد لشؤون التّدريب السرير

في الكلية "المُّدرّسة رنا الشّديفات"

لمتابعة التّدريب الميّداني في المستشفيات والمراكز الصحية وأماكن التّدريب المجتمعية
األخرى وذلك على الفصل الّدراسي األول من العام الجامعي . 2018-2017
 تمَ التعاقّد مع عضو هيئة تّدريس برتبة أستاذ لتعزيز الكادر التّدريسي بكفاءات مميزة وهي
"األستاذ الّدكتور رائّدة أبو الرب " في تخصص تمريض اإلدارة في التمريض و أخالقيات
المهنة.
 تمَ إيفاد عضو هيئة تّدريس إلى جامعة نوتنقهام في بريطانيا الطالب " عاصم عبّداهلل الحمود"
للحصول على درجة الّدكتوراه في الصحة النفسية في عام  2017-2016و ما زال في
مرحلة الّدراسة.
 تمَ وضع و تحّديث وصف وظيفي لعّدد كبير من الوظائف مثل مّدرس سرير ومساعّد عميّد
للتّدريب السرير لتحّديّد المهام وتطبيقها و ذلك من بّداية العام الّدراسي . 2018-2017
 تمَ تطوير نماذج خاصة لمتابعة تعويض المحاضرات وإعتمادها ،وإنجازات أعضاء الهيئة
التّدريسية و ذلك للمتابعة الّدورية لضمان الجودة في الكلية وتم توزيع النماذج على الهيئة
التّدريسية إلكترونياً.
مجال البرامج األكاديمية
 استحّداث برنامج ماجستير في تمريض صحة البالغين على العام الجامعي  2018/2017م
وتم إعتماده من التعليم العالي وقبول طلبة على السنة الثانية على التوالي.
 تشكيل لجنة للسير بإجراءات استحّداث برنامج البكالوريوس في القبالة والتوليّد على أن
يُعرض على الجهات المختصة لقياس امكانية فتح البرنامج في السنوات المقبلة.
 تمَ تجّديّد االتفاقيات التالية للسنة الّدراسية :2018-2017
 اتفاقية حكيم للحوسبة الصحية.
 اتفاقية التّدريب العملي مع وزارة الصحة لتّدريب الطالب في مختلف المستشفيات
والمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة في مختلف المحافظات.
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 اتفاقية التّدريب العملي في مستشفيات القوات المسلحة والمرافق الصحية التابعة لها
وذلك لتّدريب الطالب للعام الّدراسي.
مجال تطوير وتحديث الخطط الدراسية
 تمَ إجراء تعّديل على خطة طلبة البكالوريوس لمواكبة التطورات الصحية المحلية والعالمية،
وتم طرح الكثير من المواد االختيارية التخصصية والتي تتيح للطالب التعمق في التخصص
ومثال ذلك تمَ طرح مساق "الصحة الوقائية " ومساق " األسعافات األولية " كمتطلب
ن تُطرح هذه المساقات في كل فصل لرفع مستوى الوعى لّدى
أختيار لطلبة الجامعة على أ ْ
طلبة الجامعة بالمواضيع المرتبطة بالصحة.
مجال البحث العلمي والمؤتمرات العلمية
 تمَ توفير التمويل الّداخلي الالزم لّدعم المشاريع البحثية الّداخلية من عمادة البحث العلمي
ألربعة أبحاث مقّدمة من عّدد من أعضاء الهيئة التّدريسية وهم كل من .
 د.منار العزام دعم مالي من عمادة البحث العلمي بقيمة (  )4200دينار أردني لعمل أبحاث
في مجال الصحة النفسية.
 د .محمّد القادر بقيمة ( (28000دينار أردني لعمل أبحاث خاصة في أمراض السرطان و
العناية المكثفة لمرضى السرطان.
 د .نهى الشّديفات دعم بحث علمي بقيمة ( )3500دينار أردني لعمل أبحاث خاصة في
تمريض صحة المجتمع
 د .سامي علوش دعم بحث علمي بقيمة ( )11500دينار أردني لعمل أبحاث خاصة في
تمريض صحة البالغين.
 تمَ توفير التمويل الخارجي من استراليا للمشرو البحثي المعنون بـ ""Infant safe care
مقّدمة من د.شيرين حمادنة في الكلية ،وبلغ مقّدار التمويل ( )8300دينار أردني وجار العمل
به إلى السنة الحالية.
 تمَ نشر ما يزيّد على ( )157بحثاً علمياً محكماً لعّدد من أعضاء الهيئة التّدريسية في الكلية في
مجالت علمية ومصنفة في (.)ISI
 تمَ صرف مكافآت مالية عن األبحاث التي تمَ نشرها في المجالت العالمية التي لها معامل
تأثير ،أو مصنفة في ( )ISIلعّدد من أعضاء الهيئة التّدريسية التالة اسمائهم  :أ.د.محمّد
بشتاو  ،د.محمّد القادر  ،د .معن الجيزاو  ،د .محمّد براهمة ،د .أحمّد طبيشات ،د.ختام
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العوامرة ،د .سامي علوش ،د.نهى الشّديفات ،د .منار العزام ،د .شيرين حمايّدة ،د .لؤ
طوالبة ،و د .أحمّد محاسيس.
 مشاركة عميّد الكلية أ.د محمّد بشتاو

في مؤتمر الّدولي التاسع للخّدمات الطبية الملكية

واليوم العلمي للتمريض في يوم األربعاء الموافق  2018-10-31من الساعة التاسعة صباحاً
في مركز الحسين بن طالل للمؤتمرات في البحر الميت.
 شارك الّدكتورة ختام العوامرة في المؤتمر العالمي الذ عقّد في اليونان وقّدمت ورقة علمية
في تخصص تمريض صحة الطفل وأمراض الوراثية في .2017-11-24
 مشاركة الكلية ممثلة في د.ختام العوامرة في حضور "المؤتمر اإلقليمي األول لعالج
اإلدمان على التبغ في منطقة شرق المتوسط" والذ عقّد في عمان  /األردن من 6 - 5
نوفمبر  2017في فنّدق الالنّد مارك.
 تمت مشاركة كل من الّدكتور محمّد براهمة والّدكتور أحمّد طبيشات في مؤتمر علمي في
عمان – مسقط وقّدم كل منهما ورقة علمية د.محمّد براهمة في مجال اإلدارة في التمريض و
د.أحمّد طبيشات في مجال المعلوماتية في التمريض في شهر .2018-2
 شارك الّدكتور أحمّد طبيشات في تقّديم ورقة علمية في مؤتمر في أمريكا في شهر 2017- 3
في مجال المعلوماتية في التمريض.
 مشاركة الّدكتورة شيرين في ورقة علمية في مؤتمر عالمي في دبي -األمارات في شهر  2و
 2017- 9بورقة بحثية بعنوان العناية باألطفال حّديثي الوالدة.
 مشاركة الّدكتورة شيرين في ورقة علمية في مؤتمر عالمي في دبي -األمارات في شهر -2
 2018بورقة بحثية بعنوان العناية التمريضية باألطفال حّديثي الوالدة.
 مشاركة عميّد الكلية أ.د.محمّد بشتاو

بأعمال اليوم العلمي للتعريف بمشرو Hi Cure

وذلك في رحاب الجامعة الهاشمية.
 مشاركة أعضاء الهيئة التّدريسية في اليوم العلمي الثاني بعنوان "التطور في علم ممارسة
مهنة التمريض" المقام في رحاب جامعة الزرقاء و تقّدمت الّدكتورة منار العزام بورقة علمية
باإلضافة إلى حظور عّدد من الهيئة التّدريسية فعاليات اليوم العلمي.
 مشاركة د.ختام العوامرة في الكلية في احتفالية ألطالق نتائج دراسة بعنوان "مؤشرات
األداء لتقيم تأثير دمج مفاهيم الصحة األنجابية ضمن مناهج التعليم العالي في األردن" وذلك
في رحاب الجامعة األردنية في 2017-12-13م.
 حضور عميّد الكلية أ.د.محمّد بشتاو

أحتفالية الجامعة األردنية بمناسبة حصول كلية

التمريض على اإلعتماد الّدولي لبرنامج البكالوريس في التمريض من مؤسسة اإلعتماد
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العالمية  Accreditation Commission for Education in Nursingو قّد شارك
وفّد من كلية األميرة سلمى للتمريض بحضور هذه األحتفالية مكون من د.ختام العوامرة
د.نهى الشّديفات و المُّدرّسة رائّدة الشّديفات في شهر .2017-12
 مشاركة الكلية ممثلة في الّدكتورة ختام العوامرة في ورشة العمل الوطنية لعرض نتائج
دراسة و اقع حال مهنة القبالة في األردن و ذلك بالتعاون مع مجلس التمريض األردني،
وزارة الصحة ،نقابة الممرضين و الممرضات و القابالت القانونيات بّدعم من  USAIDفي
.2018-7-15
مجال الطلبة
 تمَ تعيين عضو هيئة تّدريس الّدكتورة ختام العوامرة برتبة أستاذ مشارك مساعّداً للعميّد
لشؤون الطلبة وذلك للعام الّدراسي .2018-2017
 عمل دور لكرة القّدم في الكلية وكانت المباراة النهائية بحضور جميع الكادر التّدريسي.
 تكليف عضو هيئة تّدريس الّدكتورة منار العزام للقيام بّدور مرشّد نفسي لطلبة الكلية وذلك
للسنة الّدراسية .2018-2017
 تمَ تجّديّد اتفاقية حكيم للحوسبة الصحية لتّدريب الطلبة والمّدرسين والوصل لقواعّد البيانات
الصحية للعام الّدراسي  2018-2017في أماكن التّدريب العملي ممثلة بعميّد كلية التمريض.
 تمَ إشراك الطلبة في العّديّد من األنشطة الالمنهجية في الكلية مثل التصويرالفوتوغرافي
ودور كرة القّدم واأليام الطبية والعلمية ونشراإلعالنات المتعلقة بنشاطاتهم الالمنهجية في
الكلية والجامعة .ومثال ذلك:
 مشاركة الكلية باليوم الطبي المجاني المقام في بلّدة الخالّدية بالتشاور مع هيئة شباب كلنا
األردن ونقابة الممرضين والصيادلة وجمعية سيّدات الخالّدية لرعاية الطفل واألسرة
وذلك بمشاركة ( )14طالباً وطالبة وذلك بتاريخ 2018-7-28م.
 مشاركة الكلية في اليوم الطبي المجاني في محافظة المفرق المقام من قبل جمعية أهل
الجبل للتنمية البشرية ومشاركة كل من الخّدمات الطبية الملكية ومنظمة الصّداقة اليابانية
ومركز عين األردن للبصريات وفريق الصّداقة األردني والعّديّد من شركات األدوية
وتحت رعاية عطوفة الّدكتور محمّد البخيت رئيس أمناء جامعة آل البيت ومشاركة ما
يزيّد ( )18طالباً وطالبة 2018-8-31م.
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 قامت كلية التمريض ممثلة بطالب سنة ثالثة بعمل حملة تثقيفية وتوعوية عن "نظافة
اليّدين" في حضانة جامعة آل البيت وروضتها وبمشاركة ما يزيّد عن ( )18طالباً و
طالبة 2018-4-23م.
 تمَ عقّد و حضور أكثر من لقاء سواء أكان في االجتماعات الرسمية أو النّدوات أو التّدريب
العملي أو اللقاءات أو المحاضرات للحّديث حول موضو العنف الجامعي في الجامعة والحّد
منه ومثال ذلك مشاركة فاعلة للكلية في الجلسة الحوارية مع جماعة عمان لحوارات المستقبل
بعنوان "تماسكنا االجتماعي في مواجهة خطاب الكراهية"  /مبنى األمام مسلم جامعة آل
البيت في شهر .2017- 10
 إنشاء فريق خاص في الكلية ومن الطلبة ومهمته تفعيل العمل التطوعي مكون من عّدد من
طلبة سنة رابعة تخصص صحة المجتمع و بأشراف األستاذ يحي الزيود.
 تنفيذ الكثير من األعمال التطوعية مثل تنظيف أبواب الجامعة ومّداخلها وتنظيف الكلية
ومختبراتها وإطالق حملة تنظيف حي الحسين ومجموعة من المّدارس بالتعاون مع
.USAIDمشاركة طالب كلية التمريض من قسم صحة المجتمع في حملة النظافة العامة
"صرخة و طن"" -بيئتنا حياتنا" وذلك من مبنى محافظة المفرق إلى بوابات الجامعة .شهر
.2018- 4
 تطوير الز الرسمي لطلبة الكلية في الّدوام العملي بما يتماشى مع متطلبات المهنة ورغبة
الطلبة و بقرار من مجلس العمّداء بعّد التشاور داخل مجلس الكلية.
مجال تطوير كفاءة وقدرات أعضاء هيئة التدريس
 تمَ عقّد مجموعة من الّدورات التّدريبية والفنية والعملية ألعضاء هيئة التّدريس والمّدربين
السريرين ،وإشراك المّدرسين الجّدد بالّدورات التي عقّدت في مركز أعضاء هيئة التّدريس.
ومثال ذلك مشاركة الّدكتور محمّد البشتاو

ومحمّد القادر

في اعطاء الّدورة التّدريبية

بالمشاركة مع مركز تطوير أعضاء الهيئة التّدريسية حول قاعّدة البيانات في مختبرات كلية
التمريض في 2018-4-28م.
 تمَ التعميم على الزمالء أعضاء الهيئة التّدريسية وتشجيعهم على مراجعة الكتب الصحية
والعلمية وترجمتها من خالل تبادل الخبرات التمريضية و مثال على ذلك مادة التواصل و
الثقيف الصحي و مادة أساسيات في مهنة التمريض.
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مجال تطوير محتوى المواقع اإللكترونية الخاصة بالكلية واألقسام
 العمل على تطوير وتحّديث الموقع اإللكتروني للكلية واألقسام ونشر الخطط الّدراسية
والسيرالذاتية ألعضاء هيئة التّدريس على الموقع وذلك بالتعاون مع مركز الحاسوب و
مكتب الجودة وتعيين الّدكتورة ختام العوامرة ضابط ارتباط من الكلية لمتابعة أخر
التطورات.
مجال خدمة المجتمع المحلي
 تمَ عقّد العّديّد من المؤتمرات والنّدوات والّدوارات الفنية والتّدريبية ألبناء المجتمع المحلي
والمساهمة في تنشيط الحركة الثقافية .مثل دورة اإلسعافات األولية وإنعاش القلب الرئو
والنظافة العامة في مبنى الكلية على الفصل األول والثاني من العام الجامعي 2017
بمشاركة عّدد من طالب كلية التمريض و الجامعة.
 المشاركة واإلشراف على الطلبة في برنامج التثقيف الصحي لمرضى السكر

بمناسبة

افتتاح مركز السكر في مستشفى األميرة حمزة من قبل المُّدرّسة فّدوى أبو الشعر في شهر
 11على الفصل الّدراسي الثاني .2017
 المشاركة في برنامج الوكالة األمريكية ( )USAIDالمعني بالتثقيف الصحي في مّدينة
المفرق ،ألقى خاللها عّدد من المّدرسين في كلية األميرة سلمى بنت عبّداهلل للتمريض في
جامعة آل البيت العّديّد من المحاضرات التثقيفية عن الموت المفاجئ عنّد األطفال في
مستشفى النسائية والتوليّد /المفرق وذلك خالل الفصل الّدراسي األول .2018
 اشتراك عّدد أعضاء من هيئة التّدريس في اللجان المشكلة في مجلس التمريض األردني فيما
يخص االمتحانات واالستراتيجيات وأدوات التقويم وتنظيم المهنة و منهم د .منار العزام و د.
محمّد القادر و د .لؤ طوالبة.
 مشاركة عميّد الكلية أ.د .محمّد بشتاو في يوم التمريض األردني والذ عقّد بالتعاون مع
مجلس التمريض األردني.
 تمَ مشاركة الزمالء أعضاء هيئة التّدريس في تحكيم العّديّد من األبحاث في مجالت مرموقة
محلياً وعالمياً.
 حملة التبر بالّدم و ذلك بالتعاون مع مؤساسات المجتمع المحلي ويشمل ذلك نقابة التمريض
وبنوك الّدم التالية :بنك الّدم المركز  ،بنك الّدم مستشفى البادية ،بنك الّدم إقليم الشمال ،بنك
الّدم مستشفى المفرق الحكومي ،وبنك الّدم مستشفى النسائية والتوليّد المفرق ،باإلضافة إلى
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ديوان البادية الشمالي و كانت نتائج الحملة بما يعادل ( )481وحّدة دم بتاريخ -11-28
2017م.
 حملة التبر بالّدم الثالثة وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي ويشمل ذلك نقابة
التمريض وبنوك الّدم التالية :بنك الّدم المركز  ،بنك الّدم مستشفى البادية ،بنك الّدم إقليم
الشمال ،بنك الّدم مستشفى المفرق الحكومي ،وبنك الّدم مستشفى النسائية والتوليّد المفرق،
باإلضافة إلى ديوان البادية الشمالي و كانت نتائج الحملة بما يعادل ( )615وحّدة دم وذلك
يوم الثالثاء الموافق 2017-11-27م.
ملخص ألهم النشاطات واإلنجازات:
















إنشاء مبنى كلية األميرة سلمى للتمريض ورفّده بأحّداث الوسائل التعليمة.
استحّداث برنامج ماجستير في التمريض (ماجستير صحة البالغين /عناية حثيثة).
مراجعة وتحّديث للخطة الّدراسية لمرحلة البكالوريوس حيث تمَ إضافة مواد جّديّدة وإلغاء
بعض المواد وزيادة ساعات بعض مواد التّدريب السرير لمواكبة التطورات العلمية الحّديثة
في حقل الصحة والتمريض و مثال ذلك تطوير مادة حّديثي الوالدة و مادة رعاية كبار السن
لجعلها  3ساعات نظرية فقط.
تجهيز القاعات والمختبرات التّدريبية باألدوات واألجهزة الالزمة وتوظيف التكنولوجيا
الحّديثة في التّدريس في المبنى الجّديّد.
تجّديّد اتفاقية حكيم التي تتيح تّدريب الطلبة في الكلية وتسهيل تعاملهم مع ملفات المرضى في
المستشفيات األردنية.
تجّديّد وإصّدار جميع الموافقات األمنية الالزمة لتّدريب الطلبة في المستشفيات العسكرية.
عقّد شراكة مع ) (USAIDمن أجل تقّديم خّدمة مجتمعية مميزة لمحافظة المفرق .
تمَ ترقية عّدد من أعضاء هيئة التّدريس من رتبة أستاذ مساعّد إلى رتبة أستاذ مشارك وإلى
رتبة أستاذ.
تمَ إنجاز ونشر العّديّد من األبحاث خالل العام الجامعي 2018/2017م.
تمَ الحصول على دعم ماد من الجامعة لّدعم األبحاث المقّدمة من الزمالء أعضاء هيئة
التّدريس في الكلية.
عمل دورات تّدريبية لطلبة الجامعة في مختبرات كلية األميرة سلمى للتمريض في عملية
اإلنعاش القلبي والرئو .
عمل دورات تّدريبية لطلبة المّدارس في عملية اإلنعاش القلبي والرئو واإلسعافات األولية.
تمَ استحّداث مساق جّديّد موجه لطلبة الجامعة باسم "الصحة الوقائية" يهّدف لنشر الوعي
الصحي وتعزيز الصحة العامة .
اشتراك خمس أعضاء من هيئة التّدريس في اللجان المشكلة في مجلس التمريض األردني
فيما يخص االمتحانات واالستراتيجيات وأدوات التقويم وتنظيم المهنة.
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تنفيذ حملة كبيرة للتبر بالّدم بشكل دور بالكلية بالتعاون مع نقابة الممرضين األردنيين
والّديوان الكبير في بلّدة المنشية ومستشفى الملك عبّد اهلل الثاني ومستشفى المفرق الحكومي
.ومستشفى البادية
زيادة مشاركة الزمالء أعضاء هيئة التّدريس في تحكيم العّديّد من األبحاث في مجالت
.ًمرموقة محلياً وعالميا
زيادة مشاركة الزمالء أعضاء هيئة التّدريس في العّديّد من لجان الجامعة مثل لجنة تحّديّد
نسبة اإلعاقة لطلبة التجسير ولجنة تحّديّد حاالت إصابة العمل واللجان الصحية ولجنة مكافحة
.التّدخين في الجامعة
( المعني بالتثقيف الصحي في مّدينةUSAID) المشاركة في برنامج الوكالة األمريكية
.المفرق حيث تمَ خالله إعطاء العّديّد من المحاضرات التثقيفية








النشاطات العلمية والتدريبية
1. First International Conference of Chemistry and Biosciences (ICCB 2017)
and the Fifteenth Chemistry Conference، Al al-Bayt University، April 5th
– 6th، 2017.
2. Participation in the second conference in palliative care and the first in
spiritual theory، Jordan University، December 7-8، 2017.
3. Participation in the 8th International Conference of the Royal Medical
Services، Dead Sea، Jordan، November 16، 2017.
4. International Conference on Public Health17، Istanbul، Turkey، March 24
to 25، 2017.
5. THE 24th National Evidence-Based Practice Conference، Personalized
Health Care Shades of Gray in Evidence-Based Care، USA، April 27-28،
2017.
6. 14th International Conference on Thalassaemia & Haemoglobinopathies &
16th TIF International Conference for Patients & Parents، Greece –
Thessaloniki، November 17-19، 2017.
7. First Eastern Mediterranean Summit on Tobacco Dependence Treatment،
Amman/Jordan، November 5-6، 2017.
8. 7th International Arab Neonatal Care Conference (ANCC)، Dubai، U.A.E،
27th-30th September 2017.
9. The 17th Annual Conference of American Nursing Informatics
Association، New Orleans USA، 30/03-1/4- 2017.
10. International Conference on Nursing and Health Care، Turkey، March
2017.
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كلية العلوم التربوية
أُنشئت كلية العلوم التربوية عام 2004م وهي امتّداد لقسم العلوم التربوية الذ تأسس في
الجامعة منذ عام 1994م .وتضم ثالثة أقسام :قسم المناهج والتّدريس ،واإلدارة التربوية واألصول،
والعلوم النفسية والتربية الخاصة.
تهييييّدف الكلييييية إلييييى مواكبيييية التطييييورات الحّديثيييية فييييي التكنولوجيييييا التربوييييية ومهييييارات
التواصيييل والحييييوار التربييييو الهييييادف ،والتأكيييييّد علييييى بييييرامج التربييييية والتييييّدريب الميييييّداني التييييي
تخيييّدم تخصصيييات الكليييية ،كميييا تقيييوم عليييى إعي يّداد وتأهييييل معلميييين تربويين(قبيييل واثنييياء الخّدمييية)
أكفيييياء للتعلييييم فيييي مختليييف المراحيييل التعليمييية (ريييياض األطفيييال ،والمرحلييية األساسيييية ،والمرحلييية
الثانوييييية) وكييييذلك إعييييّداد قيييييادات تربوييييية (وسييييطى وعليييييا) متخصصيييية علييييى مسييييتوى المييييّدارس
األردنييي ة ومييّديريات التربيييية والتعليييم فييي مختليييف مجيياالت العمييل التربيييو القييياد الييذ تحتاجيييه
المؤسسات التربوية محلياً ،وعلى المستوى العربي واإلسالمي.
وتمنح الكلية الّدرجات العلمية اآلتية:
 البكالوريوس في تخصص معلم الصف ،وتربية طفل ،والتربية الخاصة.
 الّدبلوم العالي في اإلدارة المّدرسية ،والتربية ،وصعوبات التعلم.
 الماجستير في مناهج التّدريس (اللغة العربية ،واللغة اإلنجليزية ،والّدراسات االجتماعية،
والعلوم ،والرياضيات ،والمناهج العامة) ،والماجستير في اإلدارة التربوية ،والماجستير في
السياسات التربوية.
أعداد العاملين والطلبة والخريجين في الكلية للعام الجامعي 2018/2017م
هيئة التدريس

أعداد الطلبة

بكالوريوس

21

20

4

0

11

2298

120

الدبلوم
العالي

بكالوريوس

ماجستير

ماجستير

أستاذ

أستاذ
مشارك

أستاذ
مساعد

مدرس

الهيئة
اإلدارية

الدبلوم
العالي

أعداد الخريجين

477

459

103

154

2018 2017
عدد أعضاء هيئة
التدريس

عدد األبحاث
المنشورة

نسبة األبحاث المنشورة إلى عدد
أعضاء هيئة التدريس في الكلية

نسبة األبحاث المنشورة في
الكلية إلى المجموع العام
لألبحاث في الجامعة

45

40

%89

%7
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أهم اإلنجازات وفقاً للخطة السنوية للكلية للعام الجامعي 2018/2017م
مجال اإلعتماد وضمان الجودة
 العمل على تطوير خطط التّدريس لمرحلة البكالوريوس بجميع تخصصات كلية العلوم
التربوية بما يتناسب مع المجاالت المعرفية المعتمّدة لّدى هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي.
 تمَ تطوير خطط البرامج المنو استحّداثها في الكلية بالتعاون مع دائرة ضمان الجودة في
الجامعة.
 مشاركة نائب العميّد في ورشة عمل لمناقشة نتائج امتحان الكفاءة الجامعية للعام الّدراسي
 2018-2017في شهر مارس .2018
مجال البرامج األكاديمية
 تمَ فتح القبول ببرنامج دبلوم في اإلدارة المّدرسية بمكتب االرتباط "البرنامج العاد ".
 تمَ فتح القبول ببرنامج ماجستير في اإلدارة التربوية بمكتب االرتباط" .البرنامج العاد " و
 " البرنامج الّدولي".
 تمَ السير باستحّداث برنامج الماجستير في التربية الخاصة (الموهبة واإلبّدا ) وماجستير علم
نفس القياس والتشخيص.
مجال تطوير وتحديث الخطط الدراسية
 تمَ تحّديث خطط الماجستير و خطط البكالوريوس في الكلية من خالل التعاون مع دائرة
ضمان الجودة.
 تمَ إدخال مادة التربية اإلعالمية من مواد كلية العلوم التربوية كمتطلب اختيار ضمن
متطلبات الجامعة ضمن مجال الثقافة والعلوم.
 بالتعاون مع دائرة ضمان الجودة تمَ تحّديث خطط الّدبلوم العالي في الكلية من خالل إدخال
مواد دراسية جّديّدة تنسجم مع التطور والحّداثة.
 شارك عميّد كلية العلوم والتربوية ونائب العميّد في االجتماعات التي عقّدت في هيئة إعتماد
مؤسسات التعليم العالي وضمان جودته بشأن تطوير كليات العلوم التربوية في شهر نيسان
.2018
 تمَ التقّدم من لجنة التطوير في الكلية برئاسة عميّد الكلية بمقترح هيكلة جّديّد لكلية العلوم
التربوية مواكبة للمستجّدات التربوية.
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مجال المكتبة
 التواصل مع العّديّد من دور النشر وعمل قوائم بأحّدث المراجع التربوية الحّديثة وإعّداد قوائم
بها وتزويّد المكتبة الهاشمية بها للعمل على اقتناء هذه الكتب.
 التواصل مع المكتبة وتزويّدها بقواعّد البيانات العالمية اإللكترونية للعمل على توفيرها
وتفعيلها وإتاحتها.
مجال البحث العلمي والمؤتمرات العلمية
 شارك مجموعة من أعضاء هيئة التّدريس في الكلية في العّديّد من المؤتمرات والنّدوات مثل
المؤتمر الّدولي السابع لكلية اآلداب جامعة الزيتونة بعنوان (آفاق مستقبلية للتربية والتعليم في
ظل عالم متغير) في الفترة (/ 4-3نيسان )2018/والمؤتمر العلمي الّدولي الثاني بعنوان
(الالجئون السوريون بين الواقع والمأمول) والذ عقّد في جامعة ادبامان التركية في الفترة
من ( )2017/10/25-20والمؤتمر الّدولي في الجامعة األردنية بعنوان (التعليم في الوطن
العربي نحو نظام تعليمي متميز) فـي الفتـرة مـن ( )2018/4/26-25والنّدوة التربوية التي
عقّدت في عمان بتاريخ 2017/9/30م ،تحت عنوان "التعليم في األردن :نظرة مستقبلية"
بتنظيم من الجمعية األردنية للعلوم التربوية وجمعية األكاديميين األردنيين ومؤتمر " التعليم
في الوطن العربي :نحو نظام تعليمي متميز" ،الذ نظمته كليتا العلوم التربوية في الجامعة
األردنية وجامعة القّدس المفتوحة  /فلسطين ،في الجامعة األردنية بعمان خالل الفترة -25
2018/4/26م.
 نشر والحصول على قبول نشر على مايزيّد عن  40بحثاً ألعضاء هيئة التّدريس في الكلية
في مجالت تعتمّدها جامعة آل البيت.
مجال الطلبة
 عقّد لقاءات بالتعاون مع دائرة ضبط الجودة في الجامعة مع الطلبة واطالعهم على آلية
امتحان الكفاءة الجامعية في شهر ديسمبر ومارس من العام الّدراسي . 2018-2017
 شارك عميّد كلية العلوم والتربوية ونائب العميّد ورؤساء األقسام في اللقاء الترحيبي
والتعريفي بالطلبة المستجّدين لكلية العلوم التربوية .شهر كانون الثاني من العام الّدراسي
2018-2017م.
 مشاركة الطلبة في حمالت نظافة تشمل القاعات التّدريسية ومرافق القسم وعمل جّداريات
خالل العام الّدراسي .2018-2017
 قّدمت الكلية مجموعة من المقترحات مثل مقترح للحّد من المشاكل التي تواجه الطلبة،
ومقترح لتعّديل التقويم الجامعي المقترح بخصوص عقّد امتحان غير مكتمل ،وبمقترح للتقويم
الجامعي بشكل عام ،ومقترح بخصوص برمجية فحص االستالل للرسائل الجامعية ،ومقترح
لمواد التحويل على مستوى مرحلة البكالوريوس ،ومقترح لمواد الحزمة لّدرجة الماجستير
ومقترح بخصوص استقطاب طلبة في برنامج الماجستير الّدولي ،ودبلوم اإلدارة المّدرسية،
ودبلوم التربية العالي في مكتب االرتباط  /عمان وذلك تمشيا مع فلسفة وسياسة وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي.
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 استقبل عميّد كلية العلوم والتربوية ونائب العميّد سعادة سفير دولة الكويت الذ زار الكلية
حيث تمَ تقّديم مقترحات بنّاءة لتسهيل مهام الطلبة الّدارسين في الكلية خاصة والجامعة بشكل
عام.
 تمَ مناقشة أول رسالة ماجستير من الطلبة النازحين من مخيم الزعتر يحصل على درجة
الماجستير في المناهج العامة ،وبحضور كبار موظفي منظمات المجتمع المّدني من هيئة
األمم المتحّدة ومنظمة هوبز وكويست سكوب.
مجال تطوير كفاءة وقدرات أعضاء هيئة التدريس
 حضورعّدد من أعضاء هيئة التّدريس في الكلية لمجموعة من ورش العمل والّدورات التي
أعّدها مركز تطوير أعضاء هيئة التّدريس في الجامعة دورة وسائل التواصل والبحث
العالمية للكليات اإلنسانية و دورة قواعّد البيانات العالمية ( )SCOPPUSو دورة تحليل
البيانات النوعية باستخّدام برمجية (.)NVIVO
 مشاركة أعضاء هيئة تّدريس من الكلية لحضور الّدورة التّدريبية حول التربية اإلعالمية
والمعلوماتية في الجامعة األمريكية  /لبنان بالتنسيق مع اليونسكو في شهر تموز .2018
مجال تطوير محتوى المواقع اإللكترونية الخاصة بالكلية واألقسام
 العمل على تحّديث البيانات الموجودة على الموقع اإللكتروني للجامعة وتزويّد الموقع
بالخطط الجّديّدة المعّدلة.
مجال الندوات والنشاطات الثـقافية
 شارك عميّد الكلية ونائبه مع هيئه شباب كلنا األردن في تنظيم مناظرة علمية تحت مسمى
"إنً الفقر هو السبب الرئيسي للسطو المسلح على البنوك في األردن".
 شارك عميّد الكلية ونائبه مع هيئة شباب كلنا األردن و صنّدوق الملك عبّد اهلل للتميز في
الّدورات في الجامعة لصالح طالب الجامعة .
 شارك عميّد الكلية ونائبه مع منظمة (ميرسي كور) في إقامة نشاط لذو االحتياجات
الخاصة تحت مسمى "الّدمج التعليمي الّدامج لألطفال من ذو اإلعاقة بالتعاون مع كلية
العلوم التربوية وعمادة شؤون الطلبة .
 مشاركة عمادة الكلية مع مهرجان الجنّد المجهول مهرجان الكرامة في شهر مايو .2018
 مشاركة عمادة الكلية في الوقفة االحتجاجية ( مسيرة األقصى ) خالل الفصل الثاني من العام
الجامعي 2018-2017م.
مجال إعداد مواد تعليمية إلكترونية
 تمت حوسبة مساق تربية األطفال في اإلسالم.
 التنسيق على حوسبة متطلبات الجامعة الخاصة بكلية العلوم التربوية مثل (الرياضة في
حياتنا ،مّدخل إلى التربية).
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مجال خدمة المجتمع المحلي
 قيام مجموعة من أعضاء هيئة التّدريس بإلقاء محاضرات في مجاالت مختلفة لخّدمة المجتمع
المحلي مثل محاضرة في جمعية البويضة التعاونية بعنوان(:األميّة في القرن الجّديّد)
ومحاضرة في مّدرسة إرحاب األساسية للبنات بعنوان( :الضعف اللغو وأسبابه) و
محاضرة في مّدرسة دير الالتين في المفرق ألولياء األمور والورشة التّدريبية التي عقّدها
المركز الجغرافي الملكي بالتعاون مع مؤسسة بيرجهوف األلمانية ،وذلك إلعّداد برنامج
تّدريبي للتربية المّدنية.
 التوقيع على اتفاقية المشاركة في تصميم وإعّداد الخطط والبرامج التفاعلية المجتمعية ضمن
مشرو تقنيات توفير المياه بالتعاون مع الوكالة األمريكية للتنمية الّدولية ()USAID
ومؤسسة نهر األردن.
النشاطات العلمية والتدريبية
.1
.2

المشاركة في المؤتمر الّدولي السابع لكلية اآلداب جامعة الزيتونة بعنوان (آفاق مستقبلية للتربية
والتعليم في ظل عالم متغير) في الفترة (/ 4-3نيسان2018/م).
المشاركة في المؤتمر العلمي الّدولي الثاني بعنوان (الالجئون السوريون بين الواقع والمأمول)
والذ عقّد في جامعة ادبامان التركية في الفترة من (2017/10/25-20م).

.3

المشاركة في المؤتمر الّدولي في الجامعة األردنية بعنوان (التعليم في الوطن العربي نحو نظام
تعليمي متميز) فـي الفتـرة مـن (2018/4/26-25م).

.4

المشاركة في مؤتمر " التعليم في الوطن العربي :نحو نظام تعليمي متميز" ،الذ نظمته كليتا العلوم
التربوية في الجامعة األردنية وجامعة القّدس المفتوحة  /فلسطين ،في الجامعة األردنية بعمان خالل
الفترة 2018/4/26-25م.

.5

المشاركة في النّدوة التربوية التي عقّدت في عمان بتاريخ 2017/9/30م ،تحت عنوان "التعليم في
األردن :نظرة مستقبلية" بتنظيم من الجمعية األردنية للعلوم التربوية وجمعية األكاديميين األردنيين.
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كلية علوم الطيران

تأسست كلية علوم الطيران في بّداية العام الّدراسي  2016/2015بالتعاون مع قيادة سالح
الجو الملكي األردني وذلك لتخريج طيارين متّدربين ومؤهلين وكذلك مالحين متّدربين .حيث يحصل
كل من الطيارين على شهادة البكالوريوس في علوم الطيران والمالحين على شهادة البكالوريوس في
المراقبة والمالحة الجوية من جامعة آل البيت.
رغُمْ أن الكلية قّد تأسست لتأهيل الطيارين والمالحين من طلبة سالح الجو الملكي األردني،
فس يتم فتح هذه البرامج للطالب المّدنيين .يّدرس الطالب مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة
بالطيران على المستوى األكاديمي بما في ذلك :مواد نظرية عن آلية طيران طائرة (الّديناميكا
الهوائية ،وعمليات الطائرات)؛ وكيفية قيادة الطائرة (المالحة الجوية واألرصاد الجوية)؛ واألنظمة
المتعلقة بالطيران (قانون الطيران ،سالمة الطيران) .أيضاً يتوفر مختبر محاكاة ،حيث تعقّد
المحاضرات لتمكين الطالب من استيعاب المواد النظرية واألكاديمية.
تضم الكلية قسمين هما :قسم علوم الطيران ،وقسم المراقبة والمالحة الجوية.
وتمنح الكلية الّدرجات العلمية اآلتية:
 البكالوريوس في علوم الطيران.
 البكالوريوس في المراقبة والمالحة الجوية.

186/93

جامعة آل البيت

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017

المعـــــــاهــد
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معهد بيت الحكمة
تأسس معهّد بيت الحكمة مع نشأة الجامعة في عام 1994م ،وذلك لتحقيق اهّداف أكاديمية
وتثقيفية في مختلف مجاالت حقل العلوم السياسية .حيث قام منذ البّداية على أفكار مستنيرة شارك في
بلورتها العّديّد من األكاديميين المتميزين من أساتذة علم السياسة في الوطن العربي والعالم اإلسالمي.
كما وتميز معهّد بيت الحكمة في العلوم السياسية بانطالقه في التركيز أوالً على برنامج الّدراسات
العليا (درجة الماجستير) الذ استقطب الكثير من الطلبة من مختلف الّدول الشقيقة والصّديقة وممن
اصبحوا في مراكز قيادية وأكاديمية .وفي عام 2001م تمَ استحّداث برنامج البكالوريوس في العلوم
السياسية وفقاً لخطط أكاديمية تستنّد في معاييرها إلى جامعات عربية ودولية متميزة في مخرجاتها
العلمية والتعليمية.
كما يهتم معهّد بيت الحكمة بالجانب البحثي وتقّديم الّدراسات العلمية التي تسهم في تقّديم
النتائج والتوصيات في الّدراسات الوطنية واإلقليمية ،كما يتبنى المعهّد سنويًا برنامجُا ثابتاً في االهتمام
بالنشاط التثقيفي كعقّد النّدوات والمؤتمرات وتنظيم المحاضرات ذات العالقة بالقضايا الوطنية
واإلقليمية والّدولية واستضافة العّديّد من أصحاب الخبرات العلمية والعملية ومراكز صنع القرار.
ويهتم المعهّد باستثمار مجاالت التعاون البنّاء مع المؤسسات العلمية ومراكز الّدراسات الّدولية
ومؤسسات المجتمع المّدني.
ويضم المعهّد كذلك كرسي اليونسكو للّديمقراطية وحقوق اإلنسان الذ يهتم بتقّديم دراسات
بحقل حقوق اإلنسان بمجاالته المتعّددة وفقاً للرؤى منظمة اليونسكو المنبثقة عن المجلس االجتماعي
واالقتصاد لهيئة االمم المتحّدة .ويمنح المعهّد درجة البكالوريوس والماجستير في تخصص العلوم
السياسية ،باإلضافة إلى مركز دراسات العالم اإلسالمي الذ يهتم بتقّديم الّدراسات العلمية ذات
العالقة بتشخيص وتحليل مختلف التحّديات واألزمات التي تواجها الوحّدات السياسية في العالم
اإلسالمي كّدراسة كيفية تطوير المجاالت التنموية واالقتصادية والمجتمعية والثقافية وأدوار
االستراتيجية القادرة على النهوض بمختلف مكونات العالم اإلسالمي.
أعداد العاملين والطلبة والخريجين في المعهد للعام الجامعي 2018/2017م
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أهم اإلنجازات وفقاً للخطة السنوية للكلية للعام الجامعي 2018/2017م
مجال اإلعتماد وضمان الجودة
 العمل على توفير متطلبات استحّداث البرامج المنو طرحها حسب معايير الصادرة عن هيئة
إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
مجال البرامج األكاديمية
 السير بإجراءات استحّداث برنامج الماجستير في السياسة العامة والتنمية برنامج مشترك مع
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية وبصّدد رفعه إلى اللجان المختصة في الجامعة.
 السير بإجراءات استحّداث برنامج بكالوريوس االستراتيجية والسياسة العامة وبصّدد رفعه
إلى اللجان المختصة في الجامعة.
مجال تطوير وتحديث الخطط الدراسية
 اقرار التعّديالت على الخطة الّدراسية لمرحلة البكالوريوس ونشرها على الموقع اإللكتروني.
 مراجعة الخطة الّدراسية لمرحلة الماجستير وإقرارها من لجنة الخطة الّدراسية في الجامعة.
مجال المكتبة
 تزويّد المكتبة بأسماء الكتب والّدوريات الهامة للطلبة والباحثين في مجال العلوم السياسية.
 تشجيع الطلبة على استخّدام المراجع المتوفرة في المكتبة.
 تشجيع الطلبة على استخّدام قواعّد البيانات اإللكتروني من خالل مختبر الحاسوب الموجود
في المعهّد.
مجال البحث العلمي والمؤتمرات العلمية
 نشر أعضاء هيئة التّدريس في المعهّد ( )22بحثاً في مجالت علمية محكمة.
 التعاون مع مؤسسات الّدولة في إعّداد دراسات ذات عالقة بتنمية أدوار السلطة التنفيذية
والتشريعية.
 شارك أعضاء هيئة التّدريس في ( )5مؤتمرات محلية و( )2مؤتمرات خارجية.
 االستفادة من مصادر دعم البحث العلمي سواء من عمادة البحث العلمي في الجامعة أو من
خالل صنّدوق البحث العلمي ومؤسسات ومراكز البحث العلمي الّدولية.
 السير بإجراءات عقّد مؤتمر علمي بعنوان "العالقات األردنية الخليجية :استراتيجيات العمل
وسياسات األداء".
مجال الطلبة
 عقّد لقاءات دورية مع الطلبة وحثهم على المشاركة في األيام العلمية والتثقيفية والتعاون مع
المجتمع المحلي ومكونات الّدولة بما يسهم في رفع مستوى ثقافة الطلبة بحقوقهم وواجباتهم
تجاه الجامعة والمجتمع.
 شارك الطلبة في العّديّد من النشاطات الثقافية وحضور المؤتمرات الّداخلية حيث تمَ المشاركة
في ( )5نشاطات ثقافية.
 يتولى المرشّدين األكاديميين في المعهّد عملية إرشاد الطلبة بما يخص عمليات التسجيل
ووسائل تثقيف الطلبة والوقوف على احتياجاتهم.
 يتم التواصل مع الطلبة من خالل خّدمة الرسائل اإللكترونية بما يخّدم غايات التعليم
والتواصل العلمي مع أعضاء هيئة التّدريس في المعهّد.
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 تشجيع الطلبة على االستفادة من الّدورات التّدريبية التي تعقّدها الجامعة ومختلف الجهات
الرسمية بما يعزز إمكاناتهم العلمية والمعرفية وتسهم في توفير فرص عمل لهم.
مجال تطوير كفاءة وقدرات أعضاء هيئة التدريس
 توجيه أعضاء هيئة التّدريس في االنخراط في الّدورات التي تعقّدها الجامعة لرفع مستوى
أداءهم األكاديمي واإلدار .
 يتم تقييم أعضاء هيئة التّدريس من قبل الطلبة نهاية كل فصل دراسي لقياس مّدى تحقق
مخرجات كل مساق ومستوى أداء أعضاء هيئة التّدريس.
 مراجعة وسائل التقييم بشكل مستمر لتعزيز مخرجات العملية التعليمية.
 قام أعضاء هيئة التّدريس في المعهّد بمناقشة ( )35رسالة ماجستير داخل الجامعة وخارجها.
مجال تطوير محتوى المواقع اإللكترونية الخاصة بالكلية واألقسام
 تحّديث الموقع اإللكتروني للمعهّد وتطويره من خالل نشر الخطط الّدراسية والسير الذاتية
ألعضاء هيئة التّدريس وإنجازاتهم البحثية وإبراز نشاطاته وفتح قنوات التواصل مع مختلف
المؤسسات العلمية المحلية واإلقليمية والعالمية.
 إفراد موقع إلكتروني لكرسي اليونسكو وبيان برامجه المنجزة والمراد إنجازها.
 إفراد موقع لمركز دراسات العالم اإلسالمي وبيان أهّدافه ونشاطاته وخططه المستقبلية.
مجال الندوات والنشاطات الثـقافية
 تمَ إنجاز ( )6نّدوات في موضوعات طالبية مختلفة.
مجال خدمة المجتمع المحلي
 عقّد عّدة لقاءات مع مؤسسات المجتمع المحلي والمّدني وخاصة هيئة شباب كلنا األردن،
ووزارة التنمية السياسية ،ووزارة الشباب ،ومجلس األمة.
 المشاركة في عقّد النّدوات وتقّديم المحاضرات في المناسبات الوطنية.
مجال النشاطات االضافية
 عقّد لقاءات بين إدارة المعهّد والطلبة مع الّديوان الملكي العامر بما يسهم في تعزيز اهتمام
الجامعة بالطلبة واطالعهم على مؤسسات صنع القرار في األردن.
 عمل زيارات ميّدانية لشركة البوتاس العربية ،والمعهّد الّدبلوماسي ،والمعهّد اإلعالمي
األردني وتوقيع اتفاقيات شراكة معهم.
أهم النشاطات واإلنجازات:
 ترقية عضو هيئة تّدريس إلى رتبة أستاذ.
 نشر أعضاء هيئة التّدريس في المعهّد ( )29بحثاً في مجالت علمية محكمة.
 نشر أعضاء هيئة التّدريس في المعهّد ( )7أبحاث في المؤتمرات العلمية.
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معهد علوم األرض والبيئة
أُنشئ عام 2001م،ويضم قسمين هما :علوم األرض والبيئة التطبيقية ،ونظم المعلومات
الجغرافية واالستشعار عن بعّد ،ويهّدف المعهّد إلى إعّداد وتخريج كوادر علمية متخصصة وتأهيلهم
علمياً وعملياً ،وتزويّدهم بالمهارات العلمية والحياتية الستيعاب تكنولوجيا العصر والتعامل بكفاءة مع
المفاهيم العلمية المتعلقة باألرض ومكوناتها وبيئتها وأصلها ومعالمها والعمليات المختلفة التي تساهم
في تطورها.
ويمنح المعهّد الّدرجات العلمية اآلتية:
 درجة البكالوريوس في علوم األرض والبيئة التطبيقية ،ونظم المعلومات الجغرافيةواالستشعار عن بعّد.
 درجة الماجستير في تخصص موارد المياه والبيئة واقتصاديات الموارد الطبيعية،والجيولوجيا التطبيقية.
أعداد العاملين والطلبة والخريجين في المعهد للعام الجامعي 2018/2017م
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أهم اإلنجازات وفقاً للخطة السنوية للمعهد للعام الجامعي 2018/2017م
مجال اإلعتماد وضمان الجودة
 تمَ الحصول على اإلعتماد الخاص لبرنامج البكالوريوس في نظم المعلومات الجغرافية
واالستشعار عن بعّد من هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
مجال البرامج األكاديمية
 تمَ تشكيل لجنة في القسم للسير بإجراءات استحّداث برنامج الماجستير في نُظم المعلومات
الجغرافية
مجال تطوير الخطط الدراسية وتحديثها
 تمَ تطوير الخطة الّدراسية لتخصص نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعّد والعمل
بها من بّداية العام الجامعي 2018/2017م لتتوافق مع المجاالت المعرفية.
 تمَ تطوير الخطة الّدراسية لتخصص علوم األرض والبيئة والعمل بها من بّداية العام الجامعي
2018/2017م لتتوافق مع المجاالت المعرفية.
مجال المكتبة
 تمَ تزويّد المكتبة الهاشمية بمجموعة من الكتب في مختلف المجاالت المعرفية للتخصصات
التي يّدرسها المعهّد.
مجال البحث العلمي والمؤتمرات العلمية
 بتنظيم من جامعة آل البيت والمركز الوطني إلدراة األزمات شارك كل من الّدكتوره سرى
الحراحشة والّدكتور أمجّد والّدكتور إبراهيم بني ياسين بالمؤتمر الّدولي األول لإلدارة
المتكاملة للكوارث الطبيعية والذ عقّد في البحر الميت(International Conference .
)on Integrated Natural Disaster Management
 شاركت الّدكتوره سرى الحراحشة في مؤتمر أثر الثورات العربية على البيئة والذ عقّد
بتاريخ  2018/05/10-7في أنطاليا تركيا.
 شاركت الّدكتوره سرى الحراحشة في مؤتمر الهنّدسة الكيميائية األردني الّدولي الثامن والذ
عقّد بتاريخ  2017/11/9-7في فنّدق النّد مارك  -األردن.
 شارك الّدكتور أمجّد شطناو ببرنامج  EGREENضمن أنشطة ERASMUS +
والممول من اإلتحاد األوروبي والذ عقّد في البرتغال في الفترة من . 2018/01/21-17
 بتنظيم من جامعة آل البيت والمركز الوطني إلدراة األزمات وشارك الّدكتور ماجّد إبراهيم
والّدكتور علي معابّدة بالمؤتمر الّدولي األول لإلدارة المتكاملة للكوارث الطبيعية.
)(International Conference on Integrated Natural Disaster Management
 شارك عضو هيئة التّدريس الّدكتور علي معابّدة بمعرض سوفكس والذ تمَ تنظيمة تحت
عنوان مواجهة خطر استخّدام الطائرات المسيرة – في الشرق االوسط (Countering
) 8 ( Drones Middle East Conferenceايار .)2018
 شارك الّدكتور ماجّد إبراهيم في مؤتمر“ Second Irbid International
 ”Engineering Conference – IIEC – 2017الذ عقّد في جامعة العلوم
والتكنولوجيا – اربّد خالل الفترة 2017/11/14- 16م.
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تمَ عقّد دورة تّدريبية لطلبة معهّد علوم األرض والبيئة حول إدارة الوقت بالتعاون مع
صنّدوق الملك عبّداهلل الثاني – وقام بإعطاء الّدورة الّدكتوره أسماء الخالّد وبإشراف من
قسم اإلستشعار عن بعّد ونظم المعلومات الجغرافية بتاريخ .2017/12/20
تمَ إنشاء ركن البحث العلمي لطلبة الّدراسات العليا بتنسيق الّدكتور ماجّد إبراهيم وطلبة
الّدراسات العليا في المعهّد .وتم أخذ الموافقة الرسمية بإنشاء ركن البحث العلمي بتاريخ
(.)2018/02/13
تمَ عقّد محاضرة لمّدة ( 3ساعات) في رحاب المعهّد وبالتعاون مع كلية العلوم ألقاها الّدكتور
عبّداهلل الفواز تحت عنوان مهارات البحث العلمي وتصميم التجارب ضمن نشاطات ركن
البحث العلمي ( )Graduate Research Cornerبتاريخ 2018/03/04م.
عقّد ركن البحث العلمي – قسم اإلستشعار عن بعّد ونظم المعلومات الجغرافية وبالتعاون مع
المكتبة الهاشمية في جامعة آل البيت اللقاء العلمي حول استخّدام قواعّد البيانات العالمية
للطلبة بتاريخ 2018/02/18م.
زيارة علمية لطلبة قسم نظم المعلومات الجغرافية واإلستشعار عن بعّد إلى المركز الجغرافي
الملكي وبمرافقة عّدد من أعضاء هيئة التّدريس بتاريخ .2018/03/21
شارك الّدكتور ماجّد إبراهيم باللقاء الفلّنّد تحت رعاية وزيرة التخطيط الفلنّد تحت عنوان
 Finland-Jordan Collaboration Seminarوالذ أقيم في عمان بتاريخ
.2018/05/08

مجال الطلبة
 تشكيل لجان من أعضاء هيئة التّدريس في القسم إلرشاد الطلبة.
 عقّد لقاءات مستمرة تعريفية للطلبة حول امتحانات الكفاءة الجامعية.
 عقّد محاضرة للطلبة حول آلية استخّدام المكتبة اإللكترونية.
 تمَ عقّد محاضرة تثقيفية لطلبة معهّد علوم األرض والبيئة حول واقع المياه في األردن وطرق
ترشيّد إستهالك المياه ضمن فعاليات مشرو تقنيات توفير المياه وبالتعاون مع ميرسي كور
ومؤسسة نهر األردن وجمعية نجم البادية بتاريخ (2018/08/07م).
مجال تطوير محتوى المواقع اإللكترونية الخاصة بالمعهد واألقسام
 تحّديث محتوى الموقع اإللكتروني الخاص بالقسم بشكل مستمر وتحّديث السيرة الذاتية
ألعضاء هيئة التّدريس والمواد اإللكترونية بحيث تكون متوفرة للطلبة.
مجال الندوات والنشاطات الثـقافية
 مشاركة أعضاء هيئة التّدريس في المعهّد في الّدورات التي يعقّدها مركز تطوير أعضاء هيئة
التّدريس في الجامعة.
مجال خدمة المجتمع المحلي
 تمَ عقّد معرض بيئي ومنتوجات للحرف اليّدوية بالتعاون بين معهّد علوم األرض والبيئة
ومجموعة من جمعيات المجتمع المحلي لتعزيز القّدرات اإلنتاجية كنو من خّدمة المجتمع
المحلي وكانت من ضمن الجمعيات المشاركة (جمعية األرض الطيبة الخيرية ،جمعية رابطة
جراسيا للفنون الجميلة ،جمعية الخضراء لحماية الطبيعة والبيئة ،جمعية جرش للحرف
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اليّدوية ،جمعية رواق جرش للثقافة والتراث ومنتّدى جبل العتمات الثقافي يوم األحّد
2018/03/25م .في رحاب جامعة آل البيت.
 شارك أعضاء هيئة التّدريس في القسم بعّدد من لجان المراكز على مستويات وطنية
ومستويات خّدمة المجتمع المحلي.
أهم النشاطات واإلنجازات:
 ترقية عضو هيئة التّدريس في المعهّد إلى رتبة أستاذ ،وترقية آخر إلى رتبة أستاذ مشارك
 إعّداد وتجهيز وتشغيل مختبر حاسوب متكامل ذو كفاءة عالية وضمن المواصفات التي
تناسب مجاالت التخصص بكلفة مالية إجمالية بلغت  14.600دينار أردني في قسم نظم
المعلومات الجغرافية واإلستشعار عن بعّد.
 نشر أعضاء هيئة التّدريس في المعهّد ( )22بحثاً في مجالت علمية محكمة.

186/101

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017

جامعة آل البيت

المعهد العالي للدراسات اإلسالمية
تنفيذاً لتوصيات االجتما الذ عقّد برئاسة جاللة الملك عبّداهلل الثاني بن الحسين المعظم في
قصر البركة العامر وبحضور دولة رئيس الوزراء يوم االثنين الموافق 2003/9/29م ،لمناقشة
توصيات اللجنة الملكية المتعلقة بتطوير برامج الّدراسات اإلسالمية العليا في جامعة آل البيت وفي
ضوء توجيهات جاللته تمَ إنشاء المعهّد العالي للّدراسات اإلسالمية عام 2004م.
ويهّدف المعهّد إلى إعّداد متخصصين وباحثين في حقول المعرفة اإلنسانية المتعّددة على أسس
من التصورات اإلسالمية ودعم مسيرة الّدراسات العليا في الجامعة ورفّدها بالمتخصصين في مجال
الّدراسات اإلسالمية .وبّدأ التّدريس فيه مع بّداية العام الّدراسي 2011/2010م.
ويمنح المعهّد العالي للّدراسات اإلسالمية درجة الماجستير في التخصصات اآلتية:
 -1مناهج التربية اإلسالمية وأساليب تّدريسها
 -2االقتصاد والمصارف اإلسالمية.
أعداد العاملين والطلبة والخريجين في المعهد للعام الجامعي 2018/2017م
أستاذ
1

هيئة التدريس
أستاذ
أستاذ
مشارك مساعد
1

0

مدرس

الهيئة
اإلدارية

0

2

أعداد الخريجين

أعداد الطلبة
بكالوريوس ماجستير دكتوراه
-
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قبول ( )17طالبًا وطالبة في برنامج الماجستير في تخصص مناهج التربية اإلسالمية
وأساليب تّدريسها.
قبول ( )15طالباً وطالبة في برنامج الماجستير في تخصص االقتصاد والمصارف
اإلسالمية.
عمل لقاءات حوارية مع الطلبة .
إقامة نّدوة علمية بعنوان " المعامالت المصرفية في البنك اإلسالمي األردني " .
إقامة يوم علمي للطلبة بعنوان " الفكر اإلسالمي وأثره في التربية واالقتصاد".
العمل عليى توسييع دائيرة التسيويق للتخصصيات فيي المعهيّد بحييث سييتم تسيويقها فيي البنيوك
اإلسالمية والشيركات المختصية باعميال الصييرفة اإلسيالمية اليفياد ميوظفين لّدراسية برنيامج
الماجستير في تخصص االقتصاد والمصارف اإلسالمية.
تسويق التخصصات المطروحة في المعهّد على مسوى الوطن العربيي واإلقليميي عين طرييق
عمل نشرات اعالمية عن طريق المواقع اإللكترونية المتخصصة في هذا المجال .
المشاركة في النشاطات المختلفة التي أقامتها الجامعة مين نيّدوات ميؤتمرات وحلقيات حواريية
حسب التواريخ المجّدولة من الجامعة.
نشر أعضاء هيئة التّدريس في المعهّد ( )18بحثاً في مجالت علمية محكمة.
نشر أعضاء هيئة التّدريس في المعهّد ( )5أبحاث في المؤتمرات العلمية.
استحّداث برامج دراسية ،تطوير خطط دراسية.
المحاضرات الثقافية

 .1بالتعاون مع كلية الشريعة إقامة نيّدوة بعنيوان " المعيامالت المصيرفية فيي البنيك اإلسيالمي األردنيي"
القاهييا مييّدير عييام دائييرة الشييركات الكبييرى فييي البنييك اإلسييالمي األردنييي الييّدكتور فييؤاد عبييّدو بتيياريخ
.2017/11/27
 .2بالتعاون مع المركز الثقافي اإلسالمي إقامة اليوم العلمي للمعهّد بعنوان :
" الفكر اإلسالمي واثره في التربية واالقتصاد" بتاريخ 2018/4/9م.

معهد الفلك وعلوم الفضاء
تأسس معهّد الفلك وعلوم الفضاء عام 1994م بهّدف إعّداد الكوادر الوطنية وتأهيلها في
مجاالت عّدّة من هذه العلوم ،لتكون قادرة على التعامل مع التطورات التقنية وإجراء البحوث المحضة
أو التطبيقية .ويمنح المعهّد درجة الماجستير في الفلك وعلوم الفضاء.

186/103

جامعة آل البيت

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017

البــــــــاب الـــرابــــــع
العمـــــــادات والمـــراكــــز
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العمـــــــادات
عمادة البحث العلمي
تأسست عمادة البحث العلمي والّدراسات العليا مع نشأة الجامعة في عام  1994وتم فصل
عمادة البحث العلمي في عام  2005عن عمادة الّدراسات العليا ،وتعمل العمادة على تحفيز الباحثين
من أعضاء هيئة التّدريس والطلبة والباحثين على إجراء البحوث األصيلة والمبتكرة ،والتي تسهم في
إثراء المعرفة وخّدمة المجتمع .كما تسعى إلى التعاون مع الهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية عن
طريق إجراء البحوث المشتركة وتبادل المعرفة والخبرات.
سعت الجامعةُ إلى النهوض بمستويات البحث العلميّ في المجاالت المعرفيَة كافة ،من خالل
تطوير التشريعات القانونيَة التي تُشجِع البحث العلميّ وتضمن جودته ،فضالً عن توفير الّدعم المالي
للمشروعات البحثية الخاصة بأعضاء هيئة التّدريس والباحثين والطلبة ،وتشجيع أعضاء هيئة
التّدريس والباحثين على المشاركة في المؤتمرات الّدولية ودعم حضورهم ،وتسهيل اإلجراءات
المتعلقة بمشاركتهم في الفعاليات العلميَة داخل المملكة وخارجها ،وتفعيل دعم نشر رسائل الماجستير،
وإدخال تقانة كشف التشابه العلميّ؛ لمكافحة السرقات في البحوث والرَسائل العلمية .والجّدير ذكره أنَ
الجامعة تُخصص مبلغ ( )1000دينار لّدعم مُستلزمات بحث لطلبة الماجستير ،و( )500دينار لّدعم
مشروعات الطلبة على مستوى البكالوريوس؛ وذلك حسب توافر المبالغ في الميزانية.
وفي هذا السِياق ،قامت الجامعةُ بإصّدار تعليمات تحفيز النشر في المجالت العلمية العالميَة
المرموقة ،بما يضمن إقبال أعضاء هيئة التّدريس والباحثين على نشر بحوثهم في هذا النو من
المجالت ،لقاء حوافز مالية مُشجعة .كما قامت الجامعة بتعّديل إعتماد المجالت بغية تسهيل إعتماد
المجالت العالمية المرموقة المفهرسة في (تومسون رويترز) .ويجر

حالياً إعادة تقييم شاملة

لمستوى المجالت المعتمّدة من أجل الوصول إلى قائمةٍ من المجالت ذات السمعة العلميَة المرموقة.
كما عّدَلت الجامعة تعليمات إصّدار مجلة "المنارة" المحكمة للبحوث والّدِراسات؛ بهّدف االرتقاء
بمستوى البحث العلمي وتنظيمه في المجلة .وتم تصميم نموذج علميّ دقيق لتقييم عضو الهيئة
ي المُقّدَم للترقية؛ من أجل ضمان جودة التَحكيم وسالمة مُخرجاته.
التّدريسية واإلنتاج العلم ّ
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تمت الموافقة على دعم ( )15مشروعاً بحثياً جّديّداً ألعضاء هيئة التّدريس من موازنة البحث العلميّ
بقيمة ( )237730ألف دينار أردني ،كما هو مبين في الجّدول اآلتي:
جّدول بالمشروعات الممولة من عمادة البحث العلمي حسب الكلية للعامين الّدراسيين
2017/2016م – 2018-2017م
مجمو قيمة الّدعم
عّدد
الكلية
المشروعات
25360
5
كلية التمريض
24250
1
كلية الهنّدسة
85400
3
كلية العلوم
1100
1
كلية إدارة المال واألعمال
9620
2
معهّد بيت الحكمة
37000
1
وحّدة بحوث المياه والمناطق الجافة
55000
2
معهّد علوم األرض والبيئة
237730
15
المجمو
إقفال ( )5مشـروعات علميَة سابقة بقيمة ( )25290ديناراً ،كما هو مبين في الجّدول اآلتي:
جّدول بالمشروعات العلميَة المقفلة في الجامعة في المُّدَة من 2017/2016م – 2018/2017م
ت الباحث الرئيس
1
2

3

4

عنوان المشرو

الحواجز والميسرات الستخّدام النتائج
د .محمّد
البحثية من منظور الممرضين األردنيين
القادر
دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل
د .عاهّد مشاقبة الوعي السياسي لّدى الشباب الجامعي:
دراسة تطبيقية على طلبة جامعة آل البيت
Real and accrual earning
د .محمّد الحّدب management around initial
public offerings in Jordan
مّدى التزام الممرضين األردنيين
والمستشفيات األردنية بالمعايير العلمية
د .سامي علوش
لمنع التهابات أدوات الرزق الوريّد :
دراسة ميّدانية
تحّديّد عوامل خطورة اإلصابة بسرطان
د .محمّد
البروستات عنّد الرجال األردنيين :دراسة
القادر
حالة
المجمو ( )25290ديناراً
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تاريخ اإلقفال

900

2016/6/5

2300

2016/10/17

2700

2018/4/10

4400

2018/4/10

14990
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تمت الموافقة على الّدعم المالي من خارج الجامعة لـ ( )2مشروعين بحثيين جّديّدين ألعضاء هيئة
التّدريس من صنّدوق البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،في كليات :الهنّدسة،
والعلوم ،كما هو مبين في الجّدول اآلتي:
جّدول بالمشروعات العلميَة المّدعومة خارجيًا من صنّدوق البحث العلمي في المُّدَة من
2014/9/14م – 2016/9/14م
اسم الباحث  /قيمة الّدعم د.أ.
عنوان المشرو
ت
األداء األمثل لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي في
د .مؤيّد شواقفة
 1األردن باستخّدام نماذج الحمأة النشطة وتقنيات قياس
75085
استهالك األكسجين
أ.د .ياسين السعود
تحضير ودراسة الفاعلية البيولوجية لمشتقات
2
137000
نيتروميّدازول كمضادات للسرطان والبكتيريا
212085
المجمو
تمت الموافقة على الّدعم الخارجي لـ ( )9مشروعات بحثية جّديّدة ألعضاء هيئة التّدريس من عّدة
مصادر دولية ،في كليتي :الهنّدسة ،والعلوم ،لتوطيّد عرى التعاون بين باحثي الجامعة وأقرانهم في
الجامعات المشاركة ،وحسبما هو مبين في الجّدول اآلتي:
جّدول بالمشروعات العلميَة المّدعومة من مصادر خارجية
في المُّدَة من 2014/9/14م – 2016/9/14م
قيمة الّدعم
عنوان المشرو
ت
“Piloting and Strengthening Adaptation Capacity to
$135,000 Climate Change in the Zarqa River Basin”، funded by 1
UNDP، Jordan.
“Flood wave Propagation and Infiltration in Desert
$93,350
Regions: The Azraq Basin، Jordan”، funded by 2
USAID-(PEER Program).
(670,000 Proposal on: "Vocational Training Center"، funded by
3
)Euro
Erasmus +
Erasmus Mundus 2013-2443/001-001-EMA2 PEACE
II with Universidad de Santiago Compostela (USC)، 4
Spain.
IAEA TC Project RAS/0/076
305,600
“Investigating Atmospheric Particulate Matter and
Euro
Pollution Source Contributions in Urban Environments 5
 ”)Using Nuclear Analytical Techniques (ARASIA2016 - 2018 .
الغاز الحيو في البادية الشمالية  /مؤسسة عبّد الحميّد شومان  /د .محمّد
 20,000دينار
6
سميران.
إدارة الفياضانات في حوض األزرق  /الوكالة األمريكية لإلنماء الّدولي /
$93,000
7
د .مؤيّد شواقفة.
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بلغ عّدد طلبات المشاركة المّدعومة ( )171طلباً ،كما هو مبين في الجّدول اآلتي
جّدول عّدد المؤتمرات الخارجيَة المّدعومة
ت

الجهة

العّدد

ت

1
2
3
4
5
6
7

كلية الشريعة
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
كلية إدارة المال واألعمال
كلية تكنولوجيا المعلومات
كلية الهنّدسة
معهّد علوم األرض
مركز إحياء التراث

12
27
33
9
8
1
1

8
9
10
11
12
13

الجهة
كلية القانون
كلية العلوم
كلية العلوم التربوية
كلية التمريض
معهّد بيت الحكمة
مركز اللغات
المجموع

العّدد
1
21
17
19
9
13
171

أعّداد المشاركين في المؤتمرات العلمية على مّدار السنوات السابقة
ت
1
2
3
4
5

عّدد المشاركين
40
57
58
71
63

العام المالي
2014م
 2015م
 2016م
2017م
2018م

تمَ النظر بصرف ( )66حافزاً للنشر العلميّ المميز للعام  2017و( )63للعام  ،2018كما قامت
الجامعةُ بتوفير دعم مستلزمات بحثية لـ ( )28طالباً من طلبة الماجستير في مختلف التخصصات
العلميَة ،وجرى في هذه األثناء إعتماد ( )130مجلة علميَة ألغراض الترقيات العلميَة ،في حين لم
تُعتمّد ( )55مجلة للغاية نفسها ،وتم إلغاء إعتماد ( )30مجلة ،كما تمَ تحكيم ( )12كتاباً ألعضاء هيئة
التّدريس.
أصّدرت مجلة "المنارة للبحوث والّدراسات" المحكمة ( )24عّدداً متسلسالً ،تضمنت ()366
بحثاً محكماً منشوراً .،ويُظهر الجّدولُ اآلتي أعّداد البحوث المحكمة المنشورة في "مجلة المنارة"
على مّدار السنوات السابقة.
ت
1
2
3
4
5

أعّداد البحوث المحكمة المنشورة في "مجلة المنارة" على مّدار السنوات السابقة
عّدد البحوث المحكمة المنشورة
العام الّدِراسيّ
44
2014 /2013م
89
2015 /2014م
71
2016 /2015م
114
2017/2016م
181
2018/2017م
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"المجلة األردنية في الّدِراسات اإلسالميَة" ،فقّد أصّدرت في المُّدَة المشار إليها ( )16عّدداً متسلسالً،
تضمنت ( )334بحثاً محكماً منشوراً ،وتمَ قبول ( )373بحثاً ،ورفض ( )313بحثاً .ويظهرُ الجّدولُ
اآلتي أعّداد البحوث المحكمة المنشورة في "المجلة األردنية في الّدِراسات اإلسالميَة" على مّدار
السَنوات السابقة وحتى تاريخه.
أعّداد البحوث المحكمة المنشورة في "المجلة األردنية في الّدِراسات اإلسالميَة" على مّدار
السنوات السابقة
ت
1
2
3
4
5

عّدد البحوث المحكمة المنشورة
84
92
83
80
79

العام الّدِراس ّ
ي
2014 /2013م
2015 /2014م
2016 /2015م
2017/2016م
2018/2017م
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عمادة الدراسات العليا

تسعى عمادة الّدراسات العليا منذ تأسيسها إلى تحقيق أهّداف جامعة آل البيت في تنمية قّدرة
طلبة الّدراسات العليا في منهج البحث العلمي وأساليبه في الحقول المختلفة لتلبية حاجة المجتمع
األردني والعربي واإلسالمي ،وتهّدف العمادة إلى العناية بالّدراسات العليا والتركيز على الرسائل
الجامعية المتخصصة في شؤون العالم اإلسالمي وبناء القّدرات العلمية المتخصصة وتأهيلها لتكون
في خّدمة المجتمعات اإلنسانية عامة ومجتمعات العالم اإلسالمي خاصة.
وتتولى العمادة مسؤولية برنامجي الّدكتوراه و( )36برنامج ماجستير و( )3برامج دبلوم
عالي ،وتضم العمادة ( )37طالباً وطالبة على مستوى الّدكتوراه ،و( )1847طالباً وطالبة على
مستوى الماجستير و( )78طالباً وطالبة على مستوى الّدبلوم العالي.
أهم اإلنجازات والنشاطات:
 إعّداد قوائم المرشحين للقبول على الفصلين الّدراسيين األول والثاني 2017/2016م
واستكمال إجراءات قبولهم ،حيث بلغ عّدد الطلبة المقبولين على الفصل الّدراسي األول
والثاني 2017/2016م ( )1008طالباً وطالبة ،وبلغ عّدد الطلبة المقبولين على الفصلين
الّدراسيين األول والثاني /على البرنامج الّدولي ( )198طالباً وطالبة.
 إقرار الخطط الّدراسية لبعض برامج الماجستير الخاصة بكليات ومعاهّد الجامعة ورفعها إلى
لجنة الخطة إلقرارها ،وتم إقرارها حسب األصول.
 فوّض مجلس العمّداء مجلس الّدراسات العليا بالبت في قضايا الطلبة التي لم ترد في
التعليمات ،حيث تمَ البت في عّدد كبير من قضايا ومشكالت الطلبة.
 االستمرار في حوسبة إجراءات اإلشراف ومناقشة الرسائل في الّدراسات العليا وتم حوسبة
القبوالت ليصبح تقّديم الطلبات إلكتروني ومن أ مكان.
 االستمرار في إعتماد خطط الرسائل العلمية المقّدمة من الطلبة في المعاهّد والكليات المختلفة،
وتم إقرارها ،وكذلك إقرار وتعيين المشرف والمشرف المشارك إن وجّد وإعتماد تشكيل
لجان المناقشة ومواعيّدها.

186/110

جامعة آل البيت

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017
عمادة شؤون الطلبة

تأسست عمادة شؤون الطلبة مع تأسيس الجامعة في العام  1995/1994وتضطلع بّدور كبير
ومميز في رعاية الطلبة فكرياً وعلمياً وسلوكياً واجتماعياً .وتمتزج أهّداف عمادة شؤون الطلبة مع
أهّداف الجامعة المتمثلة بإعّداد القيادات المستقبلية لهذا البلّد الغالي في كافة المجاالت والمشاركة
المجتمعية في المجتمع المّدني لتحقيق التنمية المستّدامة والشاملة ،إضافة لالرتقاء بمستوى الطلبة
وصقل مواهبهم وتفجير طاقاتهم اإلبّداعية والريادية وإبراز إنجازاتهم في كافة الجوانب انسجاماً مع
مسيرة اإلصالح والتطوير .لذلك تولى عمادة شؤون الطلبة بإعّداد البرامج المتنوعة بهّدف تنمية
شخصية الطالب ومساعّدته على تخطي أية عقبات قّد تعترض مسيرته األكاديمية وبما يحقق رسالة
الجامعة وأهّداف عمادة شؤون الطلبة من خالل دوائرها.
وتتكون من الدوائر اإلدارية التالية:
 .1دائرة الخدمات والرعاية الطالبية
متابعة الوضع الّدراسي والسلوكي للطلبة ،إذ تعّد برامج التشغيل للطلبة الراغبين للعمل في مرافق
الجامعة لمساعّدتهم في سّد احتياجاتهم المالية وتستقبل طلبات المساعّدات المالية للطلبة الذين يعانون
من ظروف مادية صعبة ويرغبون االستفادة من صنّدوق التبرعات .هذا وتقوم الشعبة بإصّدار
الهويات الجامعية وكتب حسن السيرة والسلوك للطلبة ،وتتابع الشعبة منح أوائل األقسام األكاديمية
ومتابعة حسن تنفيذ اتفاقية التامين الطبي لطلبة الجامعة.
 .2دائرة النشاط الثقافي واالجتماعي والفني
إعّداد برنامج فصلي للنّدوات والمحاضرات ،متابعة شؤون مجلس الطلبة واألنّدية الطالبية،إبراز
المواهب الطالبية بالخط والرسم والزخرفة والموسيقى والتمثيل والمهارات اليّدوية كتنسيق الزهور
والحفر ...الخ ،إعّداد وتّدريب فرقة الجامعة الموسيقية وفرقة الكورال لرفّد احتفاالت الجامعة ،إصّدار
صحيفة الشورى وهي نصف شهرية .
 .3دائرة النشاط الرياضي
تنظيم شؤون األلعاب الرياضية المختلفة ،عقّد الّدورات التّدريبية والتحكيمية للمّدربين والمجتمع
المحلي من خالل التعاون مع التعاون مع االتحادات الرياضية ،إبراز المواهب الرياضية المختلفة .
 .4دائرة صندوق الملك عبدا هلل الثاني للتنمية  /التأهيل الوظيفي
يقّدم المكتب خّدمات اإلرشاد الوظيفي والمهني والتّدريب في مجاالت التنمية البشرية ومهارات
البحث عن فرص العمل والتمكين الّديمقراطي ودعم ورعاية اإلبّدا لّدى طلبة الجامعة ،وكذلك
مساعّدة الطلبة الراغبين بااللتحاق ببرامج العمل التطوعي ونشاطات الخّدمة العامة وليكون هذا
المكتب حلقة وصل بين المجتمع الطالبي ومؤسسات القطا العام والخاص وهيئات المجتمع المّدني
محلياً وإقليمياً ودولياً.
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 .5دائرة مكتب الطلبة الوافدين
لقّد جاء إنشاء هذه الّدائرة لتأخذ على عاتقها رعاية الطلبة الوافّدين ذهنياً وثقافياً من خالل الخطط
والبرامج المّدروسة ومتابعة الوضع الّدراسي والسلوكي لهم كما تحتفظ بسجل للطلبة الوافّدين لمتابعة
شؤونهم كما تقوم الّدائرة بإجراءات األقامة السنوية للطلبة الوافّدين من مختلف الجنسيات .
 .6دائرة مكتب الطلبة الخريجين
دائرة إدارية تمَ إنشاؤها مع نهاية  2009بناء على قرار مجلس التعليم العالي للعناية بالخريجين،
حيث تقوم بّدور مسانّد في تلبية احتياجات الخريجين المتنوعة عبر حزمة من الخّدمات والّدراسات
واألنشطة الالمنهجية بهّدف استمرار عالقة التواصل بين الجامعة وخريجيها على مختلف األصعّدة
االجتماعية واالقتصادية والتعليمية بما يخّدم العملية التعليمية والمجتمع األردني ،وتتميز رسالتها من
خالل التواصل مع الخريجين ومتابعتهم وخّدمتهم من خالل تفعيل العالقة مع مؤسسات القطا العام
والخاص بهّدف الحّد من البطالة والمساهمة في تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم العالي
ومتطلبات سوق العمل .
 .7دائرة اإلرشاد التربو واالجتماعي
إيماناً بّدور اإلرشاد التربو والتوجيه النفسي في حياة الطالب الجامعي تمَ إنشاء دائرة اإلرشاد
التربو واالجتماعي في الجامعة في بّداية الفصل األول  2010/2009وتهّدف إلى تقّديم خّدمات
إرشادية وأكاديمية وتربوية ونفسية واجتماعية وتثقيفية والتي من شأنها تخطي الصعوبات التعليمية
ورفع مستوى التحصيل الجامعي ،وكذلك رعاية ذو االحتياجات الخاصة كالمتفوقين من الطلبة
والطلبة المتعثرين دراسياً وذو اإلعاقات الجسّدية وكذلك التعاون مع المجلس األعلى لألشخاص
المعوقين ،بخص وص تقّديم المنح المقّدمة للطلبة ذو االحتياجات الخاصة ضمن شروط ومعايير
خاصة بها.
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المـــراكـــــز
مركز الحاسوب
يسعى مركز الحاسوب وبشكل مستمر إلى تطوير أنظمة الحاسوب ومواكبة آخر التطورات
في مجال تكنولوجيا المعلومات وتحقيق االستغالل األمثل للموارد الحاسوبية في كافة المجاالت
األكاديمية واإلدارية في الجامعة .ويضم المركز أربع دوائر هي :دائرة البرمجة ،ودائرة األنظمة
والشبكات ،ودائرة الّدعم الفني والصيانة ،ودائرة الحماية وضبط الجودة.
أهم النشاطات واإلنجازات:












صيانة منظومة اإلطفاء في غرفة الخوادم الرئيسية وتبّديل الغاز إلى النو ()FM200
وتركيب صاعق إسطوانة جّديّد.
نقل قواعّد البيانات الرئيسية ( )INGRESمن نظام التشغيل ) )Redhat linux 5إلى نظام
التشغيل (.)Redhat linux 6
تحّديث نظام إدارة قواعّد البيانات ()INGRESعلى نظام التشغيل ( )Redhat linux 6من
االصّدار  9.2.1إلى االصّدار .10.2
العمل على تشغيل بعض انظمة الجامعة المحوسبة بشكل يتناسب مع اإلصّدار
المجاني ) )Community Versionمن أنظمة إدارة قواعّد البيانات ( )INGRESلغايات
تخفيض نفقات الترخيص السنوية لقواعّد البيانات.
االستفادة من الخّدمات السحابية المقّدمة من شركة مايكروسوفت ()Windows Azure
ضمن اتفاقية الجامعات األردنية مع الشركة ،وذلك من خالل تشغيل النسخة األولية لموقع
الجامعة اإللكتروني باستخّدام تقنية ( )SharePointوذلك لتّدريب ضباط االرتباط للتعامل
مع الموقع الجّديّد.
تزويّد الموقع الرئيسي للخوادم بجهاز تكييف جّديّد  4طن من نو (. )GREE
البّدء بتنفيذ مشرو تحويل موقع الجامعة اإللكتروني للعمل بتقنية ( )SharePointوذلك من
خالل شراء خوادم حّديثة ذات مواصفات عالية تعمل بتقنية ( )Hyper Convergedوالتي
تعتبر من أحّدث التقنيات التي تعمل على توفير خوادم بمواصفات عالية من ناحية القّدرة
التخزينية وسرعة األداء باإلضافة إلى التكلفة القليلة نسبياً وإتاحة استغالل كافة المعّدات
والموارد المتاحة.
تمَ تجهيز البيئة التشغيلية المطلوبة لبّدء العمل بتقنية ( )SharePointمن خالل بناء األنظمة
المطلوبة لتشغيل هذه المنظومة بشكل افتراضي باستخّدام تقنية ) )Hyper-Vإلتاحة تشغيل
قواعّد البيانات وباقي العناصر الرئيسية التي تعتمّد عليها تقنية ( )SharePointفي عملها،
ويجّدر بالذكر أنه تمَ بناء جميع هذه األنظمة بإعتمادية عالية ()High Availability
لضمان استمرارية تقّديم الخّدمة على مّدار الساعة و تحت أ ظرف.

 العمل على تحويل النسخة األولية من موقع الجامعة اإللكتروني القائم حالياً بتقنية
( )SharePointمن اإلصّدار ( )2013إلى اإلصّدار ( )2016وتحويل نظام إدارة قواعّد
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البيانات المستخّدم من قبل هذه التقنية من الصإدار ( )SQL Server 2012إلى اإلصّدار
(.)SQL Server 2017
اخذ نسخ احتياطية يومية وأسبوعية لجميع الخوادم الرئيسية على أكثر من مرحلة وبأكثر من
شكل من خالل استخّدام خادم مخصص لجمع وإنشاء النسخ االحتياطية ()Backup Server
من هذه الخوادم وإخراجها بصورتها التخزينية النهائية لتتم أرشفتها على وسائل تخزين
خارجة مخصصة ( )Magnetic Tapeللتخزين لفترات زمنية طويلة تمتّد ألعوام مما يتيح
القّدرة السترجا البيانات المطلوبة من أ فترة زمنية سابقة عنّد الضرورة.
المتابعة اليومية ألداء الخوادم الرئيسية الموجودة في الموقع الرئيسي وحل أيّة مشكالت تطرأ
عليها الستمرار عملها على أكمل وجه.
مراقبة أداء التطبيقات والمواقع اإللكترونية التابعة للجامعة والتي تشمل الموقع الرئيسي
للجامعة وبوابة الموظفين وبوابة الطلبة وموقع االمتحانات المحوسبة وحل ايّة مشكالت قّد
تعيق أداء هذه الخّدمات.
تحّديث البرمجيات الفرعية الضرورية لعمل الخوادم الحّديثة مثل (. )OpenSSL
التنسيق مع دائرة القبول والتسجيل والّدائرة المالية لضمان عمل االنظمة الحاسوبية الّداخلية
في الجامعة.
توفير ما يستجّد من احتياجات شعب مركز الحاسوب المختلفة من خوادم رئيسية بحسب
االمكانات المتوفرة.
متابعة أداء نظام دفع الفواتير)JObiller( .
متابعة أداء نظام اإلطفاء الخاص بالموقع الرئيسي وعمل فحص دور بشكل شهر له.
متابعة أداء أجهزة حفظ الطاقة الكهربائية ( )UPSومولّد الطاقة الكهربائية وعمل فحوصات
دائمة لها بشكل دور وذلك للتأكّد من عملها بشكل مناسب في حاالت انقطا التيار
الكهربائي.
متابعة أداء نظام االستشعار والذ يراقب درجات الحرارة والحريق والمياه في الموقع
الرئيسي وفي الغرفة الخاصة بأجهزة حفظ الطاقة (.)UPS
شراء رخصة ( )SSL Certificateلحماية المواقع اإللكترونية التابعة للجامعة من أيّة
اختراقات.
متابعة كل ما يتعلق بالبريّد اإللكتروني الخاص بنطاق الجامعة ()Microsoft office 365
من إنشاء حسابات البريّد اإللكتروني وإعادة تعيين كلمات المرور وحل ومتابعة مشكالت
القرصنة أو ا مشكالت قّد تواجه حسابات المشتركين من أعضاء الهيئة التّدريسية واإلدارية
والطلبة.
تجّديّد عقود األنظمة الرئيسية وتشمل تجّديّد صيانة كل من:
 صيانة الخوادم الرئيسية.
 نظام اإلطفاء الخاص بالموقع الرئيسي.
 صيانة مولّد الطاقة.
 صيانة أجهزة حفظ الطاقة الكهربائية وتزويّدها ببطاريات جّديّدة إلتمام عملها.
 صيانة نظام النسخ االحتياطي.
 صيانة نظام االستشعار.
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المتابعة واالشراف على تنفيذ الشبكة الحاسوبية لمشرو بناء كلية االقتصاد وكلية التمريض
وكلية الهنّدسة بحيث تكون مواكبة للتطورات التقنية في مجال شبكات الحاسوب.
إنجاز طلبات الصيانة الواردة إلى النظام من قبل المستخّدمين في الّدوائر والمراكز والكليات
في الجامعة ( 1200طلب صيانة تقريبا).
مراقبة شبكة الجامعة ومتابعة أدائها.
متابعة عقود صيانة الشبكة الحاسوبية وطلبات الشراء الخاصة بشعبة الشبكات.
أرشفة مكوّنات الشبكة الحاسوبية ومتابعة المتغيرات التي تطرأ عليها.
المشاركة في العّديّد من النّدوات العلمية في مجال العمل مثل :مؤتمر عروبة في البحر الميت
من قبل شركة .HP
متابعة ومراقبة االمتحانات المحوسبة التي يعقّدها مركز اللغات ووحّدة االمتحانات المحوسبة
يوم السبت.
متابعة عمل ساعات البصمة في الجامعة وحل ا مشاكل تتعلق بها.
تّدريب طلبة ومهنّدسين من مختلف الجامعات ونقابة المهنّدسين ومؤسسة التّدريب المهني.
تجهيز مختبر ( )Multimedia Labفي كلية العلوم التربوية.
تفعيل شبكة االنترنت في قسم التحاليل الطبية.
المتابعة واالشراف على تركيب كأميرات في مكتب االرتباط (في عمان) وفي دائرة القبول
والتسجيل.
متابعة تجهيز مختبر وا مشاكل تخص الشبكة أو الكأميرات في مكتب االرتباط في عمان.
تجهيز المواصفات الفنية المطلوبة لتركيب كأميرات في مبنى الصالة الرياضية.
حل مشكلة األعطال في خطوط ونقاط االتصاالت وتقّديم خّدمة منح وفصل ونقل أرقام
الهواتف وتقّديم جميع الخّدمات والتي تخص شعبة االتصاالت لطالبيها بشكل سريع وفعال.
اإلشراف والمتابعة على أعمال التي تخص شعبة االتصاالت في مبنى التمريض الجّديّد
(الملحق) ورفع تقرير فنية بذلك باإلضافة إلى تفعيل نقاط الهاتف المطلوبة إلكترونياً وورقيا
وتلبية جميع الخّدمات المطلوبة لضمان سير العمل في دائرة اإلعالم وتفعيل النقاط الهاتفية
في مبنى الصالة الرياضية ومبنى دائرة اإلنتاج والتصنيع الجّديّد وحل جميع المشكالت.
تأسس نقاط لتشغيل كمرات المراقبة داخل المقسم وذلك لضمان سير العمل والحفاظ على
ممتلكات الجامعة.
تمَ برمجة برنامج حاسوبي إلنشاء جّدأول للمناوبات والتي تخص تنظيم عمل المأمير في
المقسم على مّدار  24ساعة.
تمَ تقّديم طلب الستحّداث مكتب وذلك لغايات تأسيس مشغل لصيانة الهواتف والفاكسات
المعطلة وتوسيع مساحة الشعبة.
توفير المساعّدة والتوجيه لجميع موظفي الجامعة كلما دعت الضرورة.
تهيئة وتجهيزالبرمجيات وأجهزة الحاسوب للمختبرات والعاملين في الجامعة.
تثبيت وإعّداد البرمجيات وتحّديثها لمختلف مواقع الجامعة.
الحرص على تحّديث نظام التشغيل والبرمجيات بشكل دور .
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اإللمام بآخر التطورات في مجال تقنية المعلومات في سوق العمل المتعلقة بإحتياجات
ومتطلبات الجامعة ومن ثم تزويّد الجهات المعنية بالشراء بآخر المواصفات الحّديثة ألجهزة
الحاسوب الشخصي وملحقاته.
المشاركة في ورشات عمل داخلية وخارجية في مجال االختصاص.
تّدريب الخريجين الموفّدين من وزارة االتصاالت ضمن برنامج التّدريب المّدفو األجر من
قبلهم لغايات تأهليهم على أعمال الصيانة والبرمجيات التطبيقية.
فحص وتوكيّد البرامج الخاصة بنظام شؤون العاملين وبنظام الرواتب ضمن مشرو تحويل
البرامج الحاسوبية إلى بيئة عمل اوراكل.
تمَ تجّديّد رخصة نظام مضاد الفيروسات على أجهزة المستخّدمين ليواكب التطور التقني
الحاصل على برامج الحماية العالمية.
تمَ تنفيذ مشرو تطوير الجّدار النار الخاص بحماية شبكة وأجهزة الجامعة من التهّديّدات
األمنية الخارجية.
تمَ إجراء دراسة فنية لمشرو (نطاق الجامعة) ،ووضع المواصفات الفنية الالزمة لهذا
المشرو .
تمَ رفع العّديّد من التقارير األمنية الخاصة بوجود بعض الثغرات على الخوادم الرئيسية
وعلى التطبيقات والصفحات إللكترونية من خالل إجراء العّديّد من االختبارات والمسوحات
األمنية لكشف الثغرات األمنية وتم العمل على متابعة سّد هذه الثغرات مع الشعب المعنية.
تمَ عقّد محاضرات تثقيفية لمجموعة من أعضاء الهيئة التّدريسية في الجامعة بالتعاون مع
مركز تطوير أعضاء هيئة التّدريس ،حول سياسة أمن المعلومات في جامعة آل البيت ،وحول
والعّديّد من الموضو الخاصة بأمن المعلومات في محأولة رفع ثقافة أمن المعلومات في بيئة
الجامعة.
عقّد برامج تّدريبية ضمن برامج تّدريب طلبة الجامعات األردنية.
وضع السياسات األمنية ومتابعة تطويرها.
مراجعة عقود الصيانة والرخص الخاصة بالّدائرة.
نشر موقع الجامعة الرئيسي الجّديّد ) (SharePointعلىcloud
تحويل الموقع الجّديّد من  SharePoint 2013إلىSharePoint 2016
تّدريب ضباط االرتباط على العمل على الموقع الجّديّد
بناء برنامج براءة الذمة للموظف
بناء تقارير لطلبات االلتحاق لبرامج لجميع البرامج المطروحة .
برنامج تفعيل رقم الهاتف للموظف و برنامج تعّديل كلمة السر المشفرة من خالل إرسالها
عبر البريّد اإللكتروني أو رسالة نصية قصيرة لرقم الهاتف.
إضافة برنامج الّدفع اإللكتروني الخاص برسوم الطالب من خالل بوابة الموظف.
تطوير برنامج إدارة الخطط الّدراسية ليشمل خطط الماجستير والّدكتوراه.
بناء برنامج لمعالجة وتحويل ملف القبول الموحّد .
إعادة بناء برنامج براءة الذمه للطالب لتحسين االداء ومعالجة المشاكل.
إعادة بناء برنامج ادخال موافقات خارج الخطة وتسجيل المواد الحرة والحزم .
إعادة بناء برامج طلبات االلتحاق اإللكتروني لتحسين االداء وحل المشاكل في البرامج.
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بناء برنامج طلب خطأ وارد في عالمة /مّدرس (انتظار تشكيل لجنه لعرض البرنامج عليها)
تقارير لصنّدوق االستثمار من  ingresإلىweb applications
بناء برامج معالجة الجّدول الّدراسي للقبول والتسجيل.
تحويل مجموعة البرامج التالية إلى  primfacesبهّدف تحسين االداء
ومعالجة المشاكل بها مثل (شاشة تسجيل رئيس القسم ،احصائيات خطة ،بطاقة دوام )
تعّديل برنامج التسجيل لمنع الطالب التسجيل أكثر من عّدد الساعات المسموحة في
المجموعات االختيارية
إعادة بناء معالجة الخطط لتشمل التسجيل حسب خطط الماجستير والّدكتوراة.
تعّديل برنامج التسجيل بما يتناسب والقرارات التي يتم استحّداثها خالل السنه.
بناء برنامج الّدفع اإللكتروني للطالب
دمج برامج ادخال االسم والعنوان للطالب
بناء برنامج طلب مراجعة عالمة (بإنتظار تشكيل لجنه لعرض البرنامج عليها).
دعم البوابة وبرامجها وتحسينها.
إعادة بناء نظام طلبات االلتحاق اإللكتروني كامال لمعالجة المشاكل وتحسين األداء واضافة
الخّدمات.
التّدريب على  web services and mobile applicationsإلتاحة هذه الميزات للبرامج
مستقبال.
تحّديث موقع  e-learningوتّدريب ومتابعة موظفين من مركز التعليم اإللكتروني للعمل
عليه.
تّدريب ضباط االرتباط للعمل على الموقع الحالي للجامعه
اإلنتهاء من تحويل نظام اللوازم من قاعّدة بيانات انجرس إلى برمجية الّدوت نت مع قاعّدة
بيانات اوراكل.
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مركز اللغات

أُنشئ المركز مع بّداية تأسيس الجامعة عام 1994م ،ويقوم المركز بطرح كافة مساقات
متطلبات الجامعة اللغوية ،فضال عن مساقات اللغات اإلسالمية واألوروبية األخرى مثل :التركية
والفارسية واإلسبانية واإليطالية والفرنسية واأللمانية .ويقوم المركز بتعليم اللغة العربية للطلبة
األجانب .ويضم المركز ثالث شعب أكاديمية وهي :شعبة العربية للناطقين بغيرها ،وشعبة المختبرات
التعليمية.
أهم النشاطات واإلنجازات:
المشاركات العلمية :
 مشاركة مّدير مركز اللغات السابق /أ.د محمّد الخطيب في االجتما العام لمؤتمر رؤساء
الجامعات الفرانكفونية والذ عُقّد في لبنان يومي .2017/10/24-23
 مشاركة مّدير مركز اللغات السابق /أ.د محمّد الخطيب في المؤتمر اإلقليمي للتعليم الرقمي
والذ عُقّد في الجامعة اللبنانية يوم . 2017/10/25
 مشاركة مّدير مركز اللغات السابق /أ.د محمّد الخطيب في دورة الوساطة والتي عقّدت في
مكتب اليونسكو في بيروت من . 2017/12/13-11
العملية التدريسية :
 تحّديث مناهج تعليم مواد متطلبات الجامعة اللغوية (إنجليز  ،عربي ،فارسي ،تركي ،فرنسي).
 تحّديث قاعّدة بيانات أسئلة امتحانات مواد متطلبات الجامعة اللغوية .
 البّدء بتجربة تّدريس مادة اللغة العربية ( )1بشكل محوسب كامل .
تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها :
 تعّديل أسس قبول الطلبة األجانب في مركز اللغات لّدراسة اللغة العربية ،حيث أصبح بإمكان
الطالب دراسة دورات اللغة العربية لألجانب بنفس الرسوم الّدراسية لتخصصه الذ يُقبل
عليه في إحّدى كليات الجامعة .
 العمل المتواصل على تحّديث مناهج مواد اللغة العربية للناطقين بغيرها .
 عقّد أربعة دورات لتّدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها على برنامج الطالب الزائر ،حيث
درس في هذه الّدورات خمسون طالباً من جنسيات مختلفة .
امتحان اللغة اإلنجليزية المكافئ للتوفل الوطني :
 تحّديث قاعّدة بيانات أسئلة االمتحان واإلشراف على تحّديثها كل أسبو .
 إدراج قائمة بنتائج المتقّدمين لالمتحان على الموقع اإللكتروني لمركز اللغات بعّد نهاية كل
جلسة امتحان .
 استحّداث ورق ذو عالمات سرية لطباعة شهادات المتقّدمين لالمتحان ،وذلك حفاظاً على
مصّداقية الشهادة لّدى المؤسسات التعليمية داخل وخارج المملكة.
 االستمرار بعقّد االمتحان واإلشراف عليه بمهنية عالية وعّدم التهاون مع أ مخالفة
بخصوص االمتحان .
 تعّديل إجراءات عقّد االمتحان من قِبل مجلس مركز اللغات ،بحيث يزيّد من مهنية وكفاءة
إجراءات عقّد االمتحان .
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مركز االستشارات والخدمات الفنية وتنمية المجتمع
أُنشئ المركز من أجل توثيق الروابط بين الجامعة وأفراد المجتمع المحلي والمؤسسات
المحلية والوطنية والّدولية في مجال االستشارات والخّدمات ،وهو حلقة التواصل مع المجتمع المحلي
في محافظة المفرق بشكل خاص وباقي مناطق المملكة بشكل عام من خالل تأهيل الكوادر البشرية
وتّدريبها وتعزيزها بالمعرفة الالزمة لمواكبة التطورات االقتصادية واإلنتاجية في المحافظة ،ورفّد
السوق المحلي باألفراد الذين لّديهم المعرفة والمهارات التّدريبية الالزمة التي تمكنهم من أخذ فرصهم
بالحصول على الوظائف التي تالئم قّدراتهم.
أهم النشاطات واإلنجازات:
 -1تمَ تشكيل مجلس مركز االستشارات الجّديّد حسب قرار مجلس الجامعة رقم ()2019/2018/3
بتاريخ 2018/10/21م.
 -2تمَ المشاركة في تنفيذ ورشة عمل تعاونية حول العمل التعاوني وذلك بالتعاون مع اللجنة
الوطنية لشؤون المرأة وبالتنسيق مع مساعّد رئيس الجامعة لشؤون العالقات الّدولية ومشاركة
المجتمع المحلي وطلبة جامعة آل البيت.
 -3تمَ تنفيذ ورشة عمل بعنوان" تّدريب وتأهيل مقّدمات الرعاية في الحضانات على مهارات
الطفولة المبكرة منذ الميالد إلى اربع سنوات" بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون االسرة
وذلك بمشاركة( )100مشاركة من خريجات الجامعة تخصص تربية طفل والمجتمع المحلي.
 -4تمَ تعّديل تعليمات مركز االستشارات بقرار صادر عن مجلس العمّداء رقم
( )2017/2016/301بتاريخ 2017/5/8م.
 -5تمَ تعّديل األسس المالية لبّدل الّدورات في مركز االستشارات بقرار صادر عن مجلس العمّداء
رقــم (  )2018/2017/351بتاريخ 2018/5/8م.
 -6تمَ تنفيذ دورتين للعاملين اإلداريين في الجامعة (اإلدارة العليا /اإلدارةالمتوسطة) وذلك بالتنسيق
مع دائرة شؤون العاملين وتم االعّداد والتجهيز لعقّد دورات اخرى في اإلدارة المتوسطة وهي
قيّد االنتظار للتنفيذ .
 -7تمَ المساهمة في عمل مسودة االتفاقية المقّدمة من المركز الوطني لألمن وإدارة االزمات والتي
تمَ توقيعها مع الجامعة
 -8تمَ دراسة مقترح عمل اتفاقية مع المؤسسة الوطنية للتّدريب والتشغيل بحيث يقوم مركز
االستشارات بالتّدريب والتأهيل بالتعاون مع المؤسسة وهي قيّد االنتظار والرد من المؤسسة
للتنفيذ.
 -9تمَ التواصل مع دائرة الشؤون اإلعالمية لرغبة المركز بان يكون هناك وقت مخصص لمركز
االستشارات في اذاعة صوت الجامعة لتواصل مع المجتمع المحلي وتم البث بأول لقاء اذاعي
مع المركز وتعريف المجتمع المحلي بمركز االستشارات والخّدمات التي يقّدمها.
 -10تمَ تنفيذ أول جلسة المتحانات الرخصة الّدوليةلقيادة الحاسوب  ICDLفي مركز االستشارات
كون مركز االستشارات مركز فحص معتمّد من اليونسكو.
 -11تمَ توقيع اتفاقية العمل المشترك ما بين جامعة آل البيت  /مركز االستشارات مع
أكاديمية نهر األردن بهّدف عقّد برامج ودورات تّدريبية .
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 -12تمَ تجّديّد االتفاقية مع مؤسسة مجتمع التطبيقات العلمية لالستشارات اإلدارية لسنة أخرى
وذلك بهّدف عقّد برامج ودورات تّدريبية مشتركة في مكتب ارتباط الجامعة /عمان.
 -13بحث امكانية التعاون في مشرو تّدريب السوريين من خالل منظمة ( )  RIDالعالمية
وذلك من أجل عقّد امتحانات الرخصة الّدولية لقيادة الحاسوب ) (ICDLفي مخيم
الزعتر والجامعة وما زالت قيّد انتظار الرد من المنظمة للتنفيذ.
 -14تمَ إنهاء المّدة القانونية للعمل في االتفاقيات مع المراكز الخارجية ،مركز جوهرة الجامعات
الثقافي ،أكاديمية مجّد كروم ،المركز الكنّد العربي ،مركز ضمان المعرفة.
 -15تمَ تشكيل لجنة مكونة من الّدكتورة مّديرة دائرة الشؤون القانونية ومّدير مركز االستشارات
ومّدير الّدائرة المالية ومّدير دائرة الرقابة الّداخلية ومنّدوب ديوان المحاسبة وذلك لتسوية جميع
االمور المالية واإلدارية المتعلقة بالمراكز الخارجية
 -16تمَ بحث تعاون مشترك لعمل اتفاقية بين جامعة آل البيت /مركز االستشارات
وجمعية مهنّدسي أمن المعلومات وكذلك أكاديمية برادفورت في ضوء االتفاقيات المبرمة مع
المراكز الخارجية وهو قيّد اإلجراء والبحث.
مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس
انسجاماً مع رسالة الجامعة وفلسفتها الهادفة إلى تطوير التعليم الجامعي فيها وخّدمة المجتمع
المحلي بما يتماشى ومتطلبات العصر الحّديث واحتياجات سوق العمل تمَ تأسيس مركز تطوير أداء
هيئة التّدريس في الجامعة خالل العام الجامعي 2004/2003م لتنمية كفايات هيئة التّدريس ومهاراتهم
في التخطيط و التّدريس والتقويم والبحث واإلدارة واإلرشاد ،حيث يسعى المركز إلى تحقيق أهّدافه
من خالل عقّد الّدورات التّدريبية الحّديثة و المتنوعة وورش العمل المتقّدمة وتقيم الطلبة ألداء أعضاء
هيئة التّدريس.
أهم النشاطات واإلنجازات:
 عقّد الّدورات تّدريبية اآلتية:
أ .التحليل اإلحصائي باستخّدام برمجية  SPSSللمبتّدئين.
ب .التحليل اإلحصائي باستخّدام برمجية  SPSSللمتقّدمين.
ج .أساليب قياس وتقويم.
 عقّد ورش العمل التّدريبية اآلتية:
أ.
ب.
ج.
د.
ه.

أخالقيات التعليم الجامعي.
أساليب القياس والتقويم.
طرائق التّدريس الجامعي.
أساليب التعامل مع الطلبة ذو االحتياجات الخاصة.
القوانين واألنظمة والتعليمات الجامعية.
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يهّدف المركز إلى البحث واكتشاف الطاقات الكامنة ورعايتها وتوجيهها لّدى المبّدعين ،وذلك من
خالل بناء وتطوير بيئة جامعية نوعية ،تشجع ثقافة اإلبّدا بمفهومها الشامل ،لكي يتمكن الموهوبون
من استثمار قّدراتهم اإلبّداعية داخل الوطن وفي خّدمته.
مركز بحوث الطاقة
أُنشييئ المركييز عييام 2009م وذلييك إدراك ياً ميين الجامعيية بأهمييية موضييو الطاقيية وقييّد ارتييأت
الجامعة إنشاء مركز بحوث الطاقة بهّدف نشير المعرفية العلميية بيين الطلبية والمجتميع المحليي وتقيّديم
الخبييرات واالستشييارات الفنييية والّدراسييات واألبحيياث علييى المسييتوى المحلييي .وجيياء إنشيياء المركييز
استجابة لتحّديات محّدودية موارد الطاقة في األردن من أجل أن يكون مركزاً رائيّداً فيي مجيال تطيوير
تطبيقات الطاقة مميا يهيّدف إليى االقتصياد فيي اسيتهالك الطاقية ونشير اليوعي بأهميية ترشييّد اسيتهالك
الطاقة.
يهّدف المركز إلى إجراء البحوث في مجاالت الطاقة المختلفة حسب األولويية ،وإنشياء قاعيّدة
بيانيات خاصية بمصيادر الطاقية فيي األردن ،والقييام بمهميية بييت الخبيرة فيي مجيال الطاقية ،وذليك ميين
خالل الّدراسات والبحوث للهيئيات والشيركات الصيناعية ،والقييام بتجيارب ميّدانيية لتطيور تكنولوجييا
الطاقة المتجّددة وجّدوى استخّدامها في األردن ،وتصميم وتنفيذ أنظمة الطاقية الشمسيية وطاقية الريياح
المتكاملة.
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من أجل خّدمة المجتمع المحلي واألنشطة االقتصادية في محافظة المفرق ،أنشأت جامعة آل
البيت مركز أبحاث المياه والبيئة والمناطق القاحلة في بّداية عام  .2009يهّدف المركز إلى إجراء
البحوث العلمية حول المياه والبيئة والطبيعية و الموارد البشرية للمناطق القاحلة في األردن .ويشمل
ذلك إجراء دراسات حول إدارة الموارد المائية والموارد الطبيعية والبشرية .سيقوم المركز بإجراء
دراسات تقييم األثر البيئي للمشاريع التي سيتم إنشاؤها في المنطقة .كما سيخّدم المجتمع المحلي
والوكاالت الحكومية والقطا الخاص في تنفيذ برامج الرصّد البيئي وحمالت التوعية البيئية
والتصاميم البيئية الهنّدسية والمشاركة في وضع التشريعات البيئية .كما سيوفر للجهات الحكومية في
األردن والقطا الخاص والباحثين من داخل وخارج الجامعة تحاليل متقّدمة للمختبرات في مجال
المياه والسوائل والمواد الصلبه (التربة والصخور والمعادن) والمواد العضوية.
أهم أهداف المركز:
.1

.2

.3
.4
.5
.6

إجراء البحوث حول الموارد المائية والبيئة والمناطق القاحلة في األردن ،والتي تشمل
دراسات وإدارة الموارد المائية والموارد الطبيعية ،وتقييم األثر البشر والبيئي للمشاريع
وتقّديم الخّدمات في مجال الرصّد والتوعية البيئية وتصميم الهنّدسة البيئية .المشاركة في
تطوير التشريعات البيئية وتنظيم المؤتمرات والنّدوات وبرامج التّدريب في مجاالت المياه
والبيئة والمناطق الجافة.
قام بّدور تنسيقي لمساعّدة طالب الّدراسات العليا على تنفيذ أبحاثهم بما يحقق أهّداف المركز
واإلشراف على تنفيذ هذه البرامج بالتنسيق مع عمادة الّدراسات العليا وعمادة البحث العلمي
والكليات المعنية بالجامعة.
بناء الشراكات والربط الشبكي مع مراكز البحوث المحلية والّدولية والمؤسسات ذات الصلة
لخّدمة أهّداف المركز.
إنشاء والحفاظ على قاعّدة بيانات للّدراسات والبحوث حول المياه والبيئة والمناطق القاحلة.
إعتماد المشروعات البحثية ذات الصلة بأهّداف المركز والعمل على تأمين الّدعم المالي من
خالل المؤسسات المانحة محلياً ودوليا.
تقّديم خّدمات االختبارات المعملية لطالب الّدراسات العليا وأعضاء هيئة التّدريس بالجامعة
والمنظمات العلمية والصناعية والخّدمية خارج الجامعة.
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أبرز اإلنجازات:
العنصر
(البند)

الّدورات
التّدريبية
والتّدريب

المشاركين
(الفئة
المستهدفة)

حسب خطة التّدريب السنوية للمركز وهي:
 .1التّدرب على تشغيل األجهزة
العاملين
(للموظفين) في Perform and record “Root Cause Analysis” .2
المركز (مشرفي Perform and record “non-conformity” .3
المختبرات)
الّدورتان كانت على استخّدام جهاز ال EPMAلمّدرب من بريطانيا وهو
للمؤسسات
(نقابة
المهنّدسين)
الطلبة

التّدقيق
الّداخلي

التقييم

المشاركات

المجال

الجهاز الوحيّد الموجود في األردن والشرق االوسط
يستقبل المركز كل سنة عّدد من المتّدربين من نقابة الجيولوجيين
األردنيين لتّدريب منتسبيها على األجهزة الموجودة في المركز ولمّدة 6
اشهر
يستقبل المركز كل سنة عّدد من معهّد علوم االرض والبيئة للتّدريب على
األجهزة الموجودة في المركز والذين ما زالوا على مقاعّد الّدراسة ولمّدة
 3ايام.

العاملين
يقوم المركز وحسب نظام اإلعتماد الحاصل علية من دائرة المواصفات
(للموظفين) في
والمقاييس  /وحّدة اإلعتماد بعمل تّدقيق لنظام الجودة ISO/IEC
المركز (مشرفي
 )17025واإلجراءات وطرق الفحص حسب الخطة السنوية للمركز
المختبرات)
تقوم دائرة المواصفات والمقاييس  /وحّدة اإلعتماد بعمل زيارة تفقّدية
للمختبرات المعتمّدة في المركز حيث تقوم وحّدة اإلعتماد بمراجعة نظام
العاملين
(للموظفين) في الجودة ومّدى تطبيق المختبر للمعايير العالمية لمواصفة ( ISO/IEC
المركز (مشرفي  )17025وتعليمات وحّدة اإلعتماد .واشتمل التقييم على تقييم كفاءة
المشرفين في إجراء الفحوصات وعمل الحسابات الالزمة للحصول
المختبرات)
على نتائج دقيقة ومعتمّدة حسب النظام العالمي.
 .1المشاركة في لجنة صياغة تقرير حالة البيئة الثاني /قطا الموارد
المائية والتي تقوم بإعّداده إلطالقه وزارة البيئة األردنية والذ
سيطلق قبل نهاية العام 2015م.
 .2المشاركة بتحليل عينات ضبط جودة ( )QC Samplesعلى فترات
مختلفة وحسب الخطة السنوية لعمل منحنى لضبط نتائج التحليل
ومعرفة مّدى ثباتية األجهزة عنّد الفحص.
 .3المشاركة بالعمل مع الوكالة األمريكية لإلنماء  USAIDعلى تقّديم
دراسة استشارية للمياه العادمة في مخيم الالجئين السوريين في
العاملين
األزرق والتأثير البيئي لربط المياه العادمة المعالجة لواحة األزرق،
(للموظفين) في
حيث تمَ البّدا بالّدراسة وتم تأجيلها لعّدم توفر المخصصات الالزمة
المركز (مشرفي
لذلك لهذه السنة على أن تكون سنة 2016م.
المختبرات)
 .4المشاركة بحضور ورشة العمل الختامية للوكالة األمريكية لإلنماء
 USAIDالتي أقيمت بفنّدق الكمبنسكي وبحضور جميع المشاركين
بالمشاريع التي قّدمتها الوكالة األمريكية لإلنماء  USAIDلعام
2015م.
 .5المشاركة في اختبار الكفاءة ()PT-Samplesعن طريق شراء
(  ) Era Water companyفي الواليات
عينات  PTمن
المتحّدة بشهر يونيو.
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التحاليل

اللجان

العاملين
(للموظفين) في
المركز (مشرفي
المختبرات)

العاملين
(للموظفين) في
المركز (مشرفي
المختبرات)

الصيانة

العاملين
(للموظفين) في
المركز (مشرفي
المختبرات)

الزيارات

العاملين
(للموظفين) في
المركز (مشرفي
المختبرات)

يقوم المركز بإجراء الفحوصات المخبرية المختلفة وهي:
 فحوصات مياه الشرب والمياه العادمة
 فحوصات المواد الصلبة (التربة والصخور والمعادن)
 فحوصات المواد العضوية ،حيث ان هذه الفحوصات تخّدم الباحثين من
أعضاء الهيئة التّدريسية وطالب الّدراسات العليا في جامعة آل البيت
والجامعات الرسمية والمؤسسات والشركات الخاصة قي األردن
وخارج األردن (العراق ومصر)
يشارك كادر مركز بحوث المياه باللجان المختلفة وهي:
 .1استالم أجهزة ومعّدات ومواد مستهلكة من أل ) (USAIDوذلك
حسب المشرو المشترك بقيمة  45ألف دوالر تقريبا ومتابعة نصب
األجهزة وتشغيلها ومعايرتها
 .2االشتراك باللجان الفنية للعطاءات المركزية الخاصة بمختبرات كلية
العلوم.
 .3المشاركة بلجان العطاءات الفرعية بخصوص طلبات شراء الهيليوم
السائل والصيانة الوقائية ألجهزة المركز(، ICP، IC،AAS
 ) NMR، EA،GCMSوالمشتريات للمواد الخاصة للمركز
 .4عضو في لجنة استالم األجهزة والمعّدات في كلية الهنّدسة – مختبر
المياه والبيئة.
 .5لجنة استالم مادتي الهيليوم السائل والنيتروجين السائل.
 .6المشاركة في لجنة للسير في صيانة جهاز المجس اإللكتروني الّدقيق.
 .7المشاركة في لجنة لتوقيع عقّد صيانة مع شركة بترا للصناعات
الهنّدسية لصيانة المكيف الخاص لجهاز المجس اإللكتروني.
 .8االشتراك بلجنة استالم قطع غيار لألجهزة العلمية المختلفة
 .1التحضير لوثائق العطاء الخاص بعقود الصيانة ألجهزة مختبر المياه.
 .2الصيانة الّدورية لجهاز المجهر اإللكتروني مع شركة البعّد الخامس
للصناعات الهنّدسية و متابعة صيانة المكيف الخاص بجهاز المجس
اإللكتروني.
 .3عمل الصيانة الوقائية ،التّدقيق الفني للفاحصين على األجهزة ،طباعة
وتجهيز خطوات العمل للتحاليل المخبرية كلها حسب متطلبات
الجودة ،عمل الحسابات الخاصة بنتائج التحاليل من قيمة عّدم الّدقة
والمنحنيات المعيارية القياسية للفحوصات جميعها .عمل طرق التثبت
من النتائج حسب طريقة العمل وتثبيتها في دفاتر القياسية للعمل .عمل
المعايرات اليّدوية للزجاجيات واألجهزة حسب نظام اإلعتماد.
 .4الصيانة الّدورية التي تقوم بها شركة البعّد الخامس للصناعات
الهنّدسية الصيانة والوقوف على مّدى جاهزية أجهزة XRD
&XRF
 .5متابعة جهاز  Fluxer Machineأحّد أجهزة تحضير العينات
واالتصال بالشركة الموردة للوقف على مّدى أمكانية القيام بأعمال
الصيانة فهو بحاجة إلى أعمال صيانة ومعايرة
 .1استقبال وفّد من اسمنت ألراجحي للتعرف على مختبرات المركز
وإمكانية التعاون.
 .2استقبال طالباً دراسات عليا من أمريكا جامعة أوهايو للتعرف على
مختبرات المركز وإمكانية التعاون.
 .3استقبال وفّد من أوروبا ضمن زيارة المراكز الخّدمية للجامعة مع
العالقات العامة.
 .4استقبال وفود من الجامعات الرسمية المختلفة (جامعة مؤته ،جامعة
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المشاريع
البحثية

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017
العلوم والتكنولوجيا ،الجامعة األردنية)
 .5عمل لقاءات متعّددة مع المجلس االعلى للعلوم والتكنولوجيا  /برنامج
تطوير البادية وإمكانية عمل المشاريع البحثية المختلفة والتي تمس
حاجة محافظة المفرق
" دراسة كفاءة محطات تحليه مياه الشرب في محافظة المفرق"
فريق البحث العلمي -:
جامعة آل البيت
د سرى طه القسيم الحراحشة
جامعة آل البيت
م .أكرم مشهور رزق عبّداهلل (شّديفات)
جامعة آل البيت
السيّد حسن سالم طلب خزاعلة
العاملين
جامعة آل البيت
م.ريا أحمّد سليمان العموش
(للموظفين) في
مّدير بلّدية المفرق الكبرى
م .هايل أرشيّد حامّد العموش
المركز (مشرفي
صحة البيئة  /صحة
السيّد قاسم محمّد فهّد الروضان (البّدارين)
المختبرات)
محافظة المفرق  /وزارة الصحة
قيمة الّدعم  )38000( -:دينار أردني
الجهة الّداعمة  -:عمادة البحث العلمي  /جامعة آل البيت
السنة - 2017/9( -:اآلن).
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]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017
مركز إحياء التراث اإلسالمي

تأسس مركز إحياء التراث اإلسالمي عام 2006م ،ليكون مركزاً علمياً متخصصاً بالتراث
اإلسالمي ومخطوطاته ووثائقه ليقوم بّدوره بتمكين الجامعة من استكمال رسالتها في خّدمة التراث
اإلسالمي ،وبكل ما أنتجته الحضارة اإلسالمية من معارف وإبّداعات فكرية ومصنفات تراثية سوا ًء
كانت بالعلوم الشرعية أو في كافة علوم الحضارة اإلسالمية وفنونها وثقافتها.
ويسعى المركز إلى تنشيط البحث العلمي بتقّديم دراسات متخصصة بالتراث اإلسالمي وإظهار
اإلبّداعات والجهود الفكرية والمصنفات التراثية بتحقيقها وفهرستها وتصنيفها ونشرها ،وكذلك فتح
قنوات التواصل مع مختلف الهيئات والمعاهّد العلمية المعنية بالبحث في إحياء التراث اإلسالمي،
وإعّداد ارشيف بمحتويات بالمركز يضم مختلف البيانات والمعلومات حول وثائق ومقتنيات المركز
التي من شأنها التيسير وتذليل العقبات أمام الباحثين في مجال الّدراسات اإلسالمية التراثية.

مركز دراسات العالم اإلسالمي
يهّدف المركز إلى االهتمام بّدراسة شؤون العالم اإلسالمي ومشكالته وقضاياه المعاصرة
وتشجيع دراستها .باإلضافة إلى بناء قاعّدة بيانات ومعلومات عن دول وشعوب العالم اإلسالمي
واألقليات المسلمة في العالم .كما يهّدف المركز إلى إجراء دراسات وبحوث متخصصة عن العالم
اإلسالمي في الميادين الّدينية والسياسية والفكرية واالقتصادية واالجتماعية ونشرها بالوسائل
المختلفة ،وتوثيق عالقات التعاون مع المراكز المماثلة في العالم اإلسالمي بما يفيّد في تحقيق أهّداف
المركز.

المركز الثقافي اإلسالمي
انطالقاً من الرسالة الّدينية السمحة لجامعة آل البيت ،وتأكيّداً على دورها في خّدمة المجتمع
المحلي والتفاعل معه في األنشطة الثقافية من دينية وفكريّة واجتماعية وغيرها ،وترجمة لّدور
الجامعة في تعميق التواصل مع العالم اإلسالمي على مختلف األصعّدة .تمَ تأسيس المركز الثقافي
اإلسالمي في جامعة آل البيت عام 2008م ليكون منطلقاً ثقافياً لتحويل رسالة الجامعة إلى واقع
ملموس من خالل عّدد من األهّداف واألنشطة التي يتولى المركز تنفيذها.
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]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017

البـــــاب الخـــــامــــس
الوحـــدات والدوائـــر اإلداريـــة
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]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017

الوحدات
وحدة الدراسات العمانية
أُنشئت وحّدة الّدراسات العُمانية في جامعة آل البيت في عام 1999-1998م وفق اتفاقية بين
الجامعة والجهات العُمانية المعنية؛ وذلك لتمارس دورها العلمي والثقافي بّدراسة التراث العُماني
إضافة إلى المنجز العُماني المعاصر وحضوره في الحضارة اإلنسانية ،ولمّا كان الشأن العُماني هو
هّدف وحّدة الّدراسات العُمانية فقّد أقامت الوحّدة عشرة مؤتمرات ضمت جمعاً من الباحثين من أقطار
العالم ،وقّد كشفت هذه المؤتمرات عن أهمية التراث العُماني ودوره في الحياة اإلنسانية ،فقّد أُقيم
المؤتمر األول عن تراث سلطنة عُمان قّديماً وحّديثاً ،وكان المؤتمر الثاني عن مصادر التاريخ
العُماني ،وجاء المؤتمر الثالث عن تحوالت المجتمع العُماني ،أما المؤتمر الرابع فقّد كان بعنوان
"عالقات عُمان الخارجية في القرن العشرين" ،وأقامت الوحّدة عّدة مؤتمرات عن أعالم عُمـان
وأثرهـم في التراث العربي ومنهم :الخليل بن أحمّد الفراهيّد  ،والعوتبي الصحار  ،وابن دُريـّد
األزد  ،والمبرِد األزد الثمالي ،إضافة إلى أقامتها عّدة نّدوات ومنها نّدوة عن اإلمام نور الّدين
السالمي ،وعُمان الماضي والحاضر.
ومما يميز هذه المؤتمرات التي أنجزتها وحّدة الّدراسات العُمانية أنها قّد صّدرت في مؤلفات
مطبوعة يتّدأولها الباحثون لإلفادة منها ،وهي على درجة من األهمية للتعريف بُعمان ماضياً وحاضراً
وما قّدمه أعالمه للفكر اإلنساني.
مجال األنشطة اإلضافية:
عقّدت نّدوة بالتعاون ما بين وحّدة الّدراسات العُمانية وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

بعنوان" :الوجود العُماني في شرق أفريقيا" وألقاها الّدكتور مصلح العيساو وذلك يوم
الثالثاء الموافق 2018/07/03م في تمام الساعة العاشرة صباحاً.
عقّدت نّدوة بالتعاون ما بين وحّدة الّدراسات العُمانية وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

بعنوان" :دور التراث العُماني في تنمية الّدرس اللغو " وألقاها األستاذ حسين دراوشة
وذلك يوم الثالثاء الموافق 2018/07/10م في تمام الساعة العاشرة صباحاً.
أهم النشاطات واإلنجازات:
 عقّدت وحّدة الّدراسات العُمانية بجامعة آل البيت بالتعاون مع مركز الّدراسات العُمانية/جامعة
السلطان قابوس وبالتنسيق مع سفارة عُمان في المملكة األردنية الهاشمية المؤتمر الّدولي
الثالث عشر بعنوان" :الموروث الثقافي والحضار في سلطنة عُمان بين األصالة
والمعاصرة" وذلك خالل الفترة 2018/11/27-26م.
 إعّداد أعمال المؤتمر الثاني عشر لوحّدة الّدراسات العُمانية والذ نظم بالتعاون مع مركز
الّدراسات العُمانية /جامعة السلطان قابوس تحت عنوان" :المصطلح في الموروث الحضار
العُماني".
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]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017
وحدة االمتحانات المحوسبة

تمَ إنشاء وحّدة االمتحانات المحوسبة مع بّداية العام الجامعي  ،2009/ 2008وتهّدف هذه
الوحّدة لحوسبة االمتحانات في الجامعة وإجرائها ،وذلك لتطوير العملية التّدريسية بما يتوافق مع
األسس العلمية والتقنية الحّديثة .تقوم الوحّدة حاليا بإدارة امتحانات المستوى للطلبة الجّدد في اللغة
العربية واللغة االنجليزية والحاسوب ،كما وتقوم بإجراء امتحانات محوسبة للمساقات التّدريسية
المطروحة في كليات ومعاهّد الجامعة.
متحف سمرقند
أنشئ متحف سمرقنّد في جامعة آل البيت في العام 1995/1994م ،كصرح معرفة جّديّد ،أضافته
الجامعة إلى مناراتها العلمية واألكاديمية ،ليسهم في تأدية أدوارها وتحقيق أهّدافها ،وبانسجام مع
رسالتها وتطلعاتها العلمية والتربوية واإلنسانية .ويضم المتحف حالياً العّديّد من المقتنيات األثرية
والتراثية المتنوعة والمميزة ،معروضة في قاعاته وأروقته وساحاته األمامية.
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]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017

الدوائر اإلدارية
دائرة الشؤون اإلدارية
تتييولى الييّدائرة مهميية اسييتقبال البريييّد الييّداخلي والخييارجي الييوارد للجامعيية ليييتم عرضييه علييى
األستاذ رئيس الجامعة ونوابه بعّد أن يسجل في الّديوان المركيز  ،وييتم بعيّد ذليك متابعية شيروحاتهم
وقراراتهم مع مختلف الّدوائر المرسلة لها .كميا تعميل اليّدائرة عليى تيأمين إرسيال البرييّد الصيادر إليى
الجهات الّداخلية والخارجية باإلضافة إلى إنشياء الرسيائل والقيرارات الصيادرة عين الجامعية .وتضيم
الّدائرة الشعب التالية وهي :شعبة الّديوان المركز  ،شعبة المتابعة.
دائرة أمانة سر المجالس
تعيّدّ دائييرة أمانيية سيير المجييالس واحييّدة ميين الييّدوائر المهميية فييي الجامعيية ،وهييي تييرتبط بييرئيس
الجامعة مباشرة ،وقّد أنشئت هذه الّدائرة عام  ،1993وتتولى الّدائرة القيام بجميع األعمال المنوطة بها
ضيمن نطياق أعميال المجيالس الرئيسيية فيي الجامعية والتيي تشيمل مجليس األمنياء ،ومجليس الجامعيية،
ومجلس العمـّداء ،ولجنة التعيين والترقية .وتضم الّدائرة شعبتان هميا :شيعبة مجليس الجامعية ومجليس
األمناء ،وشعبة مجلس العمّداء ولجنة التعيين والترقية .وتعنى الّدائرة بشكل رئيسي فيي تنفييذ األعميال
المتعلقة باألمور األكاديمية واإلدارية ضمن أعمال المجالس الرئيسية في الجامعة.
دائرة الشؤون القانونية
تأسست الّدائرة عام 1994م وتعتبر الجهة المسؤولة عن توجيه أنشطة الجامعة وقراراتها
وفقاً ألحكام المنظومة التشريعية المعمول بها ،وهي معنية بوضع مشاريع القوانين واألنظمة
والتعليمات الخاصة بالجامعة ومتابعتها مع الجهات ذات العالقة ،وفي تقّديم المشورة والرأ في
مناحي العمل األكاديمي واإلدار  ،وكذلك مراجعة العقود واالتفاقيات الخاصة بالجامعة ومتابعة
القضايا في المحاكم التي تكون الجامعة طرفًا فيها.
دائرة شؤون العاملين
تأسست عام  1994وتضطلع بمهام تنفيذ اإلجراءات المتعلقة بتوظيف الكفاءات الالزمة
للجامعة من أعضاء الهيئة التّدريسية والموظفين اإلداريين والفنيين والمستخّدمين باألجور اليومية،
والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية في الجامعة من أجل تأهيل وتّدريب الموظفين الجّدد ،ومتابعة
شؤونهم طيلة مّدة عملهم في الجامعة وفقاً للقوانين واألنظمة المعمول بها في الجامعة .وتضم أربع
شعب هي :شعبة شؤون الموظفين والمستخّدمين ،شعبة أعضاء الهيئة التّدريسية ،شعبة الضمان
االجتماعي والتأمين الصحي ،ومكتب التسهيالت والسفر .وهي تقوم بمهام تنفيذ اإلجراءات المتعلقة
بتوظيف الكفاءات الالزمة ألجهزة الجامعة من أعضاء الهيئة التّدريسية والموظفين واإلداريين
والفنيين والمستخّدمين باألجور اليومية ،والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية في الجامعة من أجل
تأهيل وتّدريب الموظفين الجّدد ومتابعة شؤونهم طيلة مّدة عملهم في الجامعة وفقاً للقوانين واألنظمة
المعمول بها.
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]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017
دائرة الرقابة الداخلية

تأسست الّدائرة عام 1996م وتقوم بالعمل على تّدقيق القرارات اإلدارية والمالية وسالمة
سيرها والمتابعة واإلشراف على الخطط والبرامج المقررة والتأكّد من سالمة ودقة تنفيذها .وتقوم
الّدائرة بجميع األعمال المطلوبة منها من تّدقيق القرارات المالية واإلدارية وتقّديم االستشارات
المطلوبة منها.
دائرة العالقات العامة
تعتبر دائرة العالقات العامة واإلعالم حلقة الوصل الحيوية التي تصل بين الجامعة والمجتمع،
وتعمل الّدائرة على توثيق صالت الجامعة بالمجتمع المحلي والعربي والّدولي ،وتعمل على إبراز
صورة الجامعة المشرقة لّدى الجمهور ولّدى المؤسسات المختلفة ،وتقوم بتنظيم العالقات الثقافية مع
مختلف الجامعات ومؤسسات الّدولة المختلفة كما تشارك في تنظيم األنشطة الثقافية على مستوى
الجامعة ،وتعمل على توثيق كل ما يصّدر عن الجامعة من أخبار وفعاليات وتحقيقات ونشرات
ومجالت وصور فوتوغرافية ،ومتابعة ما ينشر عن الجامعة وميادين التعليم الجامعي في الصحافة
المحلية ،وكذلك تأمين اشتراك الجامعة بالصحف والمجالت.
دائرة الشؤون اإلعالمية
جاءت دائرة الشؤون اإلعالمية لبناء إعالم رصين حرفي متميز في الجامعة ،قائمٍ على
المهنية والموضوعية والّدقة والحيادية ،من خالل استخّدام أدوات وأساليب عصرية متنوعة قادرة
على نقل مضمون الخطاب اإلعالمي للجامعة ،بتغطية فعاليات الجامعة ومتابعة إنجازاتها ،وإبراز
قّدرات طلبتها وإبّداعاتهم ،وإعّداد منشورات تعريفية تتعلق بفلسفتها وورؤيتها اإلعالمية ،ونشر
إصّدارات تتعلق بنتاج الجامعة الفكر والعلمي ،مستنّدين في ذلك إلى الكفاءات العلمية واإلعالمية
التي تزخر بها جامعة آل البيت ،وبما ينسجم مع الخطة االستراتيجية الشاملة للجامعة ،ضمن مسار
يتوافق ويتكامل مع وظائف الجامعة الثالث المتمثلة في الجوانب األكاديمية والبحثية والعلمية
واإلدارية باالضافة إلى خّدمة المجتمع ،والّدائرة ترتبط من حيث الهيكل التنظيمي مباشرة برئيس
الجامعة.
المهام الرئيسية التالية :
-

-

دائرة الشؤون اإلعالمية هي الجهة المسؤولة عن تزويّد وسائل اإلعالم المحلية والعربية
والّدولية .المقروءة والمسموعة والمرئية بكافة المواد اإلعالمية واإلعالنية الخاصة
بالجامعة .
متابعة ما يصّدر وينشر في اإلعالم المرئي و المسمو واإلعالم اإللكتروني والمطبو .
كما تقوم الّدائرة بشكل دور بإعّداد النشرات اإلخبارية والتقارير الصحفية لنشاطات
الجامعة العلمية والثقافية والفنية والرياضية ،وتغطية كافة النشاطات الطالبية واإلنجازات
العلمية الّداخلية والخارجية ونشرها عبر جميع وسائل اإلعالم المرئي والمسمو
وعبر المواقع اإللكترونية.
االشراف التام على االذاعة الجامعية ومتابعة شؤونها اإلدارية والفنية.
إدارة الموقع اإللكتروني للجامعة والعمل على تطويره بما يخّدم سمعة الجامعة.
إعّداد التقارير الصحفية اليومية.
تمثيل الجامعة إعالمياً أمام وسائل اإلعالم المرئي والمسمو والمقروء.
تغطية اخبار الجامعة وفعالياتها في وسائل اإلعالم المختلفة.
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 إصّدار النشرات التعريفية ومجلة الزهراء اإلعالمية وتوزيعها. تنظيم اعالنات الجامعة في الصحف الرسمية وتأمين االشتراك في الصحف المحلية. بناء شراكات إعالمية مع مختلف وسائل اإلعالم المسموعة والمقروءة والمرئيةواإللكترونية.
أهم النشاطات واإلنجازات:












تمَ عمل أيقونة خاصة بّدائرة الشؤون اإلعالمية داخل الموقع اإللكتروني الرسمي للجامعة
تنشر أبرز األخبار والنشاطات وضيوف إذاعة صوت الجامعة .
تمَ عمل موقع فيس بوك رسمي تابع لجامعة آل البيت ودائرة الشؤون اإلعالمية للتواصل مع
الفئات المستهّدفة في الجامعة وخارجها .
تحويل التقارير الصحفية الورقية إلى تقارير إلكترونية منذ نشأة الّدائرة في 2018/3/28م
وذلك لتوفير التكلفة والوقت والجهّد وللحفاظ على البيئة ،كما وتعّد هذه الخطوه سابقة في
الجامعة .
عمل مطويات تعريفية بالّدائرة اإلعالمية .
استالم در تكريمي من سعادة السفير العماني خميس بن محمّد الفارسي سفير سلطنة عمان
في المملكة على هامش المؤتمر الثالث عشر الوحّدة العُمانية تقّديراً للجهود المبذولة من دائرة
الشؤون اإلعالمية واإلذاعة في التغطية اإلعالمية المتميزة .
تمَ الطلب من الكليات والمعاهّد تزويّد دائرة اإلعالم بالمحاضرات والنّدوات مسجله صوتيا
وبي د اف ليتم تخزينها على موقع الجامعة واالستفادة منها كمرجعية وقاعّدة معلومات
ولمحاضرات االون الين في شهر . 2018/12
تمَ ادخال مساق التربية اإلعالمية كمساق يّدرس في جامعة آل البيت /كلية العلوم التربوية.
تمَ الحصول على منحة بقيمة ( )70ألفاً لتأسيس مختبر حاسوبي للتربية اإلعالمية.

االتفاقيات :
تقّديم مقترح لعقّد اتفاقيات تعاون وتبادل الخبرات والبرامج مع عّدد من اإلذاعات االرنية ،وبانتظار
االستشارات ،ومنها :


مؤسسة اإلذاعة و التلفزيون األردنية
إذاعة امن اف ام .
إذاعة الجامعة األردنية .
إذاعة فرح الناس .

دورات محلية وخارجية :
 دورة التربية اإلعالمية والمعلوماتية شاركت بها مّديرة الّدائرة د .ريم الزعبي في لبنان . دورة مهارات الناطق اإلعالمية مؤسسة مّدد اإلعالمية . لقاء في محافظة المفرق  /نظمته المؤسسة العامة للضمان االجتماعي بالتعاون مع مّديريةأوقاف محافظة المفرق للتعريف بأهمية االشتراك بالضمان االجتماعي واالطال على آخر
األنظمة والقوانين المتعلقة بالضمان  /حضرة منّدوباً عن الّدائرة الّدكتور المذيع صالح
الزيود .
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 ضمن معايير ولي العهّد عقّدت في محافظة المفرق  /قاعة البلّدية الكبرى بالتعاون معالشرطة المجتمعية وأكاديمية رؤيا للتّدريب اإلعالمي دورة األسس التي يبنى عليه اإلعالم
فيما يتعلق بسلوكيات األفراد بتاريخ. 2018/12/11
دائرة العطاءات المركزية
أُنشئت دائرة العطاءات المركزية منذ تأسيس جامعة آل البيت ،وذلك لتلبية حاجة الجامعية مين
اللوازم والمواد المكتبية ،واألوعية المعلوماتية ،وتنفيذ األشغال والخّدمات للمشتريات التي تزيّد قيمتها
عيين ( )10000آالف دينييار .وكمييا تقييوم الييّدائرة بإعييّداد المواصييفات الفنييية الالزميية للمييواد والخييّدمات
المطلوب شراؤها وذلك بالتعاون من الوحّدات والكليات المعنيية .وتضيم اليّدائرة الشيعب التاليية :شيعبة
الّدراسات والمواصفات الفنية ،شعبة اإلحاالت والتّدقيق ،شعبة السجالت والكفياالت والمتابعية ،ولجنية
العطاءات المركزية.
دائرة اللوازم المركزية
تأسست الّدائرة منذ تأسيس الجامعة ،وتعمل على توفير المواد واللوازم لتسيير أهّداف
ونشاطات وفعاليات الجامعة المختلفة ،وتتمثل رسالة الّدائرة بالحصول على اللوازم من األموال
العينية المنقولة والخّدمات للكليات والمعاهّد والمراكز والّدوائر اإلدارية بشكل يحقق االستثمار األمثل
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 القبول والتسجيل
تعتبر دائرة القبول والتسجيل في جامعة آل البيت شريان الجامعة كونها همزة الوصل التي تربط
الجامعة بالطالب ابتّداء من قبوله وانتهاء بتخرجه ،وما بين القبول والتخرج خطوات عّديّدة ومتابعة
حثيثة للسيرة األكاديمية للطالب ،وهي من الّدوائر المهمة وأكثرها فعالية ال بالنسبة للطالب فحسب بل
ألعضاء الهيئة التّدريسية أيضاً ،حيث ترتبط أعمالها ارتباطًا وثيقًا بأعمال الكليات والمعاهّد والمراكز
والّدوائر األخرى في الجامعة ،وتشارك بشكل فعال ونشط في التشريع والتعّديل وتنفيذ القرارات
وتطبيق األنظمة والتعليمات المتعلقة بالقبول والتسجيل.
دائرة الخدمات العامة
أنشئت دائرة الخّدمات العامة مع بّداية تأسيس الجامعة لتقّديم الخّدمات الالزمية والضيرورية
لكافة مرافق الجامعة وإدامتهيا ،وتعتبير مين أكبير اليّدوائر اإلداريية فيي الجامعية ،إذ تضيطلع بواجبيات
ومهام ينفذها كيادر مين الفنييين المتخصصيين مين ذو الخبيرات والكفياءات الفنيية والمهنيية ،وتتشيكل
الّدائرة من خمس شعب هي :شعبة النظافة ،شعبة الحركة ،شعبة االتصاالت ،شعبة الخيّدمات المتفرقية
وتضم المصبغة ،وشعبة المفاتيح ،هذا ويتبع لّدائرة الخّدمات العامة كل مين :ميّدرج الحسيين بين عليي،
ومبنى اإلمام مسلم ،والمجمعات التّدريسية واإلسكان (دار النّدوة ،سكن الرفادة ،سيكن الطلبية الوافيّدين
وسكن العائالت).
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تحرص دائرة ضمان الجودة والتخطيط على توفير كافة المعلومات واإلحصاءات والّدراسات
التي تساعّد اإلدارة العليا في الجامعة على اتخاذ القرار المناسب فيما يخص تطوير العملية األكاديمية
واإلدارية في الجامعة .وحتى تتمكن الّدائرة من إنجاز عملها على أكمل وجه ،فإنها تتواصل مع
مؤسسات التعليم العالي وهيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وتزويّدها باإلحصائيات الالزمة من
أعّداد أعضاء هيئة التّدريس والطلبة المبعوثين وأعّداد الطلبة لكافة المستويات في الجامعة بشكل
فصلي وسنو .
أهم النشاطات واإلنجازات:











عّدد البرامج التي تمَ إعتمادها خالل العام الماضي ( )56برنامجاً معتمّداً ومكتمل اإلجراءات.
عمل دراسة متكررة للطاقة االستيعابية لجميع التخصصات التي تطرح في الجامعة.
عمل نشرة للتقرير السنو للعام الجامعي .2018/2017
عمل التقرير اإلحصائي السنو (حقائق وأرقام) للعام الجامعي 2018/2017م ،ونشره على
موقع الجامعة.
عمل النشرة السنوية( )Fact sheetونشرها على موقع الجامعة.
العمل على تّدقيق ومراجعة جميع مشاريع استحّداث التخصصات الجّديّدة ومطابقتها مع
المعايير الخاصة بها والصادرة من هيئة اإلعتماد.
متابعة إجراءات لجنة الخطة الّدراسية وإصّدار( )39قرارًا خاصاً بالخطط الّدراسية.
تحّديث موقع الّدائرة بإضافة جميع النماذج والتعليمات والمعايير الخاصة بإجراءات استحّداث
التخصصات الجّديّدة وإعتمادها.
اعّداد االحصائيات الفصلية الخاصة بأعّداد الطلبة والهيئتين األكاديمية واإلدارية المطلوبة
من قبل هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
إدارة امتحان الكفاءة الجامعية بالتنسيق مع هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي.
المكتبة الهاشمية

أنشئت المكتبة مع إنشاء الجامعة ،وبّدأت بتقّديم خّدماتها لروادها في مطلع العام الجامعي األول
ال حتى بلغت مقتنياتها الورقية واإللكترونية ( )652،301مادة
 1995/1994ونمت نموًا متواص ً
مكتبية وتستخّدم المكتبة نظام الفهرسة النجلوا أمريكية ،ونظام تصنيف مكتبة الكونجرس ،ونظام
( )Horizonفي حوسبة جميع أعمالها.
دائرة الزراعة والمياه والر
استحّدثت دائيرة الزراعية والميياه والير عيام  2003وتضيم شيعبة الزراعية والوقايية وشيعبة
المياه والر  .وتقوم الّدائرة بجميع الواجبات والمتطلبات نحو خّدمة الغطاء الزراعي في الجامعة.
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تمَ إنشاء دائـرة الهنّدسية والصييانة منيذ البيّدايات األوليى للجامعية ،حييث ابتيّدأت عملهيا بالقييام
بعمليات تكييف وتحوير مباني الجامعة المصممة أصال ألغيراض السيكنات العسيكرية ،لتصيبح مبياني
قابليية لالسييتخّدام كمؤسسيية علمييية تشييتمل علييى كافيية البنييى التحتييية ميين تمّديييّدات كهربائييية وحاسييوبية
وتمّديّدات المياه والشوار والسياحات والمختبيرات بأن واعهيا .وتضيم اليّدائرة أربيع شيعب هيي :شيـعبة
األعمال المعمارية ،شعبة األعمال المّدنية ،شعبة األعمال الميكانيكية ،شعبة األعمال الكهربـائية.
أبرز إنجازات دائرة الهندسة والصيانة:
 دهان مبنى المجمع التّدريسي (قريش) كامالً من الّداخل بزمن وسعر قياسي من خالل مقأول
 دهان وتجميل كامل الواجهات الخاصه بالمباني المطله على سياحات الجامعية وعيّددها ثمانيية
من خالل نفس المقأول
 دهان عّدة مباني كالمركز الصحي كامالً ومبنيى المختبيرات الطبيية وغيرهيا مين خيالل شيعبة
الّدهان المحلية
 تفقّد وصيانة ودهان جّدران وغرف متفرقة داخيل حيرم الجامعية وفيق طلبيات إلكترونيية،على
مّدارالعام ،وبعّد التأكّد ميّدانياً من وضعها.
 تزويّد كافة نشاطات نواد الطلبة في الجامعة بالمواد الخام والّدهان والعّدد الالزمة.
 حضور فعاليات ونشاطات كلية الهنّدسة وقسم هنّدسة العمارة على مّدار العام وآخرهيا ورشية
العمل المشتركة مع نقابة المهنّدسين.
 التنافس ضمن أكثر من أربعين موظفاً إداريياً فيي الجامعية واجتيياز كافية مقيابالت وامتحانيات
اللجنة والفوز بورشة عمل مميزة في اإلدارة العصرية في ألمانيا لمّدة عشرة ايام سياهمت فيي
تطوير أداء الّدائرة اإلدار ضمن برنامج ايراسموس.
 تزويّد الرئاسة ودائرة االستثمار ودائرة العطاءات والمقياولين بخيرائط ورسيومات ومسياحات
وبيانات دقيقة ورسمية ،ينطلقون منها بّداية أل فكرة أو مشرو أو استثمار ،قائم أو مقتيرح،
مثاالً على ذلك:
 مشرو الطاقه الشمسية
 مشرو كلية الهنّدسة
 مشرو كلية االقتصاد
 مشرو كلية التمريض
 مشرو المجمع التجار االستثمار على مّدخل البوابة الرئيسية
 مشرو المسبح األولومبي على حساب الّديوان الملكي
 مشرو تحّديث المسجّد ....الخ
 المشاركة في معظم اللجيان الفنيية التيي تيّدرس أو تسيتلم أو تيّدقق المخططيات المعماريية التيي
تقّدمها الشركات المتعاقّدة مع الجامعة ،آخرها مخططات المسبح ،على سبيل المثال.
دائرة اإلنتا والتصنيع والتدريب
تضم الّدائرة اربعة شعب هي :شعبة النجارة والّديكور وشعبة تشكيل المعادن وشعبة التّدريب
وشعبة المستودعات.
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صندوق االستثمار

يقوم الصنّدوق بتمويل احتياجات الموظفين من سيارات وعقارات وأجهزة كهربائية وأثاث
ومواد بناء ،بنظام المرابحة اإلسالمية وذلك من خالل إقامة المعارض الّداخلية وتوقيع االتفاقيات مع
الشركات التجارية المحلية ،والصنّدوق في توجه إلى االستثمار في الخّدمات داخل الجامعة بالشراكة
مع الشركات المتخصصة ،كما وقام الصنّدوق بإجراء دراسات جّدوى لعّدد من االستثمارات مثل
المّدرسة النموذجية والمّدينة التجارية ومحطة المحروقات وغيرها لالنطالق بالعمل االستثمار
طويل األجل.
الدائرة المالية
تأسست الّدائرة عام 1994م وتقوم بإدارة جميع الشؤون المالية المتعلقة بالجامعية مين النفقيات
واإليرادات والرواتب والموازنة وتضم ثمان شيعب هيي :شيعبة اإلييرادات ،و شيعبة النفقيات ،و شيعبة
الموازنة ،و شعبة الرواتب ،و شعبة التّدقيق ،و شعبة الصناديق ،و شعبة التكاليف ،و شعبة التأمينات.
دائرة األمن الجامعي
تأسست الّدائرة عام  2007وتقوم بتطبيق القوانين واألنظمة للحفاظ على النظام العام والصحة
والسالمة العامة .وتضم الّدائرة شعبتين هما شعبة األمن الجيامعي وشيعبة السيالمة العامية .وقيّد قاميت
اليّدائرة بمتطلبيات وواجبيات األمين والحراسية المطلوبية داخيل الحيرم الجيامعي وخاصية فيي مناسيبات
انتخابييات مجلييس الطلبيية واحتفيياالت تخييريج الطلبيية واالحتفيياالت بالمناسييبات الوطنييية والمييؤتمرات
والنّدوات واأليام العلمية.
الروضة والحضانة
أنشئت الروضة والحضانة في عام  1998داخل الحرم الجامعي ،من أجل تقّديم الرعاية
واالهتمام باألطفال من عمر شهرين ولغاية الستة سنوات ،والقيام بتعليم األطفال القراءة والكتابة من
عمر أربع سنوات ولغاية ست سنوات ،وكذلك العناية الكاملة باألطفال من الساعة السابعة والنصف
ولغاية انتهاء دوام العاملين في الجامعة الساعة الرابعة.
تستقبل الروضة والحضانة أبناء العاملين في الجامعة ،باإلضافة إلى عّدد من أبناء العاملين في كلية
الحسين الجوية ،وبّدأت الروضة والحضانة بأعّداد قليلة من األطفال ،ومن ثم أخذت بالتزايّد عاما بعّد
عام إلى أن أصبحت تضم ما يقارب ( )120طفل في عام 2017م.

186/136

جامعة آل البيت

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017

البـــــاب الســــــــادس
احصــاءات أكاديميـــة وإداريــــة

186/137

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017

جامعة آل البيت
الطلبــــــــــــــة والخريجــــــــــــون

2018 2014
األعوام الجامعية

المرحلـــــــة
الجامعيــــــــة

2014/2013

2015/2014

2016/2015

2017/2016

2018/2017

الّدكتـــــــــوراه

0

0

26

37

55

الماجســـتيـــــر
الّدبلـــوم العالي

1268

1116

1698

1847

2378

103

80

44

78

120

البكــالوريـوس

16496

16658

16966

16480

17570

المجمــــــــــــوع

17867

17854

18734

18442

20123

2018 2014

186/138

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017

جامعة آل البيت

2017 2010
الجنـــــــس
أنثـــى
ذكـــــر

العــــــــــــــــــــــام الجامعـــــــــــــــــــــي

المجمــــوع

2011 / 2010

1561

1903

3464

2012 / 2011

1812

2166

3978

2013 / 2012

2878

3393

6271

2014 / 2013

2975

3397

6372

2015 / 2014

1743

2258

4001

2016 / 2015

1835

2461

4296

2017 / 2016

2374

2479

4853

2018 / 2017

2842

3137

5979

2017 2010

186/139

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017

جامعة آل البيت

2011

2017

الجنـــــــس
أنثـــى
ذكـــــر
1466
929
1488
897
1464
1046
1388
953

2395
2385
2510
2341

2016 / 2015

1273

1830

3103

2017 / 2016
2018 / 2017

1766
1448

2565
1983

4331
3431

العــــــــــــــــــــــام الجامعـــــــــــــــــــــي
2012 / 2011
2013 / 2012
2014 / 2013
2015 / 2014

المجمــــوع

تطور أعداد خريجي البكالوريوس حسب الجنس لألعوام الجامعية (2011م2017-م)

186/140

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017

جامعة آل البيت

2013

2017

الجنســــــية
وافــــــد
أردني
1919
15948
1917
15937

17867
17854

2016 / 2015

17094

1640

18734

2017 / 2016
2018 / 2017

16956
18452

1599
1671

18555
20123

العــــــــــــــــــــــام الجامعـــــــــــــــــــــي
2014 / 2013
2015 / 2014

المجمــــوع

2017 2013

2018 2017

186/141

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017

جامعة آل البيت

2018 2017
الجنـــــــس
أنثـــى
ذكــــر
14
41
891
1487
78
42
9547
8023
10530
9593

المرحلــــــــــة الجامعيــــــــــــة

دكتـــــــــــــــــوراه
ماجســـتيــــــــــــر
دبلــــــــــــــــــــوم
بكـــــالوريــــــوس
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع

2018 2017

186/142

المجمــــوع
55
2378
120
17570
20123

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017

جامعة آل البيت

2018 2017
التسلسل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

المحـــــــــافظـــــــــــــــــــــــــــة
إربـــّد
البلقاء
الزرقاء
الطفيلة
العاصمة
العقبـة
الـكـرك
المفـرق
جـــرش
عجلــون
معـــان
مأدبــا
خارج األردن
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع

عدد الطلبة
3822
161
4378
68
4123
62
70
4959
524
204
28
74
1650
20123
2018 2017

186/143

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017

جامعة آل البيت

2018 2017
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

الجنسية

الجنـــــــس
ذكــــر أنثـــى

مجموع

59
27
141
93
58
2
2
0
10
0
0
2
2
3
2
1
4
0
0
2
0
0
0
0
0
1
409

674
270
236
162
127
43
37
29
26
10
10
8
8
5
5
4
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1671

615
الكويت
243
العراق
95
فلسطين
69
ماليزيا
69
سوريا
41
السعوديه
35
الصين
29
قطر
16
مصر
10
اليمن
10
السنغال
6
البحرين
6
بدون جنسية
2
تايالند
3
ليبيا
3
عمان
0
تركيا
3
الجزائر
2
االمارات العربيه
0
السودان
1
بريطانيا
1
باكستان
1
بنغالدش
1
اندونيسيا
1
المغرب
0
كوريا الجنوبيه
المجمـــــــــوع
1262

186/144

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017

جامعة آل البيت

2018 2017
التسلسل

الكليــــــــــــــــــــــــة  /المعهــــــــــــــــــــــد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

كليــــــــــــــة االقتصاد والعلوم اإلداريـــة
كليــــــــــــــة اآلداب والعلوم اإلنسانيــــة
كلية األمير حسين بن عبّداهلل لتكنولوجيا المعلومات
كليــــــــــــــة األميرة سلمى بنت عبّداهلل للتمريض
كليــــــــــــــة الشــــــــــــريعــــــــــــــة
كليــــــــــــــة الـعـــــــــــلــــــــــــــــوم
كليــــــــــــــة العلــــــــــوم التربويــــــــة
كليــــــــــــــة القـــــــــــــانــــــــــــــون
كليــــــــــــــة الهنــــــــــّدســــــــــــــــة
كليــــــــــــــة علـــــــــــــــوم الطيــــــــران
معهـــــــــــــّد بيــــــــــت الحكمــــــــة
معهـــــــــــــّد علوم األرض والبيئــــة
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع

الجنـــــــس
ذكــــر

أنثـــى

المجمــــوع

1776
729
849
228
332
1060
598
504
1149
152
299
347

1731
1576
517
523
362
1525
1700
579
609
19
213
193

3507
2305
1366
751
694
2585
2298
1083
1758
171
512
540

8023

9547

17570

أعداد طلبة البكالوريوس الملتحقين حسب الكليات والجنس للعام الجامعي 2018/2017م

186/145

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017

جامعة آل البيت

2018 2017
التسلسل

الكليــــــــــــــــــــــــة  /المعهــــــــــــــــــــــد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

كليــــــــــــــة االقتصاد والعلوم اإلداريـــة
كليــــــــــــــة اآلداب والعلوم اإلنسانيــــة
كلية األمير حسين بن عبّداهلل لتكنولوجيا المعلومات
كليــــــــــــــة األميرة سلمى بنت عبّداهلل للتمريض
كليــــــــــــــة الشــــــــــــريعــــــــــــــة
كليــــــــــــــة الـعـــــــــــلــــــــــــــــوم
كليــــــــــــــة العلــــــــــوم التربويــــــــة
كليــــــــــــــة القـــــــــــــانــــــــــــــون
كليــــــــــــــة الهنــــــــــّدســــــــــــــــة
كليــــــــــــــة علـــــــــــــــوم الطيــــــــران
معهـــــــــــــّد بيــــــــــت الحكمــــــــة
معهـــــــــــــّد علوم األرض والبيئــــة
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع

الجنـــــــس

المجمــــوع

ذكــــر

أنثـــى

575
342
335
70
70
445
204
201
334
47
97
122

489
614
205
152
35
548
583
194
127
19
86
85

1064
956
540
222
105
993
787
395
461
66
183
207

2842

3137

5979

أعداد طلبة البكالوريوس المقبولين حسب الكليات والجنس للعام الجامعي 2018/2017م

186/146

جامعة آل البيت

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017
2018 2017

2018 2017

186/147

جامعة آل البيت

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017
2018 2017

التسلسل

الكليــــــــــــــــــــــــة  /المعهــــــــــــــــــــــد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

كليــــــــــــــة االقتصاد والعلوم اإلداريـــة
كليــــــــــــــة اآلداب والعلوم اإلنسانيــــة
كلية األمير حسين بن عبّداهلل لتكنولوجيا المعلومات
كليــــــــــــــة الشــــــــــــريعــــــــــــــة
كليــــــــــــــة الـعـــــــــــلــــــــــــــــوم
كليــــــــــــــة العلــــــــــوم التربويــــــــة
كليــــــــــــــة القـــــــــــــانــــــــــــــون
معهـــــــــــــّد بيــــــــــت الحكمــــــــــــــة
معهـــــــــــــّد علــــــــوم األرض والبيئــــة
المعهـــــــــــّد العالي للّدراسات االسالميــــة
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع

الجنـــــــس
ذكــــر
475
113
99
141
65
247
166
106
32
36
1487

أنثـــى
208
103
92
43
85
230
63
18
23
15
891

المجمــــوع
683
216
191
184
150
477
229
124
55
51
2378

أعداد طلبة الماجستير الملتحقين حسب الكليات والجنس للعام الجامعي 2018/2017م

186/148

جامعة آل البيت

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017
2018 2017

التسلسل

الكليــــــــــــــــــــــــة  /المعهــــــــــــــــــــــد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

كليــــــــــــــة االقتصاد والعلوم اإلداريـــة
كليــــــــــــــة اآلداب والعلوم اإلنسانيــــة
كلية األمير حسين بن عبّداهلل لتكنولوجيا المعلومات
كليــــــــــــــة الشــــــــــــريعــــــــــــــة
كليــــــــــــــة الـعـــــــــــلــــــــــــــــوم
كليــــــــــــــة العلــــــــــوم التربويــــــــة
كليــــــــــــــة القـــــــــــــانــــــــــــــون
معهـــــــــــــّد بيــــــــــت الحكمــــــــــــــة
معهـــــــــــــّد علــــــــوم األرض والبيئــــة
المعهـــــــــــّد العالي للّدراسات االسالميــــة
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع

الجنـــــــس
ذكــــر

أنثـــى

239
46
31
65
22
130
57
38
7
13
655

98
48
40
24
24
115
20
7
9
7
403

المجمــــوع
337
94
71
89
46
245
77
45
16
20
1058

أعداد طلبة الماجستير المقبولين حسب الكليات والجنس للعام الجامعي 2018/2017م
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جامعة آل البيت

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017
2018 2017

2018 2017

186/150

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017

جامعة آل البيت

2018 2017
التسلسل

1
2

الكليــــــــــــــــــــــــة  /المعهــــــــــــــــــــــد

كليــــــــــــــة الشــــــــــــريعــــــــــــــة
كليــــــــــــــة اآلداب والعلوم اإلنسانيــــة
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع

الجنـــــــس

المجمــــوع

ذكــــر

أنثـــى

28

10

38

13

4

17

41

14

55

2018 2017
الكليــــــــــــــــــــــــة  /المعهــــــــــــــــــــــد

كليــــــــــــــة العلــــــــــوم التربويــــــــة

186/151

الجنـــــــس
ذكــــر

أنثـــى

42

78

المجمــــوع
120

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017

جامعة آل البيت

2018 2017
التسلسل
1
2
3

المرحلــــــــــة الجامعيــــــــــــة
ماجســـتيــــــــــــر
دبلــــــــــــــــــــوم
بكـــــالوريــــــوس
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع

الجنـــــــس
ذكــــر أنثـــى
193
456
61
42
1983 1448
2237 1946

المجمــــوع

2018 2017

186/152

649
103
3431
4183

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017

جامعة آل البيت

أعداد خريجي طلبة البكالوريوس حسب الكلية للعام الجامعي 2018/2017م
ت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

الجنس

الكليــــــة  /المعهـــــــد

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
كلية تكنولوجيا المعلومات
كلية التمريض
كلية الشريعة
كلية العلوم
كلية العلوم التربوية
كلية القانون
كلية الهندسة
كلية علوم الطيران
معهد بيت الحكمة
معهد علوم االرض والبيئة
المجمــــــــــــــــــــوع

186/153

ذكر

انثى

150
372
78
62
129
100
104
59
185
62
78
69
1448

310
383
80
146
122
226
355
59
207
0
42
53
1983

المجموع

460
755
158
208
251
326
459
118
392
62
120
122
3431

جامعة آل البيت

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017

نسب أعداد خريجي درجة البكالوريوس حسب الكلية للعام الجامعي  2017 /2016م

186/154

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017

جامعة آل البيت

2018 2017

ذكر

انثى

مجموع

كليــــــــــة االقتصاد والعلوم اإلداريـــة

154

50

204

كليـــــــــــة اآلداب والعلوم اإلنسانيــــة
كليـــــــــــة األمير حســـين بن عبّداهلل
لتكنولوجيــــا المعلومـــــــات
كليـــــــــــة الشــــــــــــريعــــــــــــة

21

9

30

0

26

18

44

0

0

36

5

41

0

0

0

كليـــــــــــة الـعـــــــــــلـــــــــــــــوم

11

16

27

0

0

0

27

كليـــــــــــة العلـــــــــوم التربويــــــة

88

66

154

42

61

103

257

كليـــــــــــة القـــــــــــــانـــــــــــــون

46

12

58

0

0

0

58

معهــــــــّد بيـــــــــت الحكمــــــــــــة

57

9

66

0

0

0

66

معهــــــــّد علـــــــوم األرض والبيئــة

2

1

3

0

0

0

3

المعهــــــّد العالي للّدراسات االسالمية

15

7

22

0

0

0

22

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع

42

61

103

456

193

649

752

الكليـــــــة  /المعهــــــــد

مجموع

الماجسـتيــر

دبلـــــــوم عالي

المجموع
الكلــــــي

204

ذكر

انثى

0

0

0

0

0

30

0

44
41

2018 2017

186/155

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017

جامعة آل البيت
الهيئة التدريسية :

2012
العــــــــــــــــــــــام الجامعـــــــــــــــــــــي

اعداد أعضاء هيئة التدريس
أنثى
ذكر

259
261
280
324
321
318

2013 / 2012
2014 / 2013
2015 / 2014
2016 / 2015
2017 / 2016
2018 / 2017

لألعوام الجامعية ()2017 – 2012

المجمــــوع

59
56
77
83
88
89
2012

186/156

2017

318
317
357
407
409
407
2017

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017

جامعة آل البيت

2018 2017
المـــــــــــــؤهل العلمـــــــــــــــــي

دكتـــــــــــــــــــوراه
ماجستيـــــــــــــــــر
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع

الجنـــــــس
ذكــــر أنثـــى
288
30
318

42
47
89

المجمــــوع
330
77
407

2018 2017

186/157

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017

جامعة آل البيت

2018 2017
الرتبــــــــــــــــــــة األكاديميــــــــــــــــــــة
أستاذ
أستاذ مشـــــارك
أستاذ مســــــــاعّد
مــــــــــــــــــــــّدرس
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع

الجنـــــــس
ذكــــر أنثـــى
84
132
72
30
318

3
17
22
47
89

المجمــــوع
87
149
94
77
407

2018 2017

186/158

جامعة آل البيت

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017
2018 2017

الكليــــــــــــة  /المعهـــــــــــد
كليــــــــــــــة االقتصاد والعلوم اإلداريـــة
كليــــــــــــــة اآلداب والعلوم اإلنسانيــــة
كلية األمير حسين بن عبّداهلل لتكنولوجيا المعلومات
كليــــــــــــــة األميرة سلمى بنت عبّداهلل للتمريض
كليــــــــــــــة الشــــــــــــريعـــــــــــــة
كليــــــــــــــة الـعـــــــــــلــــــــــــــــوم
كليــــــــــــــة العلـــــــــوم التربويـــــــة
كليــــــــــــــة القـــــــــــــانــــــــــــــون
كليــــــــــــــة الهنــــــــــّدســــــــــــــــة
معهـــــــــــــّد بيــــــــــت الحكمـــــــــة
معهـــــــــــــّد علــوم األرض والبيئــــة
مـــــركــــــز اللغـــــــــــــــــــــــــــات
مــــــركــــــز دراســات العالم االسالمي
المتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع

أستاذ أستاذ
أستاذ
مشارك مساعد
16
14
9
9
24
10
14
9
2
5
9
1
2
12
15
14
29
17
4
20
21
3
8
6
11
7
1
4
4
3
7
5
1
4
6
1
1
0
0
0
2
0
94
149
87

186/159

حملة
الماجستير

حملة الدكتوراه

المجمــــوع

2
4
8
22
4
8
0
0
11
0
0
18
0
0
77

41
47
33
37
33
68
45
17
30
11
13
29
1
2
407

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017

جامعة آل البيت
الهيئة اإلداريــة :

2012
العــــــــــــــــــــــام الجامعـــــــــــــــــــــي

اعداد أعضاء الهيئة اإلدارية

2017
المجمــــوع

ذكر

أنثى

2013 / 2012

679

315

994

2014 / 2013

648

303

951

2015 / 2014

640

318

958

2016 / 2015

631

325

956

2017 / 2016

621

330

951

2018 / 2017

610

331

941

2012

186/160

2017

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017

جامعة آل البيت

2018 2017
التسلسل
1
2
3
4
5
6

المــــــــــــــؤهل العلمــــــــــــــــــي
الّدكتــــــــــــــــــــــوراه
الماجستيـــــــــــــــــــــر
البكــــــالـــــوريــــــوس
الّدبلــــــــوم العالـــــــي
الثــــانــــوية العامـــــــة
دون الثـــانـوية العامــــة
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع

الجنـــــــس
ذكــــر أنثـــى
0
11
49
67
143
138
57
36
23
119
59
239
610
331

المجمــــوع
11
116
281
93
142
298
941

2018 2017

186/161

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017

جامعة آل البيت

2018 2017
الدرجـــــــــــــــــــة
أولـــــــــــــــــــــــــــــــى
ثانيــــــــــــــــــــــــــــــة
ثالثــــــــــــــــــــــــــــــة
رابعــــــــــــــــــــــــــــة
خامســــــــــــــــــــــــــة
سادســــــــــــــــــــــــــة
بال درجــــــــــــــــــــــة
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع

الجنـــــــس
ذكــــر أنثـــى
20
3
87
38
103
79
103
90
26
8
0
1
263
108
610
331

المجمــــوع

2018 2017

186/162

23
125
182
193
34
1
371
941

جامعة آل البيت

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017

البـــــاب الســــــــابـــع
الموازنــــة والحســـاب الختامـــي

186/163

جامعة آل البيت

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017

أقرّ مجلس التعليم العالي موازنة الجامعة لعام  2018بشقيها قبل وبعّد المشروطة بالتمويل
بمبلغ ( )53مليون دينار على النحو االتي:
أوالً :نظراً للوضع المالي للجامعة وانخفاض السيولة النقّدية انتهجت الجامعة سياسة انفاق انكماشية
حيث تمَ إيقاف التعيينات واالبتعاث وضبط الجّدول الّدراسي بهّدف تخفيض العمل اإلضافي للهيئة
األكاديمية ،وحصر المشتريات واللوازم الضرورية فقط ،وتم إيقاف دعم المشاركة في المؤتمرات
العلمي ة بناء على قرار مجلس الوزراء ،وعّدم المساهمة في االتحادات المحلية والّدولية التي ال تحقق
منفعة للجامعة.
ثانيا :قُّدرت موازنة الجامعة قبل المشروطة بالتمويل بمبلغ ( )53.5مليون دينار ،وبعجز مقّداره
( )15مليون دينار ،وبعّد انتهاء السنة المالية في ( )31/12/2018كانت نسبة التنفيذ ( )%86وهي
أعلى نسبة تنفيذ وصلت إليها الجامعة منذ سنة  ،2010وبفارق بسيط عن السنة المالية المنتهية في
 2017/12/31حيث بلغت قيمة النفقات الفعلية ( )32.235مليون دينار ،باإلضافة إلى  2.946مليون
دينار حجوزات تمت لعطاءات احيلت في السنة المالية  2018في حين بلغت قيمة اإليرادات
المحصلة فعلياً بما فيها الّدعم الحكومي ( )30.735مليون دينار لتشكل ما نسبته ( )%96من
مخصص اإليرادات لعام .2018
بلغ العجز النقّد الفعلي المتراكم والمرحل من عام  )13.74( 2018مليون دينار بزيادة عن
العام السابق ( )0.5مليون دينار وتم تغطية هذا العجز من المصادر المالية اآلتية :
 .1التسهيالت االئتمانية المصرفية وبسقف جار مّدين ( )4مليون دينار وكما هي في
.2018/12/31
 .2إيرادات الرسوم الجامعية المقبوضة مقّدماً من الطلبة عن الفصل الّدراسي الثاني من العام
الجامعي  2019/2018وكذلك تسّديّد الرسوم السابقة بلغت قيمتها ( )4.4مليون دينار.
 .3االقتراض الّداخلي من صنّدوق االدخار وعّدم قّدرة الجامعة على تسّديّد أ جزء من قروض
صنّدوق االدخار والبالغة ( )1.9مليون دينار بّدون قيّد الفوائّد المّدينة لحساب صنّدوق
االدخار والتي تقّدر بـ( )150ألف دينار .
 .4شيكات صادرة ولم تقّدم للصرف بقيمة ()4.44مليون وكما هو مبين تسوية حساب البنك في
.2018/12/31
ثالثا :قُّدرت الموازنة المشروطة بالتمويل بقيمة ( )10مليون دينار ،وبنسبة تنفيذ ( )%23حيث بلغت
قيمة المبالغ المقبوضة خالل  2018من منحة صنّدوق أبو ظبي للتنمية والمنحة السعودية ()2.305
مليون دينار.
رابعا :بلغت اإليرادات المقبوضة فعليا ( )30.735مليون دينار من أصل المبلغ المقّدر ( )32مليون
دينار وبنسبة تحصيل  %96يطرح منها المسؤولية االجتماعية والتي بلغت ( )1.064مليون دينار .
خامساً :شكل الّدعم الحكومي ما نسبته  %22.45من مجمو اإليرادات الفعلية وبقيمة ()6.903
مليون دينار وتسعى الجامعة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ليصل إلى ( )9مليون
دينار.
186/164

]التقرير السنوي للعام الجامعي [2018/2017

جامعة آل البيت
اإليرادات
رقم الباب

اسم الباب

مخصصات
موازنة عام

النفقات
الفعلي

نسبة الفعلي
نسبة
إلى
الفعلي إلى
/
المخصص
اإلجمالي رقم الباب
مادة

اسم الباب

مخصصات
الموازنة عام

مخصصات
الموازنة بعد
المناقالت

2018
األول

اإليرادات الذاتية

الثاني
الثالث

الدعم الحكومي
التبرعات والمنح والهبات

9,000,000
125,000

األول

النفقات المتكررة

الثاني

نفقات البحث العلمي

76.70%
6.40%

 13.02%الثالث نفقات البعثات العلمية
الرابع النفقات الرأسمالية
0.02%
المجموع العام للنفقات قبل العجز
57.99%
المتراكم
عجز متراكم من سنوات
الخامس
7.55%
سابقة

المجموع العام لإليرادات قبل القروض

96.05% 30,735,228 32,000,000

الخامس قروض محلية قصيرة األجل

6,000,000

66.69%

المجموع العام لإليرادات بعد القروض

91.41% 34,736,590 38,000,000

65.54%

64.93%

18.38%

4,001,362

الفعلي
2018

44.95% 104.15% 23,824,179 22,875,000
6,903,049
8,000

محجوز

نسبة الفعلي
إلى مخصص
بعد المناقالت
/مادة

نسبة الفعلي
إلى إجمالي
الموازنة قبل
المشروطة

مجموع العجز المقدر بالموازنة

9,739,230 15,000,000

المجموع العام للموازنة قبل المشروطة
بالتمويل

83.92% 44,475,820 53,000,000

المجموع العام للنفقات

29,175,60 31,483,00
31,483,000
1
0
2,020,000

857,049

92.67%

55.048%

672,350 1,134,486 2,020,000

56.16%

2.141%

32.88%
338,615
25.53% 1,416,653 1,587,222
32,235,92
79.11% 2,946,051
5
12,239,89
99.92%
6

0.639%
2.995%

1,030,000 1,030,000
6,217,000 6,217,000
40,750,00
40,750,000
0
12,250,00
12,250,000
0

44,475,82 53,000,00
53,000,000
0
0

44,475,82 53,000,00
المجموع العام للموازنة قبل المشروطة
53,000,000
83.92%
0
0
بالتمويل

83.92% 2,946,051

83.92% 2,946,051

60.822%
23.094%
83.917%

83.917%

الموازنة المشروطة بالتمويل
10,000,00
الباب مشاريع وأجهزة وتجهيزات
10,000,000
0
السادس مشروطة بالتمويل

23.05% 1,365,198 2,305,198

23.052%

مشاريع وأجهزة وتجهيزات
السادس
مشروطة بالتمويل

2,305,198 10,000,000

23.05%

23.05%

10,000,00
10,000,000
0

23.05% 1,365,198 2,305,198

23.052%

مجموع الموازنة المشروطة بالتمويل

2,305,198 10,000,000

23.05%

 23.05%مجموع الموازنة المشروطة بالتمويل

74.26% 4,311,249

74.256%

المجموع العام للموازنة بعد المشروطة
بالتمويل

74.26% 46,781,018 63,000,000

46,781,01 63,000,00
المجموع العام للموازنة بعد المشروطة
63,000,000
74.26%
8
0
بالتمويل
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اإليرادات والنفـــقات للسنة الماليـة المنتهية في2018/12/31

بلغت إيرادات الجامعة اإلجمالية المقّدرة في موازنة  )32( 2018مليون دينار وبلغت
اإليرادات المقبوضة اإلجمالية قبل الموازنة المشروطة بالتمويل ( )30.735مليون دينار وبنسبة
تحصيل ( )%96وهذا يعنى أن نسبة االنحراف ما بين المخصص والفعلي كان بنسبة ( )%4حيث
يظهر الشكل بأن نسبة الّدعم الحكومي وصلت إلى نسبة  %76.7وهذا المبلغ يعّد أكبر مبلغ سنو
يصل للجامعة منذ  2010ويشير الجّدول بان هناك ارتفا في قيمة الرسوم الجامعية المحصلة كان
بنسبة  %9وهنا ال بّد من اإلشارة بان الرسوم الجامعية يطرح منه المسؤولية االجتماعية حتى تصل
قيمة المبالغ إلى المبالغ النقّدية التي قبضتها الجامعة وعلى النحو االتي (21.827=)1.06- 22.891
مليون دينار

اإليرادات
الباب /الفصول المدرجة تحت الباب

مخصصات
الموازنة

نسبة الفعلي إلى
إجمالي الموازنة
قبل المشروطة

نسبة الفعلي إلى
المخصص /مادة

الفعلي

2018
الرسوم الجامعية

20,954,600

22,891,531

109.24%

43.192%

ريع األموال المنقولة وغير المنقولة

1,030,100

487,251

47.30%

0.919%

إيرادات أخرى

890,300

445,396

50.03%

0.840%

اإليرادات الذاتية

22,875,000

23,824,179

104.15%

44.951%

الدعم الحكومي
التبرعات والمنح والهبات
المجموع العام لإليرادات قبل القروض

9,000,000

6,903,049

76.70%

13.025%

125,000

8,000

6.40%

0.015%

32,000,000

30,735,228

96.05%

57.99%

والشكل االتي يظهر بان الجامعة تعتمّد على الّدعم الحكومي بنسبة  %22ونسبة  %78على
اإليرادات الذاتية :

ايرادات الجامعة الفعلية 2018

التبرعات والمنح
والهبات
8,000

الدعم الحكومي

إيرادات أخرى

6,903,049

445,396

ريع األموال المنقولة
وغير المنقولة
487,251
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أ .اإليرادات الذاتية:

ويتكون باب اإليرادات الذاتية من الفصول اآلتية:
 -1الرسوم الجامعية:
بلغت قيمة اإليرادات المحصلة من الرسوم الجامعية ( )22.891مليون دينار وبنسبة تحصيل
 %109ويشير الجّدول بان نسبة إيرادات البرنامج العاد وصلت إلى  %134من المقّدر وانخفاض
إيرادات البرنامج المواز بنسبة  ,%6ويعود السبب في ذلك في سياسات وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي بالتوسع بقبول الطلبة على البرامج العادية فضال عن انسحاب الطلبة من البرنامج
المواز والتحول إلى البرامج العادية وهناك انخفاض في إيرادات برامج الماجستير بنسبة %6
تقريبا وكذلك ارتفا نسبة تحصيل الرسوم من السنوات السابقة بزيادة نسبتها  %30من المقّدر.
الرسوم الجامعية
موازنة2018

البند

نسبة الفعلي إلى
المخصص /مادة

الفعلي
2018

نسبة الفعلي إلى
إجمالي الموازنة
قبل المشروطة

2018
الرسوم الجامعية  /النظام العاد
الرسوم الجامعية  /النظام المسائي
الرسوم الجامعية  /النظام المواز
الرسوم الجامعية  /ماجستير دولي
الرسوم الجامعية  /ماجستير عاد
الرسوم الجامعية  /دكتوراه دولي
الرسوم الجامعية  /دكتوراه عاد
الرسوم الجامعية  /دبلوم عالي
رسوم جامعية مستحقة
الرسوم الجامعية
المسؤولية االجتماعية جسيم ,ديوان ،عاملين،صحة،
احتياجات

6,959,000
1,600
7,945,000
2,185,000
2,482,000
95,500
125,000
131,500
1,030,000
20,954,600

9,388,131
2,102
7,463,380
2,055,281
2,362,086

134.91%
131.39%
93.94%
94.06%
95.17%

17.713%
0.004%
14.082%
3.878%
4.457%

95,784
184,432
1,340,335
22,891,531

76.63%
140.25%
130.13%
109.24%

0.181%
0.348%
2.529%
43.192%

1,075,000

1064215

99%

والشكل اآلتي يظهر األهمية النسبية إليرادات الجامعة من الرسوم الجامعية ،إذ تشكل البرامج (،
العاد  ،والمواز والماجستير العاد ثم الّدولي) األهمية األكبر ،وهذا يتطلب الترويج للبرامج
األخرى.

ايرادات الرسوم الجامعية الفعلية 2018

دبلوم عالي
184,432

رسوم جامعية
دكتوراه عادي
مستحقة
1,340,335
95,784

ماجستير دولي ماجستير عادي
2,055,281

2,362,086
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 -2ريع األموال المنقولة وغير المنقولة:

بلغت قيمة اإليرادات المحصلة من ريع األموال المنقولة وغير المنقولة ( )487ألف دينار
وبنسبة انخفاض عن المقّدر  ،%52ويعود ذلك لألسباب األتية:
 تأخر تنفيذ مشرو الطاقة الشمسية بسبب تأخر استكمال الموافقات على المشرو من قبل
رئاسة الوزراء ووزارة الطاقة حيث تشكل اإليرادات المقّدرة من مشرو الطاقة الشمسية بقيمة
( )400الف دينار وبنسبة %38.8
 نظرا لعّدم وجود أرصّدة دائنة في البنك لم تحقق الجامعة أيّة فوائّد دائنة وهناك أمر دور
مصرفي يتم تحويل األرصّدة الّدائنة يومياً إلى الحساب الجار مّدين.
البند

موازنة
2018

فوائّد بنكية دائنة
ايرادات سكن الطالبات
ايرادات سكن العاملين
ايرادات سكن السقاية والرفادة
ايرادات سكن الطالب
ايرادات الوحّدات السكنية
بّدل ايجار مواقع خّدمات التصوير والنسخ
بّدل ايجار مباني ومواقع أخرى ..
ايراد بّدل ايجار السوق التجار
بّدل ايجار مبنى الصيّدلية
بّدل تاجير مواقع بيع الكتب والمقررات الّدراسية
إيراد بّدل إيجار المطاعم
إيراد بّدل إيجار الكافتيريات
إيراد بّدل إيجار األكشاك
إيراد بّدل إيجار أبراج االتصاالت
إيرادات بّدل ايجار مواقع مستحقة عن سنوات سابقة
أرباح مشرو الطاقة الشمسية
تاجير اراضي الجامعة  /الطاقة الشمسية
ريع األموال المنقولة وغير المنقولة

300
80,000
1,000
2,000
7,000
20,000
58,000
10,000
111,000
1,800
7,000
42,000
117,000
75,000
48,000
50,000
250,000
150,000
1,030,100

فعلي 2018

نسبة الفعلي إلى
المخصص /مادة

نسبة الفعلي إلى
إجمالي الموازنة
قبل المشروطة

1
20,388
867
2,468

0.42%
25.49%
86.70%
123.40%

0.000%
0.038%
0.002%
0.005%

19,676
53,788
5,650
114,923
450

98.38%
92.74%
56.50%
103.53%
25.00%

0.037%
0.101%
0.011%
0.217%
0.001%

24,841
67,805
93,205
40,000
43,189

59.15%
57.95%
124.27%
83.33%
86.38%

0.047%
0.128%
0.176%
0.075%
0.081%

487,251

47.30%

0.919%
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 -3إيرادات أخرى:

بلغت قيمة اإليرادات المحصلة من ريع اإليرادات األخرى ( )545ألف دينار وبنسبة تحصيل
 %61وبنسبة انخفاض  %39انخفاض كافة البنود المقّدرة وأشّدها نخفاضاً إيرادات مركز
االستشارات .
البند

موازنة 2018

فعلي
2018

نسبة الفعلي إلى
المخصص /مادة

نسبة الفعلي إلى
إجمالي الموازنة قبل
المشروطة

اإليرادات المتنوعة
إيرادات مركز اللغات
ايرادات مركز االستشارات والخّدمات الفنية
وتنمية المجتمع

570,300
120,000

308,957
110,731

54.17%
92.28%

0.583%
0.209%

100,000

25,709

25.71%

0.049%

مقبوضة بالكامل
وسجلت امانات%100
61.2%

1%

وحّدة الّدراسات العمانية

100,000

مجموع الفصل الثالث :اإليرادات األخرى

890,300

100000
545,396

وفيما يلي جّدول يوضح مراكز اإليرادات
البند
إيرادات شعبة النقل
إيرادات أثمان نسخ عطاءات
إيرادات بّدل اشتراكات التأمين الصحي للعاملين
إيرادات واشتراك إصّدارات الجامعة
إيرادات أخرى متنوعه
إيرادات الهاتف
إيرادات عمادة شؤون الطلبة
إيرادات سنوات سابقة
إيرادات مبيعات منتجات الجامعة
إيرادات الروب الجامعي
إيرادات بّدل غرامات مختلفة ومتنوعة
إيرادات تحليل عينات /المختبرات المركزية
إيرادات المشاغل
إيرادات الكهرباء
إيرادات الماء
إيرادات مركز اللغات
إيرادات مركز االستشارات والخّدمات الفنية وتنمية
وحّدة الّدراسات العمانية
مجموع الفصل الثالث :اإليرادات األخرى

نسبة الفعلي إلى
إجمالي الموازنة
قبل المشروطة
0.014%
0.010%
0.051%
0.006%
0.014%
0.003%

موازنة 2018

فعلي 2018

نسبة الفعلي إلى
المخصص/

5,000
5,000
150,000
15,000
20,000
2,000
2,000
200,000
80,000
15,000
15,000
25,000
3,000
30,000
3,300
120,000
100,000
100,000
890,300

7,660
5,255
26,827
3,317
7,624
1,425

153.20%
105.10%
17.88%
22.11%
38.12%
71.24%

156,317
12,155
5,140
33,789
25

78.16%
15.19%
34.27%
225.26%
0.10%

0.295%
0.023%
0.010%
0.064%
0.000%

47,173
2,250
110,731
25,709
100000
545,396

157.24%
68.17%
92.28%
25.71%

0.089%
0.004%
0.209%
0.049%

61%

1%
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ب .الدعم الحكومي :

بلغت قيمة الّدعم الحكومي ( )6.903مليون دينار وبنسبة انخفاض عن المقّدر  %23وهذا
المبلغ يخضع لسياسة وزارة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم العالي،
والمركز المالي الحقيقي للجامعة.

الدعم الحكومي
مخصصات
الموازنة

الفصول الفرعية المُدرجة تحت الفصل

نسبة الفعلي إلى
إجمالي الموازنة
قبل المشروطة

نسبة الفعلي إلى
المخصص /مادة

الفعلي

2018
الّدعم الحكومي
الدعم الحكومي

9,000,000
9,000,000

6,903,049
6,903,049

13.025%
13.025%

76.70%
76.70%

وفيما يلي تطور الّدعم الحكومي للجامعة:
الدعم الحكومي المباشر مليون دينار

2018
6.903

2017
6.877

2016
5.95

2015
4.65

2014
4.85

2013
5.823

2012
4.15

2011
4.67

2010
3.7

مليون دينار

 .التبرعات والمنح والهبات :
بلغت قيمة التبرعات ( )8أالف دينار وبنسبة  %6.4من المخصص
البند
التبرعات والمنح والهبات
مساهمة وزارة التعليم العالي في المجالت العلمية
مجموع الباب الثالث :التبرعات والمنح والهبات

التبرعات والمنح والهبات
موازنة عام
2018

فعلي عام
2018

نسبة الفعلي
إلى المخصص

100,000
25,000
125,000

8,000

8.00%

0.015%

8,000

6.40%

0.015%
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بلغت قيمة النفقات الفعلية ( )40.915مليون دينار لتشكل ما نسبته ( )%82.66من إجمالي
النفقات المخصصة ،وفي حال إضافة النفقات المحجوزة تصبح النسبة ( )%89ولو توافرت السيولة
النقّدية لوصلت نسبة اإلنفاق إلى  %90حيث قامت الجامعة بإصّدار مجموعة من القرارات بوقف
التعيينات اإلدارية واألكاديمية واالبتعاث ودعم المشاركة في المؤتمرات العلمية وحصر تنفيذ
العطاءات واللوازم الضرورية للجامعة.

نسبة التنفيذ

2012
68.60%

2013
70.60%

2014
72.60%

2015
76.78%

2016
82.20%

2017
82.66%

نسبة التنفيذ

إذ بلغت نسبة تنفيذ الموازنة على مّدار السنوات السابقة على النحو اآلتي:
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بلغت النفقات المتكررة الفعلية ( )27.09مليون دينار وبنسبة مطابقة مع المقّدر وصلت إلى
( )%91.17ونفقات البحث بلغت ( )1.5مليون دينار وهذا المبلغ يغطى متطلبات التخصيص %3
الواردة في قانون الجامعات األردنية (  40.915مليون دينار *1.227=%3مليون دينار) أما
بخصوص نفقات البعثات العلمية فبلغت نسبة اإلنفاق  %17من النفقات المخصصة وهذه النسبة ال
تغطي متطلبات قانون الجامعات األردنية والتي تفترض بأن تكون نسبة اإلنفاق ( %2مليون دينار
* 818 =%2الف دينار)

النفقات
رقم الباب

مخصصات
الموازنة

اسم الباب

مخصصات
الموازنة بعد
المناقالت

محجوز

الفعلي

نسبة الفعلي إلى
مخصص بعد
المناقالت /مادة

نسبة الفعلي إلى
إجمالي الموازنة
قبل المشروطة

2017
الباب األول

النفقات المتكررة

908,590 27,091,043 29,714,000 29,714,000

91.17%

54.729%

774,821

59.19%

3.105%

17.28%

0.332%

1,471,361

17.76%

1.790%

3,154,772 29,678,437 38,250,000 38,250,000

77.59%

59.956%

الباب الثاني

نفقات البحث العلمي

2,597,000

2,597,000

1,537,158

الباب الثالث

نفقات البعثات العلمية

950,000

950,000

164,167

الباب الرابع

النفقات الرأسمالية

4,989,000

4,989,000

886,069

المجموع العام للنفقات قبل العجز المتراكم

النفقات /مليون دينار

المتكررة
27.09

البحث العلمي
1.54

البعثات العلمية
0.16
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بلغ العجز النقّد الفعلي والمرحل من عام  )13.24( 2017مليون دينار بزيادة عن العام
السابق ( )1.403مليون دينار وتم تغطية هذا العجز من المصادر المالية اآلتية:
 .1التسهيالت االئتمانية المصرفية وبسقف جار مّدين ( )4.493مليون دينار
 .2إيرادات الرسوم الجامعية المقبوضة مقّدماً من الطلبة عن الفصل الّدراسي الثاني من العام
الجامعي  2018/2017والبالغة ( )3.2مليون دينار.
 .3وجود شيكات لم تقّدم للصرف بلغت قيمتها ( )3مليون دينار وهي عبارة عن بّدل العمل اإلضافي
األكاديمي للفصل الثاني والصيفي وحقوق للطلبة وبعض الجهات األخرى.
 .4االقتراض الّداخلي من صنّدوق االدخار وعّدم قّدرة الجامعة على تسّديّد أ جزء من قروض
صنّدوق االدخار والبالغة ()1مليون دينار .
 .5التأمينات واألمانات بكافة أنواعها( )1.546مليون دينار منها شيك االدخار بقيمة ( )850ألف
دينار .
ويوضح الشكل اآلتي العجز النقّد للفترة من ( )2017 -2011السنو والمتراكم ويظهر الشكل
بأن العجز النقّد ارتفع في عام 2015ـ و 2016ثم انخفض في عام  2017مقارنة مع السنة
المالية . 2016

السنة

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

اإليرادات الفعلية 17.101 18.397
قبل القروض

19.327

22.711

25.481

27.205

26.836

27.675

20.037 18.397

24.629

27.91

31.457

35.705

38.673

40.75

قرض االدخار
والتسهيالت البنك

0

0

0.5

0

0.5

0.5

5.72

5.7

الوفر (العجز)
المتراكم

0

-2.936

-5.302

-5.199

-5.976

-8.5

-2.936

-2.366

0.103

-0.777

-2.524

النفقات الفعلية

عجز السنة المالية

2010
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العجز المتراكم /مليون دينار

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2.94

4.8

5.2

5.48

8.5

11.837

13.24

العجز المتراكم

الموازنة المشروطة بالتمويل
مشاريع المنحة السعودية
المرحلة األولى :بلغت قيمتها ( )4مليون دينار ،علماً بأن نسب اإلنفاق من المبلغ المخصص للمرحلة
األولى بلغت ( )4مليون دينار وأنجزت بنسبة ( )%100بتاريخ .2016/8/31
المرحلة الثانية  :زيادتها في عام  2017بمبلغ ( )1مليون دينار وتم تخصيص هذه الزيادة لبناء
كلية التمريض المرحلة األولى بقيمة ( )915ألف دينار مضافا إليها اإلشراف( )78ألف دينار علماً
بان نسبة اإلنجاز في المرحلة الثانية وصلت إلى ( )%90حسب المطالبات التي تقّدم بها المقأول
وبلغت قيمة المبالغ التي صرفت للمقأول واألشراف( )533,116دينار وبنسبة انفاق  %53علما بان
المقأول تقّدم بمطالبات في نهاية السنة المالية  2017بلغت قيمتها ( )233ألف دينار
المنحة اإلماراتية:
بلغت قيمة المنحة اإلماراتية ( )10مليون تمَ تخصيصها إلنشاء ثالثة مشاريع علماً بأن قيمة
اإلحالة بلغت ( )13مليون وبنقص ( )3مليون دينار وعطاء اإلشراف تحملتها الجامعة ،علما بان
نسبة اإلنفاق من المنحة اإلماراتية بلغت ( )%58حتى تاريخ .2017/12/31
المنحة اإلماراتية  /مليون دينار أردني
اسم المشروع

قيمة العطاء

حصة
الصندوق

حصة
الجامعة

المبلغ المصروف للمقأول

نسبة
التدفق
النقد
52.6%

الصندوق

الجامعة

إجمالي

كلية الهندسة

5.351

4.23

1.12

2.27

.54

2.816

كلية إدارة المال واألعمال

4.677

3.70

0.98

1.9

.44

2.349

50%

مشروع الطاقة الشمسية

2.63

2.08

0.55

2.07

.55

2.261

86%

المجموع

12.659

10.00

2.66

6.24

1.53

7.428

58.7%
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المؤتمرات والملتقيات العلميَة
.1
.2
.3

وزير الثقافة منّدوبا عن دولة رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر السادس عشر
لجمعية المكتبات والمعلومات األردنية في رحاب جامعة آل البيت احتفاء
بإعالن المفرق مّدينة الثقافة األردنية
برعاية معالي الّدكتور عوض ابو جراد وزير العّدل يقام مؤتمر "الوساطة
في حل النزاعات المّدنية " بالتعاون مع المجلس القضائي األردني ونقابة
المحامين األردنيين
مؤتمر بعنوان "اإلدارة المتكاملة في إدارة الكوارث الطبيعية "

2017/10/19-18
2018/3/26- 25
2018/3/29-28

األيام العلميَة
.1
.2
.3
.4

يوم علمي لكلية الشريعة بعنوان « القّدس بين النص والواقع الّديني والوصاية
الهاشمية
يوم علمي لطلبة المعهّد العالي للّدراسات االسالمية في تخصص مناهج التربية
اإلسالمية وأساليب تّدريسها و االقتصاد والمصارف اإلسالمية
يوم علمي ألقسام كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية المختلفة
يوم علمي لمعهّد علوم االرض والبيئة

2018/3/11
2018/4/9
2018/4/24
2018/4/25

الندوات العلميَة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

نّدوة توعوية داخل الجامعة مع عرض تعريفي حول جائزة عبّد الحميّد
شومان للباحثين العرب
نّدوة حوارية بعنوان تقارب األديان بالمشاركة فيما بين األكاديمية الّدولية
لسفراء السالم وجامعة آل البيت
الّدكتور نارت قاخون يحاضر في نّدوة ثقافية علمية بعنوان «االدب والفلسفة
نّدوة لطلبة الّدكتوراه في قسم اللغة لعربية لعرض كتبا اصّدروها ونشروها
من قبل وزارة الثقافة لعرضها ضمن االنشطة
نّدوة بعنوان «اثر الوسطية واالعتّدال على المجتمع
عقّد نّدوة بعنوان «التعامل مع غير المسلم «
نّدوة تكريمية لألستاذة الّدكتورة هنّد ابو الشعر

2017/10/2
2017/11/7
2017/11/21
2017/12/4
2018/2/27
2019/4/3
2018/4/30

االتفاقيات
.1
.2
.3
.4

توقيع اتفاقيةتعاون مشترك بين الجامعة والمركز الوطني إلدارة الكوارث
واالزمات برئاسة نائب سمو األمير علي بن الحسين العميّد عّدنان العباد
توقيع اتفاقية بين جامعة آل البيت ومؤسسة نهر األردن
توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة آل البيت وجامعة انتسار االسالمية الحكومية
بنجر ماسين في انّدونيسيا
توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة آل البيت وجامعة عمان العربية
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ورش العمل والحلقات الثقافية والدورات
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

.15
.16
.17
.18
.19

افتتاح برنامج تّدريبي في كلية تكنولوجيا المعلومات لالجئين السورين
جلسة حوارية مع جماعة عمان لحوارات المستقبل و بحضور معالي حسين
المجالي
تعقّد نقابة الجيولوجيين األردنيين وجامعة آل البيت ورشة عمل بعنوان (بيئتنا
مسؤوليتنا) بالتعاون مع صنّدوق الملك عبّداهلل الثاني للتنمية
ورشة عمل بعنوان «دور المرأة في إدارة المشاريع الصغيرة وتنميتها» في
مركز االستشارات بالجامعة يوم علمي بعنوان «القانون الّدولي اإلنساني
واإلسالم جذور وجسور « لكلية الشريعة بتعاون مع اللجنة الّدولية للصليب
األحمر
ورشة عمل بعنوان» التطبيق العملي الفعال «
منظمة االمم المتحّدة للتربية والعلم و الثقافة تعقّد
ورشة عمل لطالب كلية القانون حول التشريعات اإلعالمية
ورشة عمل حوارية حول «حقوق اإلنسان ومكافحة التعصب والتحريض على
الكراهية
مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التّدريس يعقّد ورشة تّدريبية ألعضاء هيئة
التّدريس بالتعاون مع المكتبة الهاشمية
عقّد ورشة تّدريبية حول «حماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الصناعة
والتجارة
إقامة ورشة تّدريبية ألعضاء هيئة التّدريس بالجامعة
إقامة ورشة تّدريبية ألعضاء هيئة التّدريس بالجامعة
جلسات حوارية بعنوان "الّديمقراطية" حيث تعرف الطلبة على مفهوم
الّديمقراطية وأنواعها وأهميتها وتطورها في األردن ( )17جلسة
جلسات حوارية بعنوان "حقوق اإلنسان" حيث تعرف الطلبة على مفهوم
حقوق اإلنسان وأنواعها وأهميتها وما هي المؤسسات الّدولية التي تعمل بهذا
المجال ( )17جلسة
جلسات حوارية بعنوان "االنتخابات" حيث تعرف الطلبة على العملية
االنتخابية وعناصرها وتطورها في األردن واألنظمة االنتخابية الرئيسية ()17
جلسة
جلسات حوارية بعنوان "اإلعالم" حيث تعرف الطلبة على دور اإلعالم في
العملية الّديمقراطية في األردن واستخّدامه في متابعة األحّداث وتوثيقها
وتسهيل التواصل وتبادل األفكار وذكر القوانين والتشريعات التي تنظم عمل
اإلعالم في األردن ( )17جلسة
جلسة لتعريف الطلبة بمشرو "مش مستحيل" الذ يهّدف إلى إيجاد حلول
للتحّديات التي تواجه األردن بطريقة إبّداعية ومبتكرة قابلة للتطبيق
ورشة عمل لتعريف الطلبة بمشرو "شمال ستارت" الذ يعمل على دعم
األفكار الريادية واإلبّداعية في مجالي الصناعة والخّدمات ومساعّدة الرياديين
على إنشاء شركاتهم الخاصة من خالل الّدعم التقني والمالي
جلسات حوارية بعنوان "المواطنة" حيث تعرف الطلبة على مفهوم المواطنة
والقيم المرتبطة بالمواطنة في المجتمع الّديمقراطي ( )17جلسة
جلسات حوارية بعنوان "الحكم المحلي" حيث تعرف الطلبة على مفهوم الحكم
المحلي وأشكاله ومجلس الالمركزية والمجلس البلّد ومهام كل مجلس
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وتوضيح الفرق بينهما ( )17جلسة
ورشة عمل بعنوان "أهمية العمل التطوعي للشباب في المجال السياسي
واالجتماعي"
ورشة عمل بعنوان "العنف المبني على النو االجتماعي"
جلسات اإلرشاد الوظيفي الفرد والجمعي لطلبة الجامعة وعلى ثالثة مراحل:
 الوعي بالذات من خالل تنفيذ اختبار هوالنّد ليتعرف الطالب على طبيعة
شخصية وقّدراته ومهاراته
 الوعي بالفرص والتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة
 تخطيط المسار الوظيفي وتقّديم اإلرشاد الالزم لكل طالباً حسب التخصص
والفرص الوظيفية المتاحة والمهارات التي يمتلكها
ورشة عمل في اإلرشاد الوظيفي في الجامعة األلمانية األردنية
جلسة تعريفية ببرنامج درب لتّدريب طلبة الجامعة لّدى الشركات والمؤسسات
لتعريفهم على بيئة األعمال
جلسات حوارية بعنوان "الّديمقراطية" حيث تعرف الطلبة على مفهوم
الّديمقراطية وأنواعها وأهميتها وتطورها في األردن
ورشة عمل بعنوان "تخطيط الفعاليات وإنتاج الفيّديو والقصة الرقمية"
جلسات حوارية بعنوان "االنتخابات" حيث تعرف الطلبة على العملية
االنتخابية وعناصرها وتطورها في األردن واألنظمة االنتخابية الرئيسية
جلسات حوارية بعنوان "األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المحلي" حيث
تعرف الطلبة على أهمية األحزاب ومنظمات المجتمع المّدني وأنوعها
وإشكالها في األردن
جلسات حوارية بعنوان "اإلعالم" حيث تعرف الطلبة على دور اإلعالم في
العملية الّديمقراطية في األردن واستخّدامه في متابعة األحّداث وتوثيقها
وتسهيل التواصل وتبادل األفكار وذكر القوانين والتشريعات التي تنظم عمل
اإلعالم في األردن
مبادرة "نفسيتنا بتهمنا"
برنامج حوار عن "التنمر المجتمعي" في جامعة الزرقاء الخاصة

2017/ 11/ 28
2017/12/5

2017/10/9

2017/12/20
2018/2/11
2018/2/18
2018/2/22
2018/3/4
2018/3/11

2018/3/18
2018/3/27
2018/3/29

الدورات
 .1دورة بعنوان "تخطيط المسار الوظيفي" شعبة ()2
 .2دورة بعنوان "تخطيط المسار الوظيفي" شعبة ()2
 .3دورة محادثة باللغة االنجليزية
 .4دورة بعنوان "طريقي إلى الوظيفة" شعبة ()1
 .5دورة بعنوان "أخالقيات األعمال" شعبة ()1
 .6دورة بعنوان "مهارات التواصل في العمل" شعبة ()1
 .7دورة بعنوان "أخالقيات األعمال" شعبة ()2
 .8دورة "مشروعي الرياد " شعبة ()1
 .9دورة بعنوان""AutoCAD
 .10دورة بعنوان "التحكم في الذات"
 .11دورة بعنوان "إدارة الوقت"
 .12دورة بعنوان "المشرو الرياد وتأسيس الشركة" شعبة ()1
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جلسات حوارية بعنوان "الجنّدر" حيث تعرف الطلبة على النو االجتماعي
والتمييز مبّدئي العّدالة والمساواة بين الجنسين في األردن
دورة بعنوان "إعّداد وتنفيذ المناظرات"
دورة بعنوان "الجرائم اإللكترونية"
دورة بعنوان "إدارة المفاوضات وحل النزاعات"
دورة بعنوان " مهارات كتابة السيرة الذاتية ومقابالت العمل"
دورة بعنوان " تخطيط المسار الوظيفي"

2018/4/1
2018/4/3
2018/7/1
2018/7/1
2018/7/1
2018/7/1

المُحاضرات الثقافيَة
محاضرة الّدكتور عبّداالله بلقزيز بعنوان « الّدولة الوطنية الحّديثة وعوائقها
.1
في الوطن
هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها محاضرة بعنوان إدارة
.2
ضمان الجودة والتميز في مؤسسات التعليم العالي األردنية
 .3محاضرة معالي الّدكتور جواد العناني
محاضرة علمية يلقيها المعمار األردني أيمن زعيتر بعنوان «العمارة
.4
المجتمعية
 .5الّدكتور نارت قاخون يحاضر في نّدوة ثقافية علمية بعنوان «االدب والفلسفة
 .6محاضرة خاصة بعنوان «اهمية االعشاب والنباتات الطبية اقتصادياً
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ولجنة االنشطة الطالبية تعقّد محاضرة بعنوان
.7
«المخّدرات وآثارها على الشباب «
 .8محاضرة بعوان «القّدس في ضمير االمة «
محاضرة تعريفية لطلبة برنامج الماجستير في التمريض عن المجلس
.9
التمريضي األردني
محاضرة بالمنح األلمانية المقّدمة لطلبة الّدراسات العليا (منحة ) DAAD
.10
والمنح المقّدمة ألعضاء هيئة التّدريس (منحة الكسنّدر فون همبولت)

2017/10/29
2017/10/29
2017/10/30
2017/11/8
2017/11/21
2017/11/22
2017/11/26
2017/12/17م
2018/3/20
2018/4/16م

الزِيارات
 .1زيارة وفّد من جامعة شفليّد ومعهّد لنّدن في بريطانيا لجامعة آل البيت
زيارة هيئة اإلعتماد وزارت التعليم العالي لكلية التمريض إلعتماد ماجستير
.2
صحة البالغين
 .3زيارة السفير الكويتي لجامعة آل البيت
 .4زيارة مّدرسة مآثر الخاصة لمرافق الجامعة
 .5زيارة وفّد جامعة والية نيويورك في بنجهامتون
 .6زيارة مّديرية التربية االسالمية التابعة للوزارة الّدينية االنّدونيسية
 .7زيارة مّدرسة فاطمة الزهراء الثانوية الشاملة لمرافق الجامعة
 .8زيارة مّدرسة البشرية لمختبرات العلوم الحياتية
 .9زيارة بسمة عماو و جون حشمة مساعّد الملحق الثقافي األمريكي
زيارة وفّد من جامعة ( ) London college kingsلالطال على برنامج
.10
التّدريب الذ ينفذ لألردنيين ولالجئين السوريين في الجامعة
 .11زيارة مّدير المركز الثقافي التركي( السيّد جنكيز اراغلو) إلى جامعة آل البيت
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زيارة مّديرة مشرو التعليم الرقمي وزيادة فرصة السيّدة ))Banks Laura
من جامعة " "London College Kingsترافقها السيّدة (Melissa
 )Matarالجامعة األمريكية في بيروت
زيارة وفّد من اليونيسكو
زيارة مّدرسة البشرية الثانوية المختلطة للجامعة (قسم العلوم الحياتية )
زيارة الملحق الثقافي الكويتي للجامعة
زيارة أمين عام الّديوان الملكي معالي السيّد يوسف حسن العيسو
زيارة مّدرسة ابن هاشم االساسية إلى جامعة آل البيت
زيارة وفّد من جامعة () London College Kings
االستاذ الّدكتور ( )Byrne Edwardووفّد مرافق له
زيارة طالب مّدرسة ترياق المعرفة لمختبرات الجامعة
زيارة وفّد من شركة  MONOJOبزيارة الجامعة وإلقاء محاضرة لطلبة
التمريض وطلبة التحاليل الطبية
زيارة وفّد من سالح الجو الملكي األردني
زيارة إلى مختبر التصنيع الرقمي التابع لمؤسسة شمال ستارت Fab Lab

2018/3/20
2018/3/20
2018/3/25
2018/3/27
2018/4/1
2018/4/3
2018/4/8
2018/4/10
2018/4/11
2018/4/15
2017/12/17

االجتماعات واللقاءات
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

لقاء األكاديميات في الجامعة
لقاء عطوفة الرئيس مع الطلبة الجّدد
لقاء الملحق الثقافي الكويتي
لقاء الرئيس مع وفّد من جامعة امستردام
لقاء عطوفة الرئيس بالسيّدة هناد غرايبة من منظمة اليونسكو
لقاء عطوفة الرئيس مع المستشار الثقافي العراقي
اجتما مجلس أمناء جامعة
اجتما لجنة إذاعة الجامعة
اجتما أعضاء هيئة تحرير المجلة األردنية في الّدراسات اإلسالمية
اجتما لجنة إذاعة الجامعة
لقاء " لجنة المرأة النيابية "
اجتما أعضاء الهيئة اإلدارية العامة لصنّدوق اسكان موظفي الجامعة
اجتما رئيس الجامعة والملحق الثقافي الكويتي مع الطلبة الكويتيين
لقاء رئيس الجامعة مع وزير الطاقة
لقاء رئيس الجامعة مع وفّد أمريكي
استضافة اجتما وزار مع أهالي ووجهاء مّدينة المفرق
عقّد اجتما بين اللجنتين المكلفتين بّدراسة فتح برامج الّدكتوراه
بين جامعة آل البيت وجامعة عمان العربية

2017/9/17
2017/10/17
2017/10/29
2017/11/8
2017/12/17
2018/1/3
2018/2/18
2018/2/18
2018/2/18
2018/2/26
2018/3/14
2018/3/22
2018/3/24
2018/3/27
2018/3/27
2018/3/29
2018/4/8
2018/4/10

 .18عقّد اجتما لجنة السالمة المرورية
 .19لقاء الرئيس مع وفّد من اتحاد الجمعيات الخيرية المفرق
 .20اجتما تعريفي لمبادرة نوى لمؤسسة ولي العهّد
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أنشطة أُخرى
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28

2017/10/17
2017/11/8

نشاط طالبي بمناسبة اليوم العالمي للتبر باألعضاء البشرية
احضار طلبة ماليزيين جّدد وعّددهم ( )15طالباً من مطار الملكة علياء
الّدولي ضمن برنامج انا عربي
2017/11/14
صبوحة شعرية بعنوان «حب النبي صلى اهلل علية وسلم وحب الوطن
2017/11/23-19
اطالق مهرجان القراءة للجميع
إ قامة معرض الفنان التشكيلي خالّد ربا ضمن فعاليات المفرق عاصمة
2017/11/21
الثقافة
2017/11/28
تطوعي كبير للتبر بالّدم بعنوان «دمنا واحّد كلنا جنود الوطن «
2017/11/28
حفل للطلبة المستجّدين
2017/12/2-11/30
عقّد دورة تحكيم في السباحة لطلبة قسم التربية البّدنية
2017/12/5
تحت رعاية عطوفة الرئيس احتفال بذكرى المولّد النبو الشريف
نشاط في الجامعة تقيمه اللجنة الّدولية لإلغاثة ( )IRCوبرنامج حماية
2017/12/10
المرأة
2017/12/12
استقبال طلبة ماليزيين من المطار
2017/12/26
حفل ختام فعاليات المفرق مّدينة الثقافة األردنية 2017
2018/1/2
تكريم الطلبة الذين حصلوا على المركز الثالث في مسابقة ()KPMG
2018/1/17
ودا رحلة العمرة لعام 2018م 1439هـ التي تنظمها الجامعة
2018/2/19
تخريج كلية العلوم التربوية  /تخريج كلية العلوم  +كلية الّدراسات العليا
تخريج كلية اآلداب  /تخريج كلية الشريعة
2018/2/20
تخريج كلية تكنولوجيا المعلومات +كلية التمريض
تخريج كلية القانون
2018/2/21
تخريج كلية الهنّدسة تخريج معهّد بيت الحكمة +معهّد علوم االرض والبيئة
تخريج كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية – إدارة االعمال  +التمويل
والمصارف  +نظم المعلومات المصرفية  +االقتصاد تخريج كلية االقتصاد
2018/2/22
والعلوم اإلدارية – المحاسبة  +المحاسبة وقانون االعمال  +نظم المعلومات
المحاسبية
2018/2/22
إقامة برنامج المؤتمر السنو للطلبة الماليزيين
2018/3/8
دورة تّدريبية للطالب الراغبين بالعمل التطوعي في اإلذاعة بالتعاون مع
اليونيسكو
دورة تّدريبية للطالب الراغبين بالعمل التطوعي في اإلذاعة بالتعاون مع
2018/3/10
اليونيسكو
2018/3/22
حفل تخريج دورة اإلدارة العليا
2018/3/25
المعرض البيئي و الحرف اليّدوية لمعهّد علوم االرض والبيئة
2018/3/26
لقاء أعضاء فريق الجامعة وفريق جامعة اليرموك المشاركين في بطولة
ريشة الطأولة
2018/3/28
إقامة نشاط توعو في رحاب جامعة آل البيت "مبادرة محاربي السرطان
2018/4/9
إقامة مبادرة بعنوان «بصمة جيل»
2018/4/10
إقامة اصبوحة شعرية لشعراء طالب جامعة آل البيت وجامعة الهاشمية
القيام بحملة وطنية للنظافة العامة تحت شعار «صرخة وطن –بيئتنا
2018/4/14
مسؤوليتنا»
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برعاية المّدير العام لهيئة شباب كلنا األردن تخريج دورة فن المناظرات
برعاية سعادة المهنّدس عاطف الطراونة األكرم «جامعة آل البيت تحتفل
الذكرى الخمسون لمعركة الكرامة الخالّدة «
تحكيم المرحلة ما قبل النهائية من بحث مشرو تخرج مشاريع
إقامة معرض وفعاليات الجزاءات المترتبة على حائزين
ومتعاطين المخّدرات بالتعاون مع دائرة مكافحة المخّدرات
لقاء فريق جامعة آل البيت مع فريق المنطقة العسكرية الشرقية في بطولة
كرة الطأولة
إقامة لقاء بين طلبة الهنّدسة والسفارة الهولنّدية لبحث مشرو منطقة سكنية
في احياء المفرق
عقّد امتحان الكفاءة الجامعية

.36
.37

حفل تخريج أطفال الروضة الفوج الخامس عشر
حفل تكريم أعضاء مجلس امناء جامعة آل البيت
تخريج الفوج العشرون للفصل الّدراسي الثاني
 كلية الشريعة  -كلية القانون  -كلية اآلدابتخريج الفوج العشرون للفصل الّدراسي الثاني 2018/2017
 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية :إدارة االعمالالتمويل والمصارف  -نظم المعلومات المصرفية  -االقتصاد -
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  :المحاسبة  -المحاسبة وقانون االعمال -
نظم المعلومات المحاسبية
تخريج الفوج العشرون للفصل الّدراسي الثاني 2018/2017
 كلية العلوم  -كلية الّدراسات العليا  -كلية األمير الحسين بن عبّد اهلللتكنولوجيا المعلومات  -الّدبلوم التّدريبي لكلية األمير الحسين بن عبّد اهلل
لتكنولوجيا المعلومات
تخريج الفوج العشرون للفصل الّدراسي الثاني 2018/2017
 كلية الهنّدسة  -كلية األميرة سلمى بنت عبّداهلل للتمريض –المعاهّد  :معهّد بيت الحكمة  -معهّد علوم االرض والبيئة  -كلية العلوم
التربوية
جلسات اإلرشاد الوظيفي الفرد والجمعي لطلبة الجامعة وعلى ثالثة
مراحل:
 الوعي بالذات من خالل تنفيذ اختبار هوالنّد ليتعرف الطالب على طبيعة
شخصية وقّدراته ومهاراته
 الوعي بالفرص والتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة
 تخطيط المسار الوظيفي وتقّديم اإلرشاد الالزم لكل طالباً.
بطولة المناظرات الوطنية

.30
.31
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.38
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إنجازات ونشاطات طالبية
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24

تشغيل ( )140طالباً ضمن برامج تشغيل الطلبة في عّدد من الكليات والمعاهّد والّدوائر اإلدارية،
كالمكتبة وغيرها ،وفي برامج حماية البيئة الجامعية والمحافظة عليها.
تقّديم مساعّدات مالية ألكثر من ( )400طالباً ،من ذو الحاجة وقّد تراوحت المساعّدات بين ()50
ديناراً و( ) 125ديناراً للطالب الواحّد وفق جّدول نقاط يتعلق بّدخل األسرة وعّدد أفرادها وعّدد
اإلخوة في الجامعات والمعّدل التراكمي.
توزيع ( )2500نسخة من دليل الطالب الجامعي على الطلبة الجّدد ،بصورة إلكترونية (.)C.D
إنجاز طباعة الكتاب السنو وتوزيعه على خريجي الفوج الثامن عشر 2015/2014م.
تفعيل نظام العقوبات على الطلبة ،حيث بلغت العقوبات الموجهة من قبل عميّد شؤون الطلبة وعمّداء
الكليات والمجلس التأديبي ( )154عقوبة حتى تاريخه تراوحت بين التنبيه والفصل المؤقت من
الجامعة لمّدة فصلين دراسيين ،إضافة إلى فصل ( )29طالباً من الجامعة فصالً تاماً في الفصل
الّدراسي األول 2015/2014م ،بسبب ما ارتكبوه من أعمال عنف وتخريب وإيذاء أساءت إلى
صورة الجامعة.
توقيع اتفاقية مع وزارة الصحة لشمول جميع طلبة الجامعة بمظلة التأمين الصحي في مستشفيات
وزارة الصحة ومراكزها الطبية.
متابعة تنفيذ اتفاقية التأمين على حياة الطلبة ،وتحصيل مستحقات مالية لذو الطلبة المتوفين والبالغة
( )3000دينار عن كل حالة وفاة ،وقّد بلغ عّدد هذه الحالة ( )5حاالت.
فوز فريق الجامعة للتايكوانّدو للسيّدات بالمركز األول في بطولة الجامعات األردنية للعام الّدراسي
2016/2015م ،وفوز فريق الجامعة نفسها للتايكوانّدو للذكور بالمركز الثالث في البطولة نفسها.
فوز فريق الجامعة للكراتيه ،وألعاب القوى وكرة القّدم والتنفس األرضي ورفع األثقال وكرة السلة
وكرة اليّد ،بمراكز مستقّدمة على مستوى الجامعات األردنية في البطولة نفسها.
عقّد ( )73ورشة عمل ودورة تّدريبية تتعلق باإلرشاد الوظيفي نفذتها دائرة صنّدوق الملك عبّد اهلل
للتنمية ،بهّدف االرتقاء بمستوى طلبة الجامعة وتهيئتهم لسوق العمل.
تنفيذ ( ) 45نشاطاً طالبياً مختلفاً شمل األُمسيات الشعرية والمناظرات األدبية واالحتفاالت الوطنية
والحمالت التطوعية والمعارض الفنية ومعارض الكتب والبازرات الخيرية.
تصميم برامج تكفل رعاية ذو االحتياجات الخاصة وحل مشكالتهم وتقّديم العون لهم ،بما يضمن
تسهيل عملية تحصيلهم العلمي.
حملة ترويجية لتحفيز الطلبة لالستفادة من دعم مشاريع التخرج  2018/2017المقّدمة من صنّدوق
الملك عبّد اهلل الثاني للتنمية2017/9/1 ،
إعّداد "مّدونة السلوك الطالبي" في الجامعة وإقرارها من السادة مجلس العمّداء2017/9/11 ،
حملة ترويجية الستقطاب الطلبة لبرنامج "انا اشارك"2017/9/24،
حملة ترويجية لتعريف الطلبة بمشرو شبكة المغيرين الشباب (جيل  )962والتي تهّدف إلى تنمية
المجتمعات المحلية ومشاركة الشباب العربي في التنمية والتغيير2017/11/19 ،
تخريج طلبة برنامج درب2017/11/25 ،
حملة ترويجية لبرنامج دعم السفر2018/1/22 ،
اختيار سفراء برنامج درب2018/2/14 ،
حملة ترويجية لبرنامج درب2018/2/22 ،
جلسات حوارية بعنوان "الحكم المحلي" حيث تعرف الطلبة على مفهوم الحكم المحلي وأشكاله
ومجلس الالمركزية والمجلس البلّد ومهام كل مجلس وتوضيح الفرق بينهما2018/3/25 ،
ورشة عمل بعنوان "االبتكار باستخّدام تقنية انترنت األشياء"2018/4/8 ،
عرض المشاريع الريادية لمسابقة إنجاز السنوية2018/6/26 ،
مخيم تّدريبي بعنوان المهارات القيادية بالتعاون مع مؤسسة ولي العهّد2018/7/19 ،
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جدول األنشطة المنجزة لدائرة النشاط الرياضي الفصل األول للعام الجامعي 2018/2017
ت

التاريخ

الفعالية

الفرق المشاركة

النتيجة

1

2017/10/16

بطولة خماسي كرة قّدم
ذكور

المنقطة العسكرية
الشرقية /الّدفا
المّدني /جامعة
اليرموك

آل البيت
المركز الثاني

الصالة
الرياضية

2

2017/10/17

بطولة داخلية ضاحية
ذكور 4كم  +إناث 2كم

طالب وطالبات
الجامعة

ذكور  /حمزة
نفا
إناث /هّديل
صبيحات

جامعة آل البيت
 /الطريق
الخارجي

7

2017/11/1

زيارة جمعية كافل اليتيم الخيرية
وتوزيع مالبس

طالب الجوالة

-

المفرق

9

2017/11/6

التيلي ماتش

الجامعات األردنية

12

15-12
2017/11/

كرة طائرة بطولة مفتوحة
ذكور

 8فرق (مختلف
الكليات)

14

2017/11/16

بطولة الكراتية

الجامعات األردنية

16

2017/11/20

بطولة ريشة طائرة  /ذكور

22

2017/11/26

كرة الطأولة

23

2017/11/28

سباق الضاحية (بطولة اتحاد
الجامعات)

الجامعات األردنية

24

2017/12/4

كرة قّدم طالبات
بطولة اتحاد الجامعات

آل البيت x
اليرموك

31

2017/12/26

المشاركة في استقبال وزير الثقافة
الختتام المفرق عاصمة الثقافة

طلبة الجوالة

-

38

2018/2/14-8

دورة العقبة الشتوية  /خماسي قّدم

39

2018/2/14-8

دورة العقبة الشتوية /ريشة طائرة
إناث

الجامعات الحكومية
والخاصة
الجامعات الحكومية
والخاصة

الخروج من
الّدور األول
الخروج من
الّدور الثاني

هاشمية  +ناد
شباب بشرى +آل
البيت
آل البيت،
التكنولوجيا ،اربّد
األهلية
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فوز آل البيت
مركز ثاني
فوز فريق
العودة
-

المكان

جامعة فيالدلفيا
الصالة
الرياضية
صالة األمير
راشّد /عمان

آل البيت مركز
ثالث

الصالة
الرياضية

فوز آل البيت
مركز ثالث

جامعةالعلوم
والتكنولوجيا

المركز الثاني
طالبات
المركز
الخامس طالب
فوز اليرموك
1/6
آل البيت مركز
ثالث

جامعة الزيتونة

جامعة فيالدلفيا
الجامعة
العقبة
العقبة
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40

-18
2018/3/21

بطولة كرة الطائرة /ذكور

فريق المعصرة،
فريق المستقبل،
فريق التحّد ،
فريث الفرسان،
فريق العودة ،فريق
السالم ،فريق
الزعيم

41

-19
2018/2/22

تنظيم حفل تخريج الفوج العشرين

طلبة الجوالة

46

2018/3/30

بطولة االتحاد الرياضي للجامعات
األردنية للريشة الطائرة /ذكور

الجامعات الحكومية
والخاصة
 14جامعة

47

2018/4/2

48

2018/4/10-8

عرض مسرحية تفاعلية عن الجرائم
اإللكترونية
بطولة رفع االثقال والقوى البّدنية

49

2018/4/10

بطولة الشمال لكرة الطأولة

51

2018/4/24

52

2018/5/2

53

2018/5/3

بطولة االتحاد الرياضي للجامعات
األردنية  /للتايكوانّدو
بطولة االتحاد الرياضي للجامعات
األردنية /لكرة الطأولة
بطولة االتحاد الرياضي للجامعات
األردنية /للضاحية ذكو ر /إناث

مركز أول
المستقبل
مركز ثاني
السالم
مركز ثالث
االسود

الصالة
الرياضية

الجامعة
المركز الثالث

جامعة الطفيلة

طلبة الجوالة

جامعة آل البيت

طلبة الجامعة
 8جامعات حكومية
وخاصة
الجامعات الحكومية
والخاصة
الجامعات الحكومية
والخاصة

صالة الحّديّد

الجامعات الحكومية
والخاصة
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المركز األول

جامعة جّدارا

مركز ثاني

الجامعة
الهاشمية

-

جامعة مؤته

اناث /فرد
أول
إناث /فرقي-
ثاني
الذكور /فرقي
 -ثالث

جامعة آل البيت

جامعة آل البيت
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