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 كلمة العميد 

 أهال  وسهال  بكم في كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة الحسين بن طالل .

المعلومات المختلفة، إن الكلية في ازدهار مستمر بما توفر من تخصصات وبرامج دراسية متميزة في مجاالت تكنولوجيا 

حيث تضم الكلية ثالثة أقسام أكاديمية هي: قسم علم الحاسوب ،وقسم هندسة البرمجيات ، وقسم نظم المعلومات الحاسوبية 

. 

هذه التخصصات المتميزة يدعمها طاقم أكاديمي وأعضاء هيئة تدريس ذوو كفاءة عالية ، حصلوا على درجات الدكتوراه 

 عالمية مرموقة.والماجستير من جامعات 

وقد حرصت رئاسة الجامعة منذ إنشاء الكلية على رفدها بالكوادر التدريسية المتخصصة حيث قامت بابتعاث مجموعة من 

الطلبة إلى الجامعات الغربية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في مختلق المجاالت المعرفية للمواد التي تطرح 

 في الكلية.

وتعمل على تخريج طالب وطالبات ذوي قدرات ومهارات تتناسب مع السوق المحلي واإلقليمي، حيث إن الكلية تحرص 

 تقوم الكلية بتبني معايير الجودة العالمية لتحقيق وتوفير البيئة المثالية للعلم والمعرفة.

خالل تدريب الطلبة تحرص الكلية على أن تتواصل بشكل مستمر مع المؤسسات العامة والخاصة في األردن ، وذلك من 

الخريجين من الكلية في هذه المؤسسات وذلك ترسيخا  للعالقات ما بين هذه المؤسسات وطلبتنا الكرام وتعميم الفائدة على 

 الجميع .

تتمنى إدارة كلية تكنولوجيا المعلومات لطلبتها األعزاء حياة جامعية مليئة بالنجاح والتفاؤل حيث يبدؤون مرحلة جديدة في 

تهم التعليمية ، وتدعوهم إلى الجد والمثابرة والحرص على التعلم والمواظبة واالستفادة من كوادرها المتخصصة مسير

ومختبراتها المزودة بخدمة االنترنت ، معربة عن أملها بأن يكون طلبتها األعزاء نموذجا  لحمل راية العلم والمعرفة وأن 

وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم ، و االلتزام بتعليمات الكلية و  يتحلوا باألخالق الفضلى واالعتماد على الذات

المحافظة على ممتلكاتها ، وتحث الطلبة على النظافة والمحافظة على مرافق الكلية، مؤكدا بان إدارة الكلية ستعمل على 

 توفير كل ما يحتاجه الطلبة لتسهيل أمورهم الدراسية.

ح ولجامعتنا الغالية كل التقدم واالزدهار تحت ظل قائد المسيرة جاللة الملك عبدهللا الثاني بن متمنيا  للجميع التوفيق والنجا

 الحسين حفظه هللا ورعاه.

 عميد كلية تكنولوجيا المعلومات : د. محمد ابو هالله

  



 لمحة تاريخية عن اقسام كلية تكنولوجيا المعلومات:

اسم تكنولوجيا المعلومات في الفصل الدراسي األول من العام تأسس قسم علم الحاسوب تحت  علم الحاسوب: -1

م حيث كان يتبع إلى كلية العلوم وبتخصص واحد )علم الحاسوب( ليخدم المجتمع نظرا  لتطور 0222/0221الجامعي 

المعظم تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم وتحقيقا لنظرة صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين 

 .واهتمامه المتواصل في هذا المجال

يقوم بالتدريس في هذا القسم نخبة من األساتذة الذين يشهد لهم الباع الطويل في العلم والتربية في تخصص علم الحاسوب 

أعضاء يحملون شهادة الدكتوراه برتبة  )ثالثةعضو هيئة تدريس  11علم الحاسوب ويحوي قسم ..ومن جامعات مرموقة

( ، حملة درجة الماجستير أعضاء منخمسة و برتبة استاذ مساعد، يحملون شهادة الدكتوراه، وستة اعضاء  مشارك أستاذ

 وسكرتيرة وثالثة مشرفين للمختبرات.

يتعلم الطالب في قسم علم الحاسوب خالل دراسته لغات البرمجة المختلفة وطرق التحليل وتصميم األنظمة وقواعد البيانات 

منية والذكاء االصطناعي لكي يتمكن بعد التخر  أن يلتحق بسوق العمل في جميع مجاالته. ويقع على عاتق والشبكات واأل

 .القسم مهمة اضافيه في تدريس مادة البرمجة بلغة بيسك المرئية والحاسوب االستدراكي لجميع طلبة الجامعة

بشبكة اإلنترنت ليحصل الطالب على المعلومات  ( مختبرات تخدم جميع الطلبة وجميعها موصول8يضم قسم علم الحاسوب )

 .بالسرعة العالية والكم المطلوب

ليصبح الرائد على مستوى  (Embedded E-Learning System) يتبنى القسم نظام التعليم اإللكتروني المدمج

 :الوطن العربي حيث يتكون هذا النظام من

 (Computerized Halls) و (Online Classroom)  

القسم لإلسهام في التنمية الوطنية من خالل إعداد كوادر متميزة في مجاالت علم الحاسوب تكون ذات شخصية يسعى 

مصقولة ومتكاملة، بحيث تكن قادرة على مواكبة متطلبات العصر وحاجات سوق العمل، وهذا يتجلى في كفاية خريجي 

 .القسم ومشاريع تخرجهم

  



بعد إعادة هيكلة كل من كلية تكنولوجيا  0222تأسس قسم هندسة البرمجيات في عام  :هندسة البرمجيات -0

وقد كان تخصص هندسة .وهندسة الحاسوب وكلية هندسة التعدين والبيئة في جامعة الحسين بن طالل المعلومات

ب، وبعد تأسيس كلية البرمجيات هو جزء من قسم تكنولوجيا المعلومات في كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسو

والتي  ، أصبح تخصص هندسة البرمجيات قسما  مستقال  في كلية تكنولوجيا المعلومات 0222تكنولوجيا المعلومات عام 

هيئة تدريس  أعضاء  7علم الحاسوب ويحوي قسم  .تضم أيضا قسم علم الحاسوب و قسم نظم المعلومات الحاسوبية

برتبة استاذ  يحملون شهادة الدكتوراهاعضاء وثالثة أستاذ مشارك ، عضاء يحملون شهادة الدكتوراه برتبة اثنان من األ)

 .وسكرتيرة ( ، حملة درجة الماجستير منوعضوين  مساعد،

وقد حصل قسم هندسة البرمجيات على االعتماد .حاسوب متصلة إلى شبكة اإلنترنت تثالثة مختبرايمتلك القسم  

، أرسل كاألردن. لذلولقد أدرك القسم الطلب على هندسة البرمجيات في . هيئة االعتماد للجامعات في األردنالخاص من 

 .وأستراليامن المبعوثين للحصول على الدكتوراه من الجامعات المتميزة في بلدان مثل الواليات المتحدة  عددالقسم 

  



، لمواكبة التطور في عالم 0222تأسس قسم نظم المعلومات الحاسوبية في عام  :نظم المعلومات الحاسوبية -3

تكنولوجيا المعلومات، وقد كان تخصص نظم المعلومات الحاسوبية هو جزء من قسم تكنولوجيا المعلومات في كلية 

(. وبعد 0223\0220تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب، حيث بدء التدريس في هذا التخصص في العام الدراسي )

أصبح تخصص نظم المعلومات الحاسوبية قسما  مستقال  في كلية تكنولوجيا  0222تأسيس كلية تكنولوجيا المعلومات عام 

 2نظم المعلومات الحاسوبية ويحوي قسم  البرمجيـات وقسم هندسـةالمعلومات، والتي تضم أيضا قسم علم الحاسوب 

أستاذ يحملون شهادة الدكتوراه برتبة برتبة استاذ دكتور ، واثنان من األعضاء عضاء واحد من األأعضاء  هيئة تدريس )

( ، حملة درجة الماجستير من وثالثة أعضاء برتبة استاذ مساعد، يحملون شهادة الدكتوراهمشارك ، وثالثة اعضاء 

  .وسكرتيرة 



 

 الرؤيا

وتخريج كوادر قادرة على مواكبة التطور في  والبحثية،في تقديم البرامج العلمية  ا  وعالمي  ا  أن يكون للكلية التميز محلي  

 .مجاالت تكنولوجيا المعلومات المختلفة

 الرسالة

سعى الكلية لإلسهام في التنمية الوطنية من خالل إعداد كوادر متميزة في مجاالت تكنولوجيا المعلومات المتنوعة تكون ت

، بحيث تكون قادرة على مواكبة متطلبات العصر وحاجات سوق العمل، وتستطيع االسهام ذات شخصية مصقولة ومتكاملة

بشكل فاعل في خدمة المجتمع المحلي وتلبية حاجات السوق المحلي واإلقليمي الحالية والمستقبلية في مختلف مجاالت 

 .تكنولوجيا المعلومات

 األهداف

التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع المحلي، ويمكن تفصيل األهداف كما تهدف الكلية إلى القيام بواجبات رئيسة في 

 :يلي

 .تزويد الطالب بالمعرفة والمهارات الالزمة للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات بفاعلية وكفاءة -

 .تنمية االتجاهات السليمة لدى الطالب نحو العمل الجماعي والتفاعل اإليجابي مع المجتمع -

 .فاءات منافسة ذات شخصية أكاديمية و بحثية متميزة وتأهيلها لالنخراط في سوق العملتخريج ك -

المساهمة في تلبية حاجة المجتمع المحلي و االقليمي في مجاالت تكنولوجيا المعلومات من خالل إيجاد الكفاءات العلمية  -

 .لذلك المؤهلة

 واإلقليمي.البحاث التي تخدم حاجات المجتمع المحلي تحسين نوعية البحث العلمي في الكلية والتركيز على ا -

 .تطوير الكلية ومرافقها التعليمية -

 .تحسين الخدمات الطالبية -

 .تطوير برامج أكاديمية جديدة -

 .تعزيز متابعة خريجي الكلية، والتنسيق مع مؤسسات سوق العمل في توفير فرص عمل للخريجين -

 .والنوعية للبرنامج وفق معايير الجودة المحلية والعالميةتحقيق معايير ضبط الجودة  -

  



 كاديمية:البرامج األ

 تطرح كلية تكنولوجيا المعلومات ثالثة برامج اكاديمية هي:

 البكالوريوس في تخصص علم الحاسوب.-1

 في تخصص هندسة البرمجيات. البكالوريوس-0

 في تخصص نظم المعلومات الحاسوبية. البكالوريوس-3

  



 

 اتلكلية تكنولوجيا المعلوم اإلدارية الهيئة

 

 عميد الكلية   د. محمد أبو هالله

 نائب العميد د. عامر الرهايفه

 رئيس قسم هندسة البرمجيات د. انس ابو كركي

 رئيس قسم نظم المعلومات الحاسوبية د. ابراهيم الخوري

 رئيس قسم علم الحاسوب د. صالح العطيوي 

 مساعد العميد لشؤون المختبرات السيد حازم الطراونة

 مساعد العميد للشؤون اإلدارية السيد احمد ابو هالله

 رئيس الديوان السيد قاسم ذباح

 سكرتيرة العميد  الفت النوافله

 سكرتيرة رئيس قسم علم الحاسوب زين الجازي 

 سكرتيرة رئيس قسم نظم المعلومات الحاسوبية ميساء البدور

 سكرتيرة رئيس قسم هندسة البرمجيات بدرية الرفايعة 

  

  



 

 أعضاء مجلس كلية تكنولوجيا المعلومات
 

يجتمع مجلس الكلية لمناقشة واتخاذ القرارات والتوصيات، بشأن المسائل المتعلقة بالشؤون األكاديمية 

 .واإلدارية في كلية تكنولوجيا المعلومات

 عضو المجلس الصــفــــــــة مالحظات

 الدكتور محمد ابو هالله عميد كلية تكنولوجيا المعلومات رئيس مجلس الكلية

 الدكتور عامر الرهايفه  نائب العميد أمين السر

 الدكتور صالح العطيوي رئيس قسم علم الحاسوب 

رئيس قسم نظم المعلومات  

 الحاسوبية

 الدكتور ابراهيم الخوري

 الدكتور انس ابو كركي رئيس قسم هندسة البرمجيات 

 الدكتور بسام القراله ممثل قسم علم الحاسوب 

 الدكتورة ليالي السعودي ممثل قسم هندسة البرمجيات 

ممثل قسم نظم المعلومات  

 الحاسوبية

 الدكتور مالك الكساسبة

 السيد خالد الشمري ممثل المجتمع المحلي 

 الدكتور حسين كريشان ممثل المجتمع المحلي 

 

 

  



 

:كلية تكنولوجيا المعلومات إنجازات  

 1- حفل إفتتاح الملتقى األول لشركات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت.  

  .3/4/9102التاريخ :   

حفل إفتتاح الملتقى األول لشركات ، جامعة الحسين بن طالل المعاني فيأقيم في مدرج خير الدين 

من كلية تكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت والذي جاء بتنظيم 

 الحاسوب بجامعة الحسين بن طالل.

اك د الدكتور نجيب أبو كركي رئيس الجامعة أهمية إقامة مثل هذه الملتقيات والتي تجتمع فيها الخبرات 

 بعد التخرج.من خاللها إمكانية التدريب والتشغيل فيما  ليستفيدالعملية للشركات، ويندمج فيها الطالب 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2- معرض لشركات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت.   

 التاريخ :9102/4/31.

 

 .تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت لشركات معرض جامعة الحسين بن طالل فيقاعة األردن في  أقيم

 

 .تم فيها عرض آخر ما توصل له علم التكنولوجيا واإلتصاالت والتدريب



 

كبرى شركات البرمجة والتدريب للجامعة وكسر الحاجز لدى الطلبة من خالل تواصلهم مع  دعوةتم 

 سوق العمل وهو على مقاعد الدراسة.

 جمع من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.المعرض رئيس الجامعة وعميد الكلية ووحضر 

 

 

 

 

 



 

3-المؤتمر الدولي تحت عنوان"انظمة الكمبيوتر وتطبيقاتها" بنسخته الخامسة عشرة، 

 وبمشاركة أكثر من ٠٥٤ مشارك من ٠٤ دولة.

 .92/01/9102التاريخ :

      

 
15th ACS/IEEE International Conference on Computer Systems and 

, 20181to November  28Applications AICCSA 2018 October . 

Hussein Bin Talal University, Jordan-General Chairs: Muder Almi’ani, Al. 

  

 

 



4-المركز الثالث في مؤتمر الشباب والتكنولوجيا الثالث عشر ولقب المجموعة 

 المثالية.

 التاريخ :4-9 /9102/5. 

 .مؤتمر الشباب والتكنولوجيا الثالث عشر، ضمن منظومة العمل الشبابي المشترك فعاليات إختتام

، والمنظم من قبل جمعية معهد تضامن 9102ايار  4- 9 الفترةخالل  عمان-والمنعقد في فندق جنيفا  

 ".حول "الحماية االجتماعية للنساء في ضوء أهداف التنمية المستدامة النساء األردني

ن على أرضها من الدول يميشاب وشابه من مختلف محافظات المملكة ومن المق( 091بمشاركة )

 .  ( عام ا92-01العربية الشقيقة )اليمن، سوريا، فلسطين( ضمن الفئة العمرية )

 
وتشير جمعية معهد تضامن النساء األردني "تضامن" الى أن ثالث مبادرات فازت بالمراكز األولى من 

 . نهاية المؤتمر قامت بها مجموعات من الشبان والشابات بين عشر مبادرات قدمت في

من كلية  وحصلت مبادرة لتشغيل وإدماج ذوي وذوات اإلعاقة باسم "أنا أقدر" على المركز الثالث 

 الى لقب المجموعة المثالية.     طالل باإلضافةتكنولوجيا المعلومات / جامعة الحسين بن 



 
 .تطبيقات الهواتف الخلوية والمواقع االلكترونية المبادرات تعتمد بشكل أساسي على

 .ومحمد دعاسمحمد عاصي صاحب اإلنجاز 

 5- تكريم الطلبة األوائل المتفوقين في كلية تكنولوجيا المعلومات.

 .01/4/9102التاريخ :

الكلية ونائب العميد ورؤساء  الجامعة وعميدقامت كلية تكنولوجيا المعلومات وبحضور الدكتور رئيس 

في قاعة خير  كليةالتكريم الطلبة األوائل في األقسام وأعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية في الكلية ب

 الدين المعاني.

 

 



 6- المشاركة في استقبال ولي العهد.

 .9/7/9101التاريخ :

نائب جاللة شارك عدد من طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في استقبال 

 .إلى جامعة الحسين بن طاللخالل زيارته الثاني ولي العهد  عبد هللاالملك سمو األمير الحسين بن 

 7- الندوة العلمية التفاعلية حول منتجات شركة مايكروسوفت.

  .2/4/9102التاريخ :

منتجات  حول التفاعليةالدكتور نجيب ابوكركي الندوة العلمية  بن طالل رعى رئيس جامعة الحسين

 مايكروسوفت.شركة 

 
ندوة تفاعلية وقدم المدير اإلقليمي في الجامعة،  واالقتصادأقيمت على مسرح كلية إدارة األعمال 

المهندس عمار عطيات قطاع التعليم في شركة مايكروسوفت، )ألفريقيا والشرق األوسط وباكستان( ل

منتجات الشركة، والتي تخدم القطاع األكاديمي وعن آخر ما توصل اليه العلم في تكنولوجيا  عن شرحا

المعلومات في الذكاء االصطناعي والسايبر سيكيوريتي وغيرها العديد من المجاالت التكنولوجية الحديثة 

اء فكره عن المهارات الواجب توفرها في خريج كلية تكنولوجيا المعلومات، والتي من شأنها إعط

 ليستطيع ان يحصل على عمل فور تخرجه من الجامعة.

 قسم هندسة البرمجيات. صاحب اإلنجاز 



8-المركز األول في مسابقة مشاريع تكنولوجيا المعلومات التي نظمتها كلية تكنولوجيا 

 المعلومات في جامعة مؤتة.

  .9/4/9102التاريخ :

قامت كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة مؤتة بتنظيم فعاليات مؤتمرها المعرفي المتعلق بمشاريع 

تم اختيارها من بين  مشروع(05) أفضلتم عرض  والخاصة وقدالتخرج للطلبة من الجامعات الحكومية 

 . ( مشروع15)

 

من كلية تكنولوجيا  الكساسبةكان المشروع االول للطالب هيثم الحسنات وبإشراف الدكتور مالك 

   الحسين بن طالل. جامعة-المعلومات 

 

  .الكساسبةلطالب هيثم الحسنات وبإشراف الدكتور مالك اصاحب اإلنجاز 



 9- ورقة بحثية الموسومة بـ “اشهار الذمة المالية ومكافحة الكسب غير المشروع".

  .09/9101/ 2-6: التاريخ

 طالل،من كلية تكنولوجيا المعلومات ممثال  لجامعة الحسين بن  " يعبد الهادعالء   "اختيار الطالب 

ضمن المبادرة الوطنية ، " اشهار الذمة المالية ومكافحة الكسب غير المشروع "حول عن ورقته البحثية 

في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة  األردني للمشاركةوضمن وفد مركز الشفافية  "،"جامعات ضد الفساد

المبادرة في جامعة  منسق“وتحت اشراف األستاذ الدكتور المميز " عادل ال خطاب الفساد في تونس، 

 طالل.الحسين بن 

 . يعبد الهادصاحب اإلنجاز الطالب عالء 

 01- ورقة بحثية بعنوان " االبتكار ووسائل التواصل االجتماعي".

حات من طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات بتقديم ورقة "بحثيية بعنوان االبتكار الفلقام الطالب احمد 

 الطالبي. لألبداعووسائل التواصل االجتماعي" ضمن فعاليات المجلس العربي 

 حات.الفلصاحب اإلنجاز احمد 

 00- ورشة بعنوان الجرائم االلكترونية واالمن السيبراني.

 .09/9101/ 94-90التاريخ :

 
عقدت المنظمة الدولية لإلصالح الجنائي بالشراكة مع المجلس االعلى لحقوق االنسان في جمهورية 

 وخبير المنظمة الدولية لإلصالح الجنائي لألمن السيبراني والجرائم االلكترونية، الجزائر الشقيقة،



جامعة الحسين بن طالل،  في المعلوماتتكنولوجيا  كلية فيمدرس  القضاة،الدكتور بالل ابراهيم 

 .الجرائم االلكترونية واالمن السيبراني بعنوان ورشة

تم خاللها تدريب كوادر من الشرطة والداخلية الجزائرية الموقرة على جوانب من االمن السيبراني 

 وحقوق االنسان.المحافظة على الخصوصية  والبحث الجنائي الرقمي تحت إطار

 البريطانية في الجزائر والسفارة الجزائري االنسان من المجلس االعلى لحقوق ورعى الورشة كل

 في عمان. ومكتبها الجنائيلإلصالح  الدولية الشقيقة وبتنسيق من المنظمة

 صاحب اإلنجاز الدكتور بالل القضاة.

 02- االجتماع الداخلي العلمي االول الخاص بكلية تكنولوجيا

 . IT seminars 2018 المعلومات   

 .97/00/9101التاريخ :

 
قامت كلية تكنولوجيا المعلومات بعمل االجتماع الداخلي العلمي االول الخاص بكلية تكنولوجيا 

بمشاركة خبير الجرائم اإللكترونية واألمن السيبراني د. بالل القضاة لمشاركة الخبرات في مجال  المعلومات

 األمن وحماية الخصوص.

 صاحب اإلنجاز الدكتور بالل القضاة.

 

 



 03- ورشة علمية عن المتطلبات والمهارات الواجب توفرها في خريج هندسة البرمجيات.

 التاريخ :9102/0/2.

أقامت كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة في مدرج كلية إدارة األعمال واالقتصاد بالجامعة، ورشة علمية 

عن المتطلبات والمهارات الواجب توفرها في خريج هندسة البرمجيات للحصول على عمل مناسب في هذا 

 التخصص.

اشتملت الورشة على تعريف الطلبة على المشاكل التي ربما يواجهونها بعد التخرج، وتحفيزهم، وإعالمهم 

بالكفايات الخاصة في التخصص، والذي سيرفع من مستواهم األكاديمي. كما تم إطالعهم على المهارات 

 التي يجب أن تتوفر في خريج هندسة البرمجيات حتى يجد فرصة عمل مناسبة وسريعة.

 

تم خالل الورشة إطالع الطلبة على آخر منتجات شركات التكنولوجيا العمالقة، كمايكروسوفت وغيرها من 

 الشركات المتقدمة في هذا المجال، والتحاور مع الطلبة في آخر البرامج المطروحة في األسواق.

 
 صاحب اإلنجاز قسم هندسة البرمجيات. 



 04- ترقيات أكاديمية في كلية تكنولوجيا المعلومات.

 التاريخ :9102/4/06.

تتقدم أسرة كلية تكنولوجيا المعلومات بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة ترقية الدكتور محمد ابو هالله عميد 

الكلية الى رتبة استاذ مشارك حسب قرار مجلس العمداء برئاسة األستاذ الدكتور نجيب أبو كركي رئيس 

 الجامعة.

 
 التاريخ :9101/7/00.

تتقدم أسرة كلية تكنولوجيا المعلومات بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة ترقية الزمالء أعضاء الهيئة 

التدريسية التالية اسمائهم الى رتبة استاذ مشارك حسب قرار مجلس العمداء برئاسة األستاذ الدكتور نجيب 

 أبو كركي رئيس الجامعة:

 الدكتور مالك الكساسبة

 الدكتورة ليالي المزايده

 الدكتور مضر المعاني

 الدكتور محمد الجعافرة.

 

 

 

 



 05- دورة مشروعي الريادي.

 التاريخ :91-02 /9102/4.

 

قامت كلية تكنولوجيا المعلومات بإعطاء دورة مشروعي الريادي بالتعاون مع مؤسسة انجاز نفذ الدورة د. 

 سمية أبو صالح من كلية تكنولوجيا المعلومات بواقع 6 ساعات.

 صاحب اإلنجاز الدكتورة سمية أبو صالح.

 06- دورة تأسيس شركة.

 التاريخ :01-9 /9102/4.

 

قامت كلية تكنولوجيا المعلومات بإعطاء دورة تأسيس شركة بالتعاون مع مؤسسة انجاز نفذ الدورة 

 المتطوعة عبير آل عيسى بواقع 09 ساعة.

 صاحب اإلنجاز المتطوعة عبير آل عيسى.

 07- اعطاء دورات بالمشاركة مع مؤسسة إنجاز.

 التاريخ :91-9 /9102/4.

التطوع مع مؤسسة إنجاز إلعطاء طالب كلية تكنولوجيا المعلومات دورات تدريبية تهدف إلى تزويد  

الطالب بالمهارات والمعارف بطرق غير تقليدية يمكن االعتماد عليها في تنفيذ أفكار مشاريعهم بشكل 

مدروس من جميع الجوانب لتحقيق النتائج المرجوة من مشاريع الطلبة، كما تبني قدراتهم لتأسيس مشاريعهم 

 الخاصة.

 صاحب اإلنجاز 

 الدكتورة سمية أبو صالح

 المتطوعة عبير آل عيسى

 

. 



. C++ 08- دورة مجانية بلغة البرمجة 

 التاريخ :02/0/9102.

 

وبالتعاون مع كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة الحسين بن  المحلي،تجسيدا  لدورها في خدمة المجتمع 

 .(C+)+دورة مجانية بلغة البرمجة  9102/0/02ن ظمت يوم الخميس الموافق  طالل،

بحضور عدد من طالبات  المعلومات،في كلية تكنولوجيا  مدرس-قدمها الدكتور خلدون غازي المغربي 

دعم واثراء  واالستفسارات، وتمالحضور مع الدورة باألسئلة  حيث تفاعل للبنات،مدرسة معان الثانوية 

  ( وافادتهم في الكثير من البرامج.C+)+المعلومات لدى الطالبات في لغة البرمجة 

 صاحب اإلنجاز الدكتور خلدون المغربي.

 09- استضافة شركة Next  للتكلم عن متطلبات سوق العمل.

 التاريخ :9102/0/5.

بالجامعة،  واالقتصادتكنولوجيا المعلومات في مدرج كلية إدارة األعمال  البرمجيات في كليةقسم هندسة أقام 

ورشة علمية عن المتطلبات والمهارات الواجب توفرها في خريج  ،للبرمجيات Nextوبالتعاون مع شركة 

 .المجالللحصول على عمل مناسب في هذا كلية تكنولوجيا المعلومات 

تحدث في الورشة الدكتور أنس أبو كركي، الدكتور محمد الجعافره، الدكتورة ليالي السعودي، الدكتور 

رياض السالمين، الدكتورة سمية ابو صالح، السيد طاهر العطيوي، السيدة شروق الشراري، من كلية 

تكنولوجيا المعلومات، حضر الورشة جمع  من أعضاء الهيئة التدريسية، وطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات 

 في الجامعة.



 21- حفل استقبال الطلبة الجدد.

 التاريخ :9101/00/96.

 

في مدرج  الجدد طلبة الكلية استقبال حفل  error 404بالتعاون مع فريق  كلية تكنولوجيا المعلومات أقامت

 .عمادة شؤون الطلبة

. Error404صاحب اإلنجاز قسم هندسة البرمجيات وفريق 

. Gaming Lap  20- رحلة علمية الى مختبر األلعاب األردني 

 التاريخ :9102/0/4.

 

الدكتور  بإشراففي عمان   Gaming Labرحلة علمية الى مختبر األلعاب االردني   بتنظيم الكلية قامت

 عدد من طلبة الكلية. الخوري، وبمشاركةابراهيم 



 

اإللكترونية في األردن ورفع مستوى الوعي بأهمية  األلعاب األردني إلى دعم صناعة مختبر األلعاب ويهدف

 بين الجيل الجديد ومساعدة الشباب على تطوير أفكارهم. األلعاب صناعة

 صاحب اإلنجاز الدكتور ابراهيم الخوري والطالبة سجى كنعان.

 22- المشاركة في دورات مختبر األلعاب األردني فرع جامعة الحسين بن طالل.

 

المشاركة في دورات مختبر األلعاب األردني فرع جامعة الحسين بن طالل في محافظة معان، حيث تم 

 اعطاء الدورة من قبل الخريج محمد بسام من كلية تكنولوجيا المعلومات.

 صاحب اإلنجاز محمد بسام خليل.

 

 



 23- مسابقة أكاديمية حكيم السنوية للجامعات األردنية.

 التاريخ :9101/4/90.

 

 تأهل طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات للمرحلة الثانية من مسابقة حكيم لحوسبة البرامج الصحية.

 

 صاحب اإلنجاز المشرف د. بالل القضاة.

   عرار الطويل

  بلقيس الردايده

 اسراء النوافله.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 24- مقتطفات من نشاط ال (Coffee Break)  الثاني.

 التاريخ :9101/09/4.

 

 

 

نشاط  error 404وفريق اقامت كلية تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع فريق كلية تكنولوجيا المعلومات 

Coffee Break  في الساحة الداخلية لكلية تكنولوجيا المعلومات بمشاركة رئيس الجامعة د. نجيب ابو

ابو هاللة، وبحضور اعضاء الهيئة  د. محمدكركي، ونائب الرئيس د. محمود بطاح، وعميد الكلية 

 .طلبة الكلية التدريسية واإلدارية في الكلية وبمشاركة كبيرة من

 فريق كلية تكنولوجيا المعلومات.و  error404صاحب اإلنجاز 

 
 



 األول.  )(Coffee Breakالنشاط  -25
 التاريخ :9102/4/01.

ولقاء بين الدكاترة والطلبة تحت  نشاط  error 404بالتعاون مع فريق   كلية تكنولوجيا المعلومات أقامت

ابو  دد. محمالساحة الداخلية لكلية تكنولوجيا المعلومات بمشاركة عميد الكلية  في break Coffeeمسمى 

 .طلبة الكلية هاللة وبحضور اعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية في الكلية وبمشاركة كبيرة من

 . 404Errorصاحب اإلنجاز 

 .تنظيف السكوير  Green College ITنشاط فريق من -26

 التاريخ :9102/3/1.

 

  Green College ITفريق قام

 أنشطة تقديم في الكلية، واالستمرارساحة الداخلية للكلية، وازالة األعشاب واألشواك من حديقة تنظيف الب

 .الكلية في للمرافق المختلفة والصيانةالتنظيف  بحمالت تعنى جزء منها والتي الكلية الخضراء مبادرة

صاحب اإلنجاز )لؤي شحادة \ صعب الزعبي \ جانست الخضور\هبة ملوالعين \نور رواشده\عباده 

 العثامنه\ معن القواسمي(.

 



 27- نشاط لصيانة اجهزة الطالب مجانا.

 التاريخ :9102/1/00.

     

 

ابو هالله قامت كلية تكنولوجيا  دد. محمبحضور رئيس الجامعة د. نجيب ابو كركي وعميد الكلية 

الحاسوب واألجهزة المحمولة  ألجهزةتم فيه اجراء الصيانة  نشاط لصيانة أجهزة الطالب ،المعلومات بعمل 

 الداخلية.وتنزيل البرمجيات مجانا  لمدة ثالثة ايام في ساحة كلية تكنولوجيا المعلومات 

 ،محمد عوجان ،محمد النتشة ،ربيع رمان ،زيد الديسي ،معتصم القرعان ،عبادة الخضور صاحب اإلنجاز :

 حسين احمد،احمد عابد ،انس الحوامدة

 



 .Jordan’s Top Hacker 2019طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات في  مشاركة -28

 التاريخ :9102/4/3.

المسابقة إلى نشر الوعي حول بناء الكفاءات واألخالقيات في أمن المعلومات من خالل سلسلة من  تهدف

المسابقات اإللكترونية، وكذلك تشبيك الشباب األردني بالشركات المحلية والعالمية المعنية بتكنولوجيا األمن 

 .السيبراني

قاموا بتطوير بيئة افتراضية تحاكي العالم تدار المسابقة من قبل مجموعة من المبرمجين األردنيين، 

  Penetration)الواقعي، حيث يتعين على المتسابقين التفكير والتحليل وعمل المهام مثل اختبار االختراق

Testing) والفرق الحمراء(Red Teaming) . 

لتقاطها من خالل تتمثل مهمة المتسابقين في حل عدد من التحديات، متزايدة الصعوبة في شكل "أعالم" يتم ا

 .محاولة إيجاد وسيلة القتحام اآلالت المستهدفة، والحصول على "العلم" منهم

تم توزيع جوائز مالية على الفرق الثالث األولى باإلضافة إلى دورات متقدمة في األمن السيبراني في 

 . (KADDB)أكاديمية مركز الملك عبد هللا الثاني للتصميم والتطوير

 29- نشاط تجميع االغطية البالستيكية.

 التاريخ :9102/3/09.

  {   خير الناس أنفعهم للناس}

  Green College ITفريق قام

 البيئة وبدعمحملة تجميع األغطية البالستيكية في الجامعة للمساهمة بالمحافظة على  بأطالق 

 والتبرع بها للمستشفيات. بكراسي متحركة المستخدمة واستبدالهم تجميع لألغطيةمن خالل  للمستشفيات

الفكرة هي عبارة عن حملة وطنية، يتم من خاللها توزيع تلك العبوات في أنحاء البالد، وفي أماكن كثيرة، 

ومن ثم جمعها، وعند جمع عدد معين من األغطية، يتم بيعها واستبدالها بكرسي متحرك يهدى لشخص من 

 ذوي االحتياجات الخاصة، كان قد سجل اسمه في قائمة المسجلين.

 صاحب اإلنجاز )لؤي شحادة \محمد النتشة \ جانست الخضور(.

 



 31- تحويل اإلعالنات من ورقية الى إلكترونية.

 التاريخ :9102/9/91.

من ورقية الى الكلية  إعالناتبتحويل  لوجيا المعلوماتكلية تكنو الخضراء، قامتمن ضمن مبادرة الكلية 

الترشيد  المحافظة على النظافة ،و الموجودة في الطابق الثالث وذلك بهدفإلكترونية وعرضها على الشاشة 

 .في استخدام الورق واختصار للوقت

 .االلكترونية حول تصميم وتحليل االستبانة تدريبية للهيئة التدريسية دورةفي  المشاركة -30

 .4/9102/ 01-1التاريخ :

تدريبية للهيئة التدريسية حول  دورة اجراءضمن نشاطات مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس تم 

تصميم وتحليل االستبانة االلكترونية بالتعاون مع الدكتور مصطفى جويفل من كلية العلوم التربوية والدكتور 

 .صالح العطيوي من كلية تكنولوجيا المعلومات

 العطيوي صاحب اإلنجاز الدكتور صالح

 الدكتور مصطفى جويفل.

 .وادارتهالكترونية النفايات اإل محاضرة بعنوان -32

 .2/4/9102التاريخ :

النفايات االلكترونية  تكنولوجيا المعلومات ضمن مبادرة الكلية الخضراء محاضرة بعنوان في كليةاقيم 

التوعية عن  وذلك بهدفمدرج كلية االميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحية  وادارتها في

هذه المحاضرة من قبل قسم االدارة الملكية لحماية البيئة /قسم  وتم تقديم ،وادارتهاالنفايات االلكترونية 

 .الجنوب

  .ية البيئة /قسم الجنوبسيتم تقديم هذه المحاضرة من قبل قسم االدارة الملكية لحماصاحب اإلنجاز 

 

 

 

 



 الضاحية. االول في سباق المركز -33

 .3/09/9102التاريخ :

 

 عبد هللاحيث حصل فيها الطالب  طالل،جامعة الحسين بن الرياضية على مستوى  المسابقاتالمشاركة في 

المركز االول في سباق كأس كلية تكنولوجيا المعلومات على  من ”02محمد همالن ابو ذوابة رقم "

 .أبو كركي مد. بساعميد شؤون الطلبة  وبحضورالضاحية، 

 .ذوابة ابو عبد هللاصاحب اإلنجاز 

 .معان/أطفال جمعية األيتام استضافة -34

 .01/4/9102التاريخ :

 



قام عدد من طلبة كلية وتطبيقا  لمعيار أنشطة مع المجتمع المحلي،  مبادرة الكلية الخضراء ضمن فعاليات

معان ، وعرض فيديو توعوي لهم عن البيئة  –باستضافة أطفال جمعية األيتام   تكنولوجيا المعلومات

وحضر  والفعاليات الشيقة،  وأهمية الحفاظ عليها، باإلضافة إلى مجموعة من األنشطة الترفيهية والمسابقات

وعدد من اعضاء الهيئتين التدريسية ور عامر الرهايفة، النشاط نائب عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الدكت

 .وبمشاركة من طلبة الكليةواإلدارية في الكلية، 

 .Green College ITصاحب اإلنجاز فريق 

 (. برنامج تدريبي لطلبة الجامعة بعنوان )جوجلالمشاركة طلبة الكلية في  -35

 .02/09/9102-01التاريخ :

 االنترنت،الفرصة على  التدريب:برنامج تدريبي لطلبة الجامعة بعنوان )جوجل( يتضمن تم المشاركة في 

القنوات  البحث،مقدمة عن تحسين محركات البحث والتسويق عبر محرك  االنترنت،تعزيز تواجدك على 

كتب عمادة شؤون الطلبة/ م قبل الرقمي منوفرص العمل في المجال  (،على االنترنت )الشبكات االجتماعية

الثاني للتنمية( وبالتعاون مع مختبرات االبتكار  عبد هللااإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين )صندوق الملك 

 .معان(االردني الهاشمي للتنمية البشرية / )الصندوق

 .لكليةالساحة الداخلية ل دهن -36

 .01/4/9102التاريخ :

 مبادرة أنشطة تقديم في ، واالستمرارللكلية وتزيينهامن الطلبة الخريجين بدهن الساحة الداخلية  عدد قام

 .الكلية في للمرافق المختلفة الصيانة بحمالت تعنى جزء منها والتي الكلية الخضراء

 الكلية.بهو  دهن -37

 .31/3/9102التاريخ :

  Green College ITفريق قام

 تعنى جزء منها والتي الكلية الخضراء مبادرة أنشطة تقديم في الرئيسي للكلية واالستمراربدهن المدخل 

 .الكلية في للمرافق المختلفة الصيانة بحمالت

 .صعب الزعبي \محمد النتشة \صاحب اإلنجاز لؤي شحادة 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1?source=feed_text&epa=HASHTAG


 لوحة فنية جميلة. رسم -38

 .04/4/9102التاريخ :

 

مدخل كلية تكنولوجيا المعلومات من قبل  على جميلةتم رسم لوحة  ضمن فعاليات مبادرة الكلية الخضراء

 .طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات من جبه ولقاء ابوالطالبتين الشيماء خالد 

 جبه. ولقاء ابوصاحب اإلنجاز الشيماء خالد 

 شجرة.خمسين  زراعة -39

 .91/9/9102التاريخ :

 



 

بحضور رئيس الجامعة ونائب الرئيس وعميد كلية تكنولوجيا المعلومات وبمشاركة عدد من اعضاء الهيئة 

  Green College ITفريقمن التدريسية واإلدارية وبمشاركة طلبة الكلية وبتنسيق 

تعنى  والتي الكلية الخضراء مبادرة ضمن أنشطة التمردبزراعة خمسين شجرة في الحديقة الخلفية لكلية 

 .الزراعة وتزيين الكليات بحمالت جزء منها

 سماح ابو جويد(. \محمد النتشة \مقدام  \صعب الزعبي  \جانسيت الخضور  \صاحب اإلنجاز )لؤي شحادة 

 ترفيهي توعوي لألطفال األيتام. نشاط -41

 .00/4/9102التاريخ :

 فقرات ترفيهية وتوعوية بالبيئة ومسابقات. معان يتضمننشاط ترفيهي توعوي لألطفال األيتام في 

سماح أبو  \مقدام  \جانست الخضور  \عاصف الزعبي  \صعب الزعبي  \)لؤي شحادة صاحب اإلنجاز 

 نورالرواشدة(. \هبة ملوالعين  \جويد 

 ستائر المختبرات والقاعات وبعض مكاتب الدكاترة. اصالح -40

 Green College ITقام فريق  ضمن فعاليات مبادرة الكلية الخضراء

 ستائر المختبرات والقاعات وبعض المكاتب في الكلية. بإصالح

 محمد النتشة(. \نورالرواشدة \ملوالعين  هبة \صعب الزعبي  \صاحب اإلنجاز )لؤي شحادة 

 



 شركة مايكروسوفت. استضافة-42

 .2/4/9102التاريخ :

 باستضافة شركة مايكروسوفت. المعلوماتكلية تكنولوجيا  قام قسم هندسة البرمجيات في

 .IEEE PES (SPARKA19) ألفرعالكلية في الحدث السنوي  مشاركة -43

 .91/4/9102التاريخ :

 

SPARKA هو الحدث السنوي ألفرعIEEE PES  في األردن، و الذي نسعى لجعله حدث عالمي ألفرع 

PES. 

لجمع طالب، أساتذة جامعيين، مهندسيين، وريادي  أعمال في مكان واحد للحديث عن   SPARKAيهدف

 .الشركات والمنظمات العالمية وما يحتل بداية سلم أولوياتهم ورؤيا أكبرأحدث التكنولوجيا، خطط 

 ”  The Future Ofموضوعحدث فيه عن مستقبل العالم، تحت تم التكآلة للزمن،   SPARKAفجعل

& Latest TechnologiesThe World " أحد أقدم األماكن األثرية في األردن وبالتواجد في. 

 .في مختلف المواضيع التكنولوجيةtables  roundوجلسات تضمن العديد من المتحدثين الرائعين، 

 

 

 

 

 



 ة.في جامعة العلوم التطبيقي والتي عقدت  ACMالمسابقة البرمجيةفي  المشاركة -44

 .1/1/9102التاريخ :

 
والتي   ACMالبرمجية في المسابقة ق خاص شاركيفر بالجامعة بتشكيلقامت كلية تكنولوجيا المعلومات 

 ة.في جامعة العلوم التطبيقي عقدت

 حامد التلهوني  اإلستاد، الكساسبة كد. مالصاحب اإلنجاز 

 .وللتدريبفرق خاصة للمشاركة في المسابقات الجامعية  تشكيل -45

 .03/9/9102:التاريخ 

، فرق خاصة للمشاركة في المسابقات الجامعية وللتدريب بالجامعة بتشكيلقامت كلية تكنولوجيا المعلومات 

الفرصة لجميع الطلبة  المسابقات إلتاحةحيث تم انشاء نموذج خاص لمن لديه الرغبة بالمشاركة في هذه 

 .للمسابقات المختلفةوتهيئتهم بالمشاركة وتدريبهم على لغات البرمجة المختلفة 

 القضاة. لد. بالصاحب اإلنجاز المشرف 

 

 

 

 



 .الجودة متطلبات مع بما يتوافق تصميمها واعادة الكلية بيانات تحديث -46

 بشكل مستمر.تحدث  التاريخ:

 الجودة بشكل دوري. متطلبات مع بما يتوافق تصميمها واعادةالجامعة الكلية على صفحة  بيانات يتم تحديث

 الغنميين. يعل ، والدكتور الرهايفة رعام :الدكتورصاحب اإلنجاز 

 .الجامعة موقع على الكلية على صفحة للكلية أكاديمي إرشاد دليل توفير -47

 تحدث بشكل مستمر. التاريخ:

 بما في األكاديمية الطلبة مشاكل لحل الجامعة موقع على الكلية على صفحة للكلية أكاديمي إرشاد دليل توفير

صفحتي  تم إطالقكما .الخصوص بهذا الطلبة يرتكبها التي الشائعة واألخطاء التسجيل عملية مشاكل ذلك

 العملية لدعم طاللوهندسة البرمجيات في جامعة الحسين بن  المعلومات،اسم كلية تكنولوجيا  تحت فيسبوك

 .للطلبة األكاديمية

 48- فيلم بعنوان " النهاية المؤلمة".

 .01/09/9102 التاريخ:

 

قبل عمادة شؤون الطلبة لمشاركته  من المعلوماتكلية تكنولوجيا  من الخزاعلهالطالب محمد  تم تكريم

 بعنوان " النهاية المؤلمة ". في فيلمدور البطولة  بمبادرة افالمنا توعوية إلعداد وتمثيل

 .والمجتمعيناقش الفلم قضية اإلدمان على المخدرات وأثرها السلبي على الفرد 

 .محمد الخزاعلهصاحب اإلنجاز 



 .ترفيهي لعدد من األطفال حفل -49

 .00/4/9102 التاريخ:

             
أقامت كلية تكنولوجيا المعلومات حفل ترفيهي لعدد من األطفال، وتم  الخضراء،ضمن فعاليات مبادرة الكلية 

 . إلدخال البهجة في نفوسهم الهادفة خالل الحفل القيام بعدد من النشاطات، والمسابقات

طفل، وتوعيتهم بالمحافظة على  99واشتمل الحفل على توزيع للهدايا والجوائز لألطفال والبالغ عددهم 

 . عن ما يضر صحتهم في المستقبل من تدخين وغيره واالبتعادالبيئة 

 صاحب اإلنجاز الدكتورة عاتكه الدغمي

 .Green College ITفريق 

 شاملة للخطط الدراسية لجميع تخصصات الكلية. اجراء مراجعة -51

العمل،  اجراء مراجعة شاملة للخطط الدراسية لجميع تخصصات الكلية وتطويرها لتواكب احتياجات سوق

 في الخريجين على العليا الدراسات استكمال العالمية قبل الجامعات من المطروحة البرامج مع مولتتوائ

 .العالمية الجامعات

 االلكترونية. االرشفة نظام تطبيق -50

 معظم واالستعاضة عن االلكترونية االرشفة نظام تطبيق خالل من بأنواعها القرطاسية نفقات تخفيض

 .للجامعة الرسمي االلكتروني بالبريد الورقية التعاميم

 

 



 الكلية. في إلكترونية إعالن لوحة استخدام -52

 .01/3/9102التاريخ: 

الكلية، وصفحة الكلية على موقع الجامعة ووسائل التواصل االجتماعي  في إلكترونية إعالن لوحة استخدام

 .للضرورة فقط الورقية االعالنات تستخدم لوحات الكلية جعل مما

 تكوين لجنة الستقبال الطلبة الجدد. -53

 التاريخ: بداية كل فصل.

الطلبة والترحيب بهم، كلمة ارشادية، وتسهيل تكوين لجنة الستقبال الطلبة الجدد، وتعمل اللجنة على استقبال 

العملية التعليمية، تشكل هذه اللجنة بشكل سنوي ويكون عملها خالل األسبوع الدراسي األول من الفصلين 

 األول والثاني.

 .LEDلمبة  211تركيب  -54

 .4/9102/ 01-01التاريخ: 

 . college ITGreenمن قبل عمال الصيانة تحت مسمى  LEDلمبة  911تركيب 

  مبادرة جامعتي أفضل. -55

 .01/2/9101التاريخ: 

قيام الطالب علي خريسات من كلية تكنولوجيا المعلومات بإطالق مبادرة جامعتي أفضل وفقرة سؤال 

 وجواب.

 علي خريسات.: الطالب صاحب اإلنجاز 

 

 

 

 

 



 مبادرة ثق بي. -56

 .01/2/9101التاريخ: 

 

المعلومات بالمشاركة في مبادرة ثق بي إلرشاد الطلبة الجدد في بداية الفصل االول قيام طلبة كلية تكنولوجيا 

9101. 

 فعالية تثقيف طالب المدارس بما يخص كلية تكنولوجيا المعلومات. -57

تماشيا  مع تفعيل دور الجامعة في توعية المجتمع المحلي قامت كلية تكنولوجيا المعلومات باستقبال طلبة 

 فعالية تثقيف طالب المدارس بما يخص كلية تكنولوجيا المعلومات.المدارس ضمن 

 صاحب اإلنجاز زيد الديسي ومعتصم العامودي.

58- blogger Google. 

 .google bloggerمبادرة 

 منذر الصرايرة ومحمد قنديل.: صاحب االنجاز 

 المعلومات. انجاز محاضرات مراجعة لمختلف المواد التي تخص كلية تكنولوجيا -59

 التاريخ: بشكل مستمر /كل فصل.

 انجاز محاضرات مراجعة لمختلف المواد التي تخص كلية تكنولوجيا المعلومات.



 المشاركة في مسابقة القلم وما يسطرون لألدب العربي. -61

على المركز االول  لحص، وقد الطالب محمد دعاس في مسابقة القلم وما يسطرون لألدب العربي شارك 

 على مستوى كلية تكنولوجيا المعلومات.

 اإلنجاز الطالب محمد دعاس.صاحب 

 ء.مبادرة كليتي خضراالمشاركة في  -60

 خضراء، تم فيها زراعة االشجار في الجامعة.مبادرة كليتي مشاركة طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات ب

 باسل المغربي، ياسر جاسر، سجى كنعان، ابراهيم الزعبي. :صاحب اإلنجاز

 مبادرة الزراعة. -62

 .99/9/9102التاريخ: 

 

 �🌻�لنجعل جامعتنا تبدو برونق أكثر وبهجة اغرس اليوم شجرة تنم في ظلها غدا، 

لتعطي �🂪� لغرس الكثير من األشجار في جامعتنا�� قام فريق الكلية الخضراء بالبدء في مبادرة الزراعة

فالزراعة هي المهنة التي تجعل االنسان جذورا في ارضه، كان لكلية تكنولوجيا �� مظهرا جماليا جذابا

 المعلومات دور كبير في هذه المبادرة.

 .Green college ITفريقصاحب اإلنجاز 



 الكتب. تبادل مبادرة -63

 التاريخ: األسبوعين األول والثاني من كل فصل.

 

المصورة، بهدف مساعدة الطلبة في مواد وال كلية تكنولوجيا المعلومات حملة تبادل الكتب والمواديقيم فريق 

 تخفيف األعباء المادية المترتبة من شراء الكتب والدوسيات، ولتعزيز روح التعاون وحب الخير لآلخرين،

 في الجامعة.من هذه الكتب وعدم تمزيقها ورميها  االستفادةوالمحافظة على البيئة عن طريق 

 .Error 404 و فريق كلية تكنولوجيا المعلوماتصاحب اإلنجاز 

 األكاديمي. فكرة االرشاد لتوضيح الطلبة مع عديدة لقاءات عقد -64

 التاريخ: بداية كل فصل دراسي.

 على والسير عملية التسجيل للطلبة يسهل مما األكاديمي فكرة االرشاد لتوضيح الطلبة مع عديدة لقاءات عقد

 .الدراسة خالل سنوات الصحيح الطريق في الطالب كما يضع االسترشادية خططهم

 .متعددة ومؤسسات جهات من المالي الدعم تحصيل -65

من  يتم الكترونية لكلية تكنولوجيا المعلومات بشاشةالتبرع من رجل األعمال السيد فارس عبد الدايم  تم

 والجامعة.اإلعالنات الخاصة بالكلية  جميع خاللها عرض

 صاحب اإلنجاز رجل األعمال السيد فارس عبد الدايم.



 .م عطوفة السيد خالد الشمري / من شركة تطوير معانيكر  ت -66

 .01/4/9102التاريخ: 

 

م عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتور محمد ابو هالله عطوفة  ضمن فعاليات مبادرة الكلية الخضراء كر 

  للكلية.لمبة ليد  ٠٢٢السيد خالد الشمري / من شركة تطوير معان على تبرعه ب 

 

 .والكادر اإلداري جزيل الشكر لعطوفته لهذا التبرع وعلى تواصله الدائم بالكلية قدم عميد الكلية 

ورؤساء األقسام في الكلية وعدد من اعضاء الهيئتين  المعلومات،حضر التكريم نائب عميد كلية تكنولوجيا 

 التدريسية واالدارية في جامعة الحسين بن طالل.

 



 .متعددة ومؤسسات جهات من المالي الدعم تحصيل -67

 بأن إيمانا المختلفة وذلك المحلي المجتمع مؤسسات من المالي الدعم على الحصول على الكلية سعت

 وفق المدني المجتمع مؤسسات الجهود مع تنسيق تفرض االردني العمل سوق في االقتصادية االتجاهات

 متميزة خدمة لتقديم والتدريبي والفني المالي على الدعم للحصول المؤسسات هذه بموجبها تتنافس اسس

 .من شركة تطوير معان للكليةلمبة ليد  ٠٢٢تبرع ب المحلي، حيث تم ال للمجتمع

 .شركة تطوير معانصاحب اإلنجاز 

 متعددة. ومؤسسات جهات من المالي الدعم تحصيل -68

 بأن إيمانا المختلفة وذلك المحلي المجتمع مؤسسات من المالي الدعم على الحصول على الكلية سعت

 وفق المدني المجتمع مؤسسات الجهود مع تنسيق تفرض االردني العمل سوق في االقتصادية االتجاهات

 متميزة خدمة لتقديم والتدريبي والفني المالي على الدعم للحصول المؤسسات هذه بموجبها تتنافس اسس

للتجهيز للملتقى األول لشركات  للكليةدينار  9411 قيمةتبرع بالمحلي، حيث تم الحصول على  للمجتمع

 .شركة تطوير معان التكنولوجيا واإلتصاالت من

 .العمل ومقابالت الذاتية السيرة كيفية اعداد عن عمل ورشة -69

 .99/4/9102التاريخ: 

العمل قدمتها  ومقابالت الذاتية السيرة كيفية اعداد عن عمل نظمت كلية تكنولوجيا المعلومات ورشة

 الدكتورة سميه ابو صالح.

 صاحب اإلنجاز الدكتورة سميه ابو صالح.

 الجامعية. المتحان الكفاءة الكليةتجهيز طلبة  -71

 .4/9102/ 99-01التاريخ: 

 .الفعلي لالمتحان لتجهيز الطلبة وذلك فصلي بشكل الجامعية المتحان الكفاءة الكليةتجهيز طلبة 

 .وأهميته وطبيعته الكفاءة امتحان حول الخريجين مع الطلبة فصلية توعوية محاضرات ولقاءات عقد 

 

 



 .على مستوى كرة القدم للكليات ماالول في دوري كرة القد ركزالم -70

 .99/00/9101 التاريخ:

 

على مستوى كرة القدم  ممركز االول في دوري كرة القدحصل فريق كلية تكنولوجيا المعلومات على ال

 في جامعة الحسين بن طالل.للكليات 

 .help diskفعاليات مبادرة  -72

 .91/09/9101التاريخ: 

تعنى بتنزيل البرامج وصيانة أجهزة الحاسوب  help diskقامت كلية تكنولوجيا المعلومات بعمل مبادرة 

 لجميع طلبة الجامعة.

 فعاليات احتفال تكنو جاهز لسوق عمل. -73

 .2/1/9101التاريخ: 

 فعاليات احتفال تكنو جاهز لسوق عمل.

 المشاركة في اليوم العلمي الخاص بالكليات. -74

 المشاركة في اليوم العلمي الخاص بالكليات في جامعة الحسين بن طالل.

 



 .شيا  مع روح العمل الجماعياالمجاالت تم لجان في مختلف تشكيل -75

 التاريخ: بداية كل سنة دراسية.

 :شيا  مع روح العمل الجماعي ومن هذه اللجاناتشكيل لجان في مختلف المجاالت تم

  الدراسي للكلية.لجنة اعداد الجدول  

 اللجنـة العلمية للكلية. 

 لجنـة صفحة الكلية في موقع الجامعة. 

  لجنـة نشاطات الكلية االجتماعية. 

 لجنـة االمتحانات. 

  لجنـة تجهيز المختبرات. 

 لجنـة الخطة الدراسية. 

  لجنـة نشاطات الكلية االكاديمية. 

 لجنـة اعداد الموازنة السنوية للكلية. 

  العالقات العامةلجنـة. 

 ر.العلمي والتطوي لجنـة البحث 

 لجنة األنشطة الطالبية. 

  لجنة للتنسيق ومتابعة تدريس وعقد امتحانات كل من المواد: حاسوب استدراكي، لغة البيسك

 .++C البرمجة المرئية، لغة

  .الحاسوبتاريخ  نشاط -76

 .0/5/9106التاريخ: 

 
والتكنولوجيا، وعرض مشاريع تخرج الطلبة وتوزيع جوائز على أفضل تم عرض نبذة عن تاريخ الحاسوب 

 المشاريع.



 اعطاء دورات بلغات البرمجة تخص كلية تكنولوجيا المعلومات. -77

 التاريخ: بشكل مستمر /كل فصل.

تم انجاز عدد من الدورات في مجال البرمجة تخص كلية تكنولوجيا  عبد هللابالتعاون مع صندوق الملك 

 المعلومات، وفي نهاية الدورات تم اعطاء شهادات للطلبة.

 حد. صالالغنميين،  يد. علالمغربي،  ند. خلدو القضاة، لد. بالابو هالله،  دد. محمصاحب اإلنجاز 

 توفيق الرواشدة. السيدالتلهوني، حامد  السيدالعطيوي، 

 . (GIZ)وفد الوكالة األلمانية للتعاون الدوليالمشاركة في استقبال  -78

 .04/0/9102التاريخ: 

 

إستقبل األستاذ الدكتور نجيب أبو كركي رئيس حيث  الجامعة زار الدولي،وفد الوكالة األلمانية للتعاون 

العالي المزدوج في الوكالة الجامعة في مكتبه في معان، السيد ولفقانق فروبيرغ مدير برنامج التعليم 

 . ، لبحث مجاالت التعاون المستقبلي ما بين الجامعة والوكالة (GIZ)األلمانية للتعاون الدولي

جرى خالل اللقاء بحث إمكانية تطبيق برامج أكاديمية مشتركة، لخدمة طلبة الجامعة في مجاالت التدريب 

 .شكل عاموالتأهيل في المجم عات الصناعية في إقليم الجنوب ب

حيث سيقضي الطالب مجموعة من ساعاته الدراسية في التدريب والتأهيل في شركات القطاع الخاص، 

(، يتم من خاللها تنفيذ مشاريع التخرج للطلبة، والذي يستهدف طلبة onlineباإلضافة إلى عقد محاضرات )

 .تكنولوجيا المعلومات في الجامعةكلية كلية الهندسة، و



يدة جودي صالح مستشارة فنية، السيدة لين حايك مستشارة فنية، من الوكالة األلمانية حضر اللقاء الس

، والدكتور محمد الحويطي عميد كلية الهندسة، والدكتور هيثم األشعري نائب عميد  (GIZ)للتعاون الدولي

 .كلية الهندسة، والدكتور محمد أبو هاللة عميد كلية تكنولوجيا المعلومات من الجامعة

 مشروع اتذكر مطعومك. -79

 .06/1/9101التاريخ: 

 م اختيار مشروع "إتذكر مطعومك " منت بحضور وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مثنى الغرايبة

لمرحلة  الفريق تأهل حيثشروع ثالثين م بين كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة الحسين بن طالل من

وقدم الوزير الشكر  معا، الصحيةمشاريع تهتم بعالم الريادة والحياة أفضل تسعة  بين للمنافسةالتصفيات 

 النهائية.لكافة المشاريع التسعة المشاركة في المنافسة 

 

  .الدكتور بالل القضاة بإشرافاسراء النوافلة وبلقيس الردايدة وعرار الطويل صاحب اإلنجاز 

 مبادرة ألني لست عاديا . -81

 .90/4/9101التاريخ: 

تم عرض المبادرة على قناة الجزيرة تقوم المبادرة على استغالل وقت الطالب في مساعدة المجتمع المحلي، 

 والتنظيف وورش عمل والقيام بأعمال تطوعية اخرى.

 صاحب اإلنجاز عماد ملكاوي.



 بةأعضاء هيئة التدريس من كلية تكنولوجيا المعلومات بكتبهم الخاصة الى مكت تبرع -80
 .الجامعة

 التاريخ: بشكل مستمر.

بكتبهم الخاصة الى مكتبة  بالتبرع من كلية تكنولوجيا المعلوماتقام عدد من أعضاء الهيئة التدريسية 

 .الجامعة

 .مؤتمر فاي للبحث العلمي واالبتكارالمشاركة في  -82

 .01/1/9101-07التاريخ: 

مجمع الملك حسين  في 1/9101/  01-07والسبت ختتام المؤتمر العلمي الذي انعقد يومي الجمعة ا

  .لألعمال/ عمان

 .مؤتمر علمي مفيد، جمع بين التكنولوجيا والعلوم والفن

 

السيد عرار الطويل، .هناك حضور مميز لخريجي الحسين كان دوق :الحبيبةحضور مميز لنخبة من جامعتنا 

من شركة ميس الورد   Gaming Labمختبر االلعاب االردني أحد المتحدثين في المؤتمر بورشة عمل

والسيد فراس زيدان، موظف في  لصناعة تطبيقات األلعاب. خريج جامعة الحسين بن طالل/ علم حاسوب

 .مؤسسة فاي للعلوم، المؤسسة المنظمة للمؤتمر. خريج جامعة الحسين بن طالل/ علم حاسوب



 

 زيدان.عرار الطويل وفراس صاحب اإلنجاز 

 حفل كلية تكنولوجيا المعلومات. -83

 .2/5/9107التاريخ: 

 
 .2/5/9107حفل كلية تكنولوجيا المعلومات في عمادة شؤون الطلبة يوم الثالثاء 

 حيث تضمن: 

  .االحتفال فقرات متنوعة 



  .تسليم جوائز للفائزين في المسابقة البرمجية التي أقيمت 

  .وتكريم الطلبة االوائل في الكلية 

  .وتكريم الطلبة المميزين في االنشطة الالمنهجية 

   .وعرض عدد من الفقرات الترفيهية بحضور رئيس الجامعة الدكتور علي القيسي، وعميد الكلية د

ايمن الضمور وبحضور عدد من اعضاء الهيئة التدريسية واالدارية في الكلية وبمشاركة كبيرة من 

 بة الكلية.طل

 .حفل ملتقى خريجي الجامعة الثانيالمشاركة في  -84

 .09/5/9101التاريخ: 

 
تحت رعاية األستاذ الدكتور نجيب أبو كركي رئيس الجامعة، أقيم في القاعة الرئيسية في فندق لي جراند في 

 غزالة الرئيس الفخريعم ان، حفل ملتقى خريجي الجامعة الثاني، وبحضور سعادة العين الدكتور طالل أبو 

 .للملتقى



 

ا على أنهم  عب ر الدكتور نجيب أبو كركي في كلمته عن فخره وإعتزازه بطلبة الجامعة الخريجين، مؤكد 

ا يانعة، عاكسين للوجه المشرق لجامعتهم  .وبرغم جميع الظروف إال أنهم كانوا ثمار 

الدكتور طالل أبو غزالة، آمال  أن يقتدوا بهذه كما شكر أبو كركي كل الداعمين للملتقى وعلى رأسهم سعادة 

  . القامة الوطنية في العزيمة واإلصرار على تحقيق النجاحات في األعمال واإلنسانية

وفي كلمته عب ر سعادة العين الدكتور طالل أبو غزالة عن فخره لوجوده بين ثلة من شباب الوطن الطموحين 

في كلمته الحضور للعمل الدؤوب والسعي الى العمل بجد وإجتهاد،  المتسلحين بسالح العلم والمعرفة، ووجه

 .وعدم الركون الى الراحة، فهي مفتاح المستقبل ومفتاح النجاح

، لتكون من الجامعات الوطنية االرتقاءكما ثم ن أبو غزالة دور رئاسة الجامعة في النهوض والسير بها الى 

  .المتميزة

من المدعويين من الطلبة الخريجين، على كلمات ألقاها القائمين  611ال شمل الحفل والذي حضره ما يفوق 

على الملتقى، والداعمين له، عبروا فيها عن فخرهم وإعتزازهم بتخرجهم من جامعة الحسين بن طالل، كما 

  .شمل على معرض للتوظيف، ووصالت غنائية وترفيهية وعرض لقصص النجاح لبعض الخريجين



 

وز ع األستاذ الدكتور نجيب أبو كركي راعي الحفل الدروع على السادة الداعمين للملتقى، في نهاية الحفل 

 .وبعض الطلبة الخريجين المتميزين في أعمالهم

 ."فعاليات كرنفال "عينك على المستقبلالمشاركة في  -85

 .4/1/9101 التاريخ:

المستقبل" في العاصمة عمان تحت فعاليات كرنفال "عينك على  4/1/9101يوم السبت الموافق نطلقت ا

رعاية وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة مندوبا  عن دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، 

  .ردنيةألوبمشاركة عدد من الجامعات والمعاهد ا

بهدف  وكانت جامعة الحسين بن طالل الجامعة الوحيدة من بين جامعات الجنوب المشاركة في الكرنفال،

كركي  وجود اتصال مباشر ما بين الجامعة والطلبة المهتمين للتسجيل بها، حسبما قال الدكتور نجيب أبو

 .رئيس الجامعة

 



وأضاف أبو كركي أن مشاركة الطلبة القدامى قصص تجاربهم مع نظرائهم من الطلبة الجدد يعطي فكرة 

يمشوا في أروقة وساحات جامعة الحسين، كما أفضل وأجمل عن الجامعة بدال من أن يسمعوها ممن لم 

 طمأن أبو كركي أن بيئة الجامعة أصبحت تسودها أجواء أكثر أريحية وأمننا من قبل

. 

يذكر أن الكرنفال خصص للطلبة الخريجين من الثانوية العامة لتوجيههم وتقديم المساعدة لهم في اختيار 

 .في كرنفال عينك عالمستقبل في عمان أمسزائر يوم  أكثراو  9511قرابة  .التخصص الجامعي المناسب

 .الحسين حدائق-كرنفال عينك عالمستقبل في عمان 

 .اإلبداعي الحادي والعشرين في الملتقى الطالبي المشاركة -86

 .09/5/9101التاريخ: 

تأهل الطالب مجدي اللواما من كلية تكنولوجيا المعلومات المجلس العربي للتدريب واإلبداع الطالبي أعلن 

للمشاركة في الملتقى الطالبي اإلبداعي الحادي والعشرين " دور في جامعة الحسين بن طالل قبول بحثه 

ريادة األعمال واإلبداع العلمي لدى طلبة الجامعات العربية في نهضة اإلقتصاد الوطني" والذي سيتم عقده 

 . ٠٢٣٢/  ٣٢/ ١٣- ٠٢اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة  دولة-ن للعلوم والتكنولوجيا في جامعة العي

الب الفرصة لتهنئة الط هالله هذهتنتهز اسرة كلية تكنولوجيا المعلومات ممثلة بعميدها الدكتور محمد ابو 

 .في المرحلة النهائيةمتمنيين لهم التوفيق  بحثهم،مجدي اللواما ومشرفة الدكتور مضر المعاني لقبول 



 .مشاركة بجائزة سمو ولي العهد ألفضل تطبيق خدمات حكومية -87

 .4/1/9101التاريخ: 

وبحضور عميد الكلية الدكتور محمد ابو  افتتح رئيس جامعة الحسين بن طالل الدكتور نجيب أبو كركي

تعريفية بشروط وآليات  والجامعة ورشةالمعلومات هاللة واعضاء الهيئة التدريسية وطالب كلية تكنولوجيا 

التقدم للمشاركة بجائزة سمو ولي العهد ألفضل تطبيق خدمات حكومية في قاعة خير الدين المعاني في 

 .الجامعة

 

قال أبو كركي إن كل اإلبداعات الكبيرة بدأت بفكرة صغيرة، كما أن جامعة الحسين بن طالل تمتلك من 

القادرة على مساعدة الطلبة في خوض غمار هذه المنافسة، آمال  أن تكون  المؤهالت والخبرات التدريسية

 .المشاريع المقدمة من الجامعة ما يحتل المراكز األولى في المسابقة

كما تم خالل الورشة والتي قدمتها المهندسة إسراء السعودي ومحمد أبو جيش من رئاسة الوزراء، توضيح 

بي ن للطلبة شروط االشتراك « فيديو»ائزة، من خالل عرض تقديمي آليات االشتراك وكيفية التقدم للج

 . والقطاعات التي ستكون مشمولة بالجائزة



 

وبينت المهندسة السعودي أن هذه الجائزة تمثل نقلة نوعية للطلبة والجامعة وهو تحد  ستشارك فيه أكثر من 

الجائزة ترسخ مفهوم أن الطالب شريك في جامعة حكومية وخاصة تتنافس لنيل الجائزة، مبينة أن هذه  01

 .صنع القرار، مضيفة أن هذه الجائزة واحدة من ثمار التعاون مع دولة االمارات العربية المتحدة

 

بهدف تحفيز وتشجيع طلبة الجامعات األردنية « جائزة ولي العهد ألفضل تطبيق خدمات حكومية»جاءت 

الهواتف الذكية واألجهزة المحمولة لتطوير خدمات حكومية  على ابتكار حلول إبداعية في مجال تطبيقات

كما تهدف الجائزة إلى االستفادة .تكون سهلة ومبسطة وتقدم على مدار الساعة بما يفوق توقعات المتعاملين

من الطاقات المتمي زة لطلبة الجامعات، وتوظيفها في مجاالت العمل الحكومي، وتوفير البيئة المالئمة أمام 

الشباب وفتح نافذة جديدة لبث  روح اإلبداع في اإلدارة الحكومي ة، وإشراك الشباب في عملي ة تطوير هؤالء 

 .وتصميم الخدمات الحكومية

 



 

 

 الدكتور علي الغنميين: اعداد   

سلمانمالك درويش وعائشة عيال  والطالبتين : 

 

  


