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العلمي ورئاسة اعبامعة  ربت وقد جاء ما ربقق من إقبازات بفضل الرؤية السديدة والتعاوف اؼبستمر مع وزارة التعليم العايل والبحث       

 ظل وتوجيهات قائد الراية اؽبامشية جاللة اؼبلك عبداهلل الثاٍل بن اغبسُت .
 

اعبامعة من اؽبيئتُت األكادديية واإلدارية على ما قدموه من جهد طيب وأداء متميز يف  ويبيف اػبتاـ أتقدـ بالشكر والتقدير عبميع منس      
              سبيل تقدـ وتطور وربقيق رؤية وأىداؼ ىذه اؼبؤسسة العلمية جامعتهم  "جامعة اغبسُت بن طالؿ".

                 
 رئيػػػس الجامعػػػػة
 أ.د. علي القيسي

 
 
 

 

 مقدمة
إستمرار جامعة اغبسُت بن طالؿ   2017/2016شهد العاـ الدراسي      

يف  خطواهتا اؽبادفة إىل أف تكوف مؤسسة علمية متميزة تساىم يف تقدَل تعليم 
جامعي رائد يستجيب للطلب اؼبتزايد على التعليم العايل من أبناء اؼبنطقة أو من 
خارجها سواء من باقي احملافظات أو من دوؿ اعبوار ، باإلضافة إىل التوسع يف 

لتواصل مع اجملتمع احمللي لتقدَل اؼبزيد من اػبدمات الثقافية وااإلجتماعية قنوات ا
 والصحية وتعزيز جهود تطوير البيئة احمللية.

ويتضمن ىذا التقرير عرضا  ألىم ما حققتو اعبامعة من إقبازات يف العاـ 
حيث كانت احملاور  األساسية عبهود اعبامعة خالؿ  2017/2016الدراسي 

رتكزعلى مسارات: التطوير واإلعتماد األكادديي للربامج  واألنشطة ىذا العاـ ت
األكادديية واإلدارية والًتشيد اؼبايل ، وتسريع تنفيذ اؼبشاريع وخاصة التقنية منها 
لتطبيق رؤية اغبكومة اإللكًتونية يف اعبامعة فبا حيقق  التسريع والتسهيل يف 

انيات اليت تتيح تقدَل اؼبزيد من اإلجراءات ورفع كفاءة األداء، وتوفَت اإلمك
اػبدمات ألبنائنا طلبة اعبامعة، وذلك بعد أف مت خالؿ السنوات القليلة اؼباضية 

نتهاء من تنفيذ اؼبباٍل وير البيئة التعليمية من خالؿ اإلتركيز اعبهود لتحسُت وتط
مشروع  للكليات  وإعادة اؽبيكلة األكادديية واإلدارية ، كما مت اإلنتهاء من تنفيذ

الطاقة الشمسية وبذلك أصبحت جامعة اغبسُت جامعة خضراء صديقة للبيئة 
 وأدى ذلك إىل اغبد من النفقات اعبارية للطاقة الكهربائية لتصبح )صفر( .
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 المقدمة

قامت وحدة التخطيط واؼبعلومات واعبودة وبالتعاوف مع صبيع العمادات والوحدات التنظيمية داخل اعبامعة بإعداد     

األستاذ  عزحيث أو حيث كاف العاـ حافاًل باإلقبازات والتغيَتات يف اعبامعة.  2017 – 2016التقرير السنوي لعاـ 

مج واػبطط الدراسية والتعليمات واإلجراءات هبدؼ تقدَل أعلى عبامعة مراجعة معظم الرباا الدكتور علي القيسي رئيس

مستويات اػبدمة يف اجملاالت األكادديية واإلدارية، وتنمية اجملتمع، وبقيت اعبامعة ؿبافظة على مستوى عاٍؿ من التميز 

 ،خداـ األمثل للسكناتستتطوير مواردىا اؼبالية بواسطة اإلبالرغم من الصعوبات اؼبالية والبيئية، وسعت اعبامعة إىل 

 واألكشاؾ، ومصادر الدخل األخرى كالرسـو الدراسية، وعقد شراكات مع شركات عاؼبية لتوليد الطاقة اؼبتجددة.

زباذ قرارات وخطوات هتدؼ إىل ربسُت البيئة اعبامعية للطلبة ومّدىم إمبُت يف التقرير، حاولت اعبامعة وكما ىو     

اليت تساعدىم على بناء الشخصية اؼبسلحة باؼبهارات والقدرات اؼبطلوبة ليسامهوا بفعالية بعدد من اؼببادرات واألنشطة 

وإجيابية يف التنمية الوطنية الشاملة. والتقرير الذي بُت أيدينا ىو ؿباولة لبياف اإلقبازات واؼببادرات والفعاليات والقرارات 

رات ؿبددة والعمل على ربسُت وتطوير األداء العاـ يف واإلجراءات اليت حدثت يف اعبامعة لتقييم األداء ضمن مؤش

 السنوات الالحقة.

وسّبت ىيكلة التقرير السنوي حبيث يعكس كّل باب التطورات واإلقبازات اليت حدثت يف اعبامعة ليقدـ صورة شاملة     

ـبتلف األنشطة األكادديية مّت إعداد جداوؿ إحصائية إلعطاء معلومات وبيانات إضافية عن  وكماعن إقبازات اعبامعة. 

 يف اعبامعة.

  

 مدير وحدة التخطيط والمعمومات والجودة                                                     

 الدكتور عبد الرحمن الطواها                                                     
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 الجامعة ونشأتهاتأسيس 

سم إ، وتعتز اعبامعة بأهنا ربمل 1999نيساف  28صدرت اإلرادة اؼبلكية السامية بتأسيس جامعة اغبسُت بن طالؿ يف 
كم جاللة اؼبلك الراحل العظيم اؼبغفور لو بإذف اهلل جاللة اؼبلك اغبسُت بن طالؿ، وأهنا أوؿ جامعة تؤسس خالؿ ح

 اهلل.بن اغبسُت حفظو عبد اهلل الثاٍل 
كم من العاصمة عماف، وتعتمد فلسفة   214وتقع اعبامعة يف اؼبنطقة اعبنوبية من اؼبملكة قرب مدينة معاف على بعد  

البيئة احمليطة، وتزويد و اعبامعة على تطوير التخصصات وبرامج التدريب اليت تستجيب للحاجات البشرية والطبيعية 
 رد البشرية اؼبؤىلة واؼبدربة.اؼبعاىد واؼبؤسسات احمللية والوطنية باؼبوا

نتقلت إىل اؼبوقع اغبايل يف تشرين أوؿ  إف سابقاً جزءاً من جامعة مؤتة، و بدأت اعبامعة مسَتهتا األوىل يف موقع مؤقت كا 
فبا يعٍت  ISO، واعتمدت اػبطة الرئيسية للحـر اعبامعي اغبايل معايَت البناء الدولية حبيث حصلت على شهادة 2004
 اعبامعة ومرافقها تتمتع باؼبعايَت الدولية من حيث السعة والتنظيم وتقدَل اػبدمات. أف مباٍل

( زبصصات، 3( زبصصاً، إضافة إىل دبلـو الًتبية يف )42 يوجد يف اعبامعة شباٍل كليات سبنح درجة البكالوريوس يف ) 
ستحداث ( زبصصاً، وتقدمت اعبامعة إل54برامج لنيل درجة اؼباجستَت، حبيػػػث يصبح ؾبمػػػوع التخصصػػػػػػات ) تسعو 

 برنامج ماجستَت للدراسات العليا وىذه الكليات ىي: 
  

 اآلداب.                      العلـو الًتبوية. 
 .  تكنولوجيا اؼبعلومات.                              العلـو

 إدارة األعماؿ واالقتصاد.                            اؽبندسة. 
 ظبو األمَتة عائشة بنت اغبسُت للتمريض والعلـو الصحية.                .ثارواآل لسياحةلالبًتا 

 .باإلضافة إىل عماديت )البحث العلمي والدراسات العليا( و)شؤوف الطلبة( 

مركز اغباسوب وتكنولوجيا اؼبعلومات، ومركز تطوير أداء أعضاء اؽبيئة  من اؼبراكز اؼبختلفة يف اعبامعة وىي ىناؾ العديد
الكوري  –ردٍل واؼبركز األستشارات وتنمية اجملتمع، ات األثارية، ومركز الدراسات واإلالتدريسية، ومركز األنباط للدراس

كما تضم اعبامعة  ،  ومركز اللغات ،ومركز الًتاث غَت اؼبادي ،ؼبتجددة، ومركز حبث وتطوير الطاقة اللوصوؿ للمعلومات
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إضافة إىل ذلك زبطط اعبامعة إلقامة عدد آخر من اؼبراكز البحثية اليت  .للًتاث والسياحة اؼبستدامة كرسي اليونسكو
 .هتتم بدراسة البيئة والتصحر، والتعدين والثروة اؼبعدنية، وشؤوف البادية واؼبناطق الريفية والًتاث الثقايف 

، وعدد الطلبة اؼبسجلُت ( عامالً 849) فيها ( عضواً، وعدد العاملُت323)يف اعبامعة  بلغ عدد أعضاء اؽبيئة التدريسية
 .2017-2016( طالباً للعاـ الدراسي 1275)  يف اعبامعة 

تعمل إدارة اعبامعة مع الطلبة لتغذية روح التعاوف والتسامح اؼبنطلقُت من إدياهنا العميق بأمهية إقامة مثل ىذه العالقة  
حيث تتميز اعبامعة بتقدَل برامج نوعية يف اجملاالت الرياضية والثقافية اليت بدورىا تغٍت حياة الطالب اعبامعية، وتوفر فرصاً 

من  تقدـ اعبامعة خدمات شاملة ُصممت لبناء الثقة بُت اعبامعة وطلبتهاكما اؼبستقبل.   جلمن أحقيقيًة لإلعداد الذايت 
ربقيق األىداؼ الرئيسية للجامعة، وتسليح اػبرجيُت باؼبهارات األكادديية واغبياتية اليت توفر ؽبم فرص النجاح يف  جلأ

تركز على اإلتصاالت اليت دراسية للطلبة الهاـ اؼبستخداـ إعلى  يويئة التدريساؽبتشجع اعبامعة أعضاء كما اغبياة والعمل.  
صص الطالب الرئيسي، دبا والقيادة ومهارات تكنولوجيا اؼبعلومات ضمن منهج الربنامج األساسي وزب ماعيوالعمل اعب
 ف يسهم يف تعزيز ىذه اؼبهارات وغَتىا.أمن شأنو 

االجتماعية التغيَت اؼبطلوب يف اجملاالت  حداثمن أجل إللمجتمع احمللي،  يةتوفر اعبامعة خدمات وبرامج تدريب كما
قة اجملتمع احمللي باعبامعة، هتدؼ ىذه الربامج واػبدمات إىل تعزيز عالكما قتصادية والثقافية وربسُت نوعية اغبياة،  واإل
 جتماعية للمجتمع احمللي.يم العائلية واإلهاـ يف إعالء القستفادة من اؼبرافق واػبربات اؼبتوافرة فيها، وكذلك اإلسواإل

 

 ىدافها وقيمها الجوىريةرؤية الجامعة ورسالتها وأ

 الرؤية
 تسعى جامعة اغبسُت بن طالؿ للتميز يف نوعية التعليم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع. 

 
 الرسالة

من خالؿ رفدىا بالكوادر البشرية جامعة اغبسُت بن طالؿ جامعة أردنية، تسعى إىل اإلسهاـ يف التنمية الوطنية 
نفتاح على الثقافة اإلنسانية ضمن رؤية مستقبلية، تركز على النوعية جيايب مع اجملتمعات احمللية، واإلاؼبؤىلة والتفاعل اإل

 والتميز وضرورات العصر.
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 أىداؼ الجامعة 
 من رسالة اعبامعة تتألف أىدافها فبا يأيت:  نطالقاً إ

توفَت زبصصات وبرامج نوعية، تستجيب غباجة البيئتُت الطبيعية والبشرية يف إقليم  .1
 متطلبات التنمية. تلبيةلاعبامعة 

 القياـ بالبحث العلمي مع الًتكيز على اعبانب التطبيقي. .2
 اإلسهاـ يف تنمية اجملتمعات احمللية. .3
 واؼبنشآت واحملافظة عليها.التميز من خالؿ ربقيق معايَت ضبط اعبودة يف التعليم واإلدارة  .4

 الجوىرية القيم

 :عملنا أداء من يقربنا الذي األساس  تشكل اليت األساسية القيم من دبجموعة اعبامعة تسًتشد 

 على اغبفاظ مع الشبهات فوؽ والبقاء واالحًتاـ، الرعاية من فورية وبصورة عالية، دبهنية العمل : والنزاىة الصدؽ
 .اعبامعة فبتلكات

 .اؼبتبادؿ حًتاـواإل الثقة أساس على العالقات إستناد : حتراـواإل الثقة

 .اؼبصلحة وأصحاب لطلبتنا الفردية حتياجاتاإل وتلبية لتحديد بقوة نسعى : الخدمة

 فرد كل عبعل السعي مع متميزة، خدمات وتقدَل اؼبهاـ إلقباز العاـ، الصاحل أجل من معا العمل : الجماعي العمل
 .الفريق يف عضواً 

 .اؼبصلحة وأصحاب لطلبة معا واؼبفتوح واؼبوقوت الفعاؿ تصاؿاإل تشجيع : التواصل

 .اعبيد والعمل بتكارواإل اإلبداع ويكافئ يشجع مكاناً  العمل مكاف جعل : بتكارواإل اإلبداع

 على للمحافظة األفراد صبيع وتوجيو تتجزأ، ال واؼبسؤولية اؼبساءلة بأف والقبوؿ عًتاؼاإل : والمساءلة المسؤولية
 .وأىدافها اعبامعة رسالة ودعم تعزيز مع وفعالية كفاءة أكثر بطرؽ وإدارهتا اعبامعة فبتلكات

 .والفرص اػبربات من واسعة ؾبموعة خالؿ من واؼبهٍت الشخصي منوه لتعزيز فرد كل تشجيع : الحياة مدى التعلم
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 .اؼبستمر للتحسُت السعي مع التغيَت، الستيعاب ستعدادواإل الدائمة القدرة : المستمر والتحسين المرونة

 .للجامعة اؼباؿ ورأس اغبقيقية الثروة عتبارىابإ واحتضاهنا البشرية ختالفاتاإل حًتاـإ : التنوع

 المجالس الرئيسية في الجامعة

 مناءمجلس األأوال: 

ؾبلس أمناء اعبامعة، استنادًا لقانوف اعبامعات مناء بإرادة ملكية وبتنسيب من رئيس الوزراء، ويتوىل يتشكل ؾبلس األ
، العديد من اؼبهاـ والصالحيات ذات العالقة: رسم السياسة العامة، وإقرار اػبطة 2009( لسنة 20االردنية رقم )

عة من السنوية واإلسًتاتيجية للجامعة، وذلك بناًء على تنسيب ؾبلس اعبامعة ومتابعة تنفيذىا وتقييمها، وتقييم أداء اعبام
 اعبوانب األكادديية واإلدارية واؼبالية والبنية التحتية.

 من: ل، وعضوية كعبداهلل العويدات ستاذ الدكتورمعالي األمجلس اليرأس 
 نائب رئيس اجمللس الدكتور حمد الكساسبة معالي
 عضواً  الدكتور مصطفى قرنفلوستاذ األمعالي 

 عضواً  ستاذ الدكتور عايد الوريكاتاأل
 عضواً  ستاذ الدكتور مصلح الصرايرةاأل

 عضواً  حمد الزغاليلاألستاذ الدكتور أ
 عضواً  ستاذ الدكتور وليد عوجافاأل
 عضواً  ستاذ الدكتور سلطاف المعانياأل

 عضواً  الدكتور محمد القضاه
 عضواً   السيد قيس ابو طويلة

 عضواً  المهندس محمد النعيمات
 عضواً  كريشافمحمد  السيد زىير 

 رئيس اعبامعة علي القيسياألستاذ الدكتور 
 

 ويتولى مجلس أمناء الجامعة الصالحيات والمسؤوليات اآلتية:      

ر  .1
 سم السياسة العامة للجامعة.

إ .2
 قرار اػبطة السنوية واإلسًتاتيجية للجامعة بناء على تنسيب ؾبلس اعبامعة ومتابعة تنفيذىا وتقييمها. 
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3.  
 تقييم أداء اعبامعة من صبيع اعبوانب األكادديية واإلدارية واؼبالية والبنية التحتية.

ت .4
 عيُت نواب الرئيس ورؤساء فروع اعبامعة والعمداء.

ا .5
 لتنسيب للمجلس بإنشاء الكليات واألقساـ واؼبعاىد واؼبراكز العلمية التابعة ؽبا داخل اؼبملكة.  

ا .6
 و إلغائها.أصات األكادديية ودؾبها يف غَتىا لتخصلتنسيب للمجلس بإنشاء الربامج وا

تػػحدي .7
 د الرسـو الدراسية اليت تستوفيها اعبامعػػػػة من الطلبة يف ـبتلف التخصصات بتنسيب من ؾبلس اعبامعة.

إقرار  .8
اؼبوازنة السنوية للجامعة وبياناهتا اؼبالية اػبتامية بعد اؼبوافقة عليها من ؾبلس اعبامعة ورفعها للمجلس للمصادقة عليها 

 مشفوعة بتقرير احملاسب القانوٍل. 
 طالع عليو. من ؾبلس اعبامعة ورفعو للمجلس لإلمناقشة التقرير السنوي للجامعة بعد اؼبوافقة عليو  .9

 ستثمارىا.إلجامعة وتنظيم شؤوف اؼبوارد اؼبالية لالسعي لدعم  .10
 قبوؿ اؽببات واؼبنح والوصايا وغَتىا.  .11
تفاقيات التعاوف العلمي والتكنولوجي والثقايف بُت اعبامعة ومثيالهتا إتنسيب للمجلس باؼبوافقة على عقد ال .12

تماد اػباص وربقق الشروط عات العلمية اؼبنبثقة عنها على اإلخارج اؼبملكة شريطة حصوؿ الربامج والتخصص
 تفاقيات اليت تؤدي إىل اغبصوؿ على درجات علمية.اعاة األسس اليت يضعها اجمللس لإلومر 

 رفع مشروعات األنظمة إىل اجمللس إلقرارىا والسَت فيها حسب األصوؿ.  .13
 .تعيُت ؿباسب قانوٍل خارجي لتدقيق حسابات اعبامعة وربديد أتعابو بتنسيب من ؾبلس اعبامعة .14
أي أمور أخرى تتعلق باعبامعة يعرضها رئيس ؾبلس األمناء فبا ال يدخل يف صالحيات أي جػهة من اعبهات  .15

 اؼبنصوص عليها يف ىذا القانػوف واألنظمة اؼبعموؿ هبا يف اعبامعة.
 

 مجلس الجامعةثانيا:    

 يتألف ؾبلس اعبامعة من رئيس اعبامعة رئيسأ للمجلس وعضوية كل من:    

ن .1
 الرئيس.واب 

ا .2
 لعمداء.

ع .3
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 ضو ىيئة تدريس من كل كلية ينتخبو أعضاء ىيئة التدريس يف تلك الكلية يف مطلع كل عاـ جامعي.
 ثالثة أعضاء من مديري الوحدات األكادديية والفنية واإلدارية يف اعبامعة. .4
 ثنُت من اجملتمع احمللي.إ .5
 حد خرجيي اعبامعة.أ .6
 رباد الطلبة.إرئيس  .7
 مُت سر اجمللس.أ .8
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  من: 2016/2017مجلس جامعة الحسين للعاـ الجامعي 

 رئيس المجلس ستاذ الدكتور علي القيسياأل
 نائب رئيس اعبامعة للشؤوف األكادديية ستاذ الدكتور خالد الطراونةاأل
 نائب رئيس اعبامعة للشؤوف اإلدارية ستاذ الدكتور صالح الشرارياأل
 اؽبندسةعميد كلية  ستاذ الدكتور عمر الخشمافاأل
 عميد كلية العلـو الًتبوية ستاذ الدكتور عمر الخطيباأل
 عميد كلية إدارة األعماؿ واالقتصاد ؿ خطاباذ الدكتور سليماف آتساأل

 عميد كلية البًتا للسياحة واآلثار بو دنواألستاذ الدكتور فوزي أ
 عميد كلية العلـو ستاذ الدكتور فراس الفقيواأل

 عميد كلية تكنولوجيا اؼبعلومات يمن الضموراألستاذ الدكتور أ
 القائم بأعماؿ عميد كلية اآلداب الدكتورة رناد العبادي
مَتة عائشة بنت اغبسُت للتمريض والعلـو القائم بأعماؿ عميد كلية األ الدكتور ىاني النوافلة

 الصحية
 القائم بأعماؿ عميد شؤوف الطلبة بو رخيوالدكتور بالؿ أ
 القائم بأعماؿ عميد البحث العلمي والدراسات العليا د الرصاعيالدكتور محم

 فبثل كلية العلـو الًتبوية الدكتور ابراىيم الجعافرة
 فبثل كلية اؽبندسة الدكتور محمد بطيحة

 فبثل كلية العلـو الدكتور عبدالرحمن الطواىا
 فبثل كلية تكنولوجيا اؼبعلومات الدكتور محمد الجعافرة

 فبثل كلية البًتا للسياحة واآلثار بالؿ ابو ىاللةالدكتور 
 فبثل كلية اآلداب الدكتور عيسى الشلبي
 عماؿ واالقتصادفبثل كلية إدارة األ الدكتور خالد العمري

 مَتة عائشة بنت اغبسُت للتمريض والعلـو الصحيةفبثل كلية األ الدكتور لورنس الحديد
 الشؤوف اؼباليةمدير وحدة  السيد موسى النوافلة

 / مستشار الرئيس لالستثمار والتطوير مدير الشؤوف القانونية السيد باسل ابو درويش
 فبثل اجملتمع احمللي الدكتور ابراىيم الشقيرات

 فبثل اجملتمع احمللي المهندس حسين كريشافعطوفة 
 فبثل خرجيي اعبامعة الطالب فاروؽ البزايعة
 فبثل طلبة اعبامعة الطالبة عائشة العمارين
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 مُت سر اجمللسأ السيد طارؽ علي الفالحات
 

 ويتولى مجلس الجامعة الصالحيات والمسؤوليات اآلتية:

العمػل علػى رفػع مسػػتوى اػبػدمات الػيت تقػػدمها اعبامعػة يف ؾبػاالت التعلػيم والبحػػث العلمػػي والتػدريب واػبدمػػة  . أ
 العامة.

اإلمنائيػػػة الػػػيت يعػػػدىا الػػػرئيس ، ورفعهػػػا إىل ؾبلػػػس األمنػػػاء إلصػػػدار قػػػراره دراسػػػة اػبطػػػة السنويػػػػة ؼبشاريػػػػع اعبامعػػػة  . ب
 بشأهنا.

 زباذ قراره بشأهنا. يت تستوفيها اعبامعة من طلبتها إلالتنسيب إىل ؾبلس األمناء دبقػدار الرسـو ال . ت
 ستكمػاؿ اإلجراءات الالزمة بشأهنا.وعات أنظمة اعبامعة وتعليماهتا إلحبث مشر  . ث
 شروع اؼبوازنة السنوية للجامعة وبياناهتا اؼبالية اػبتامية سبهيداً لرفعها إىل ؾبلس األمناء. اؼبوافقة على م . ج
 اؼبوافقة على تقارير أداء اعبامعة وأنشطتها وإقبازاهتا سبهيداً لرفعها إىل ؾبلس األمناء. . ح
 أمور أخرى تتعلق باعبامعة يعرضها الرئيس عليو. ةالنظر يف أي . خ

 مجلس العمداءثالثا: 

 يتألف ؾبلس العمداء من رئيس اعبامعة رئيساً وعضوية كل من نواب الرئيس والعمداء.

  كاًل من:   2016/2017وضمَّ ؾبلس العمداء يف جامعة اغبسُت للعاـ اعبامعي 

 رئيس المجلس األستاذ الدكتور علي القيسي .1
 األكاددييةنائب رئيس اعبامعة للشؤوف  دكتور خالد الطراونةلستاذ ااأل .2
 نائب رئيس اعبامعة للشؤوف اإلدارية ستاذ الدكتور صالح الشرارياأل .3
 عميد كلية اؽبندسة ستاذ الدكتور عمر الخشمافاأل .4
 عميد كلية العلـو الًتبوية ستاذ الدكتور عمر الخطيباأل .5
 ثارعميد كلية البًتا للسياحة واآل بو دنواألستاذ الدكتور فوزي أ .6
 عميد كلية تكنولوجيا اؼبعلومات يمن الضموراألستاذ الدكتور أ .7
 عميد كلية العلـو ستاذ الدكتور فراس الفقيواأل .8
 قتصادعميد كلية إدارة األعماؿ واال ؿ خطاباألستاذ الدكتور سليماف آ .9

 عميد كلية اآلدابالقائم بأعماؿ  الدكتورة رناد العبادي .10
عائشػػػة بنػػػت اغبسػػػُت األمػػػَتة عميػػػد كليػػػة القػػػائم بأعمػػػاؿ  النوافلةالدكتور ىاني  .11

 للتمريض والعلـو الصحية
 عميد البحث العلمي والدراسات العلياالقائم بأعماؿ   الدكتور محمد الرصاعي .12
 عميد شؤوف الطلبةالقائم بأعماؿ  الدكتور بالؿ ابو رخية .13
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 أمُت سر اجمللس السيد طارؽ الفالحات  .14
 
 

 يتولى مجلس العمداء المسؤوليات والصالحيات التالية :
 

 التوصية جمللس األمناء بإنشاء الكليات واؼبعاىد واألقساـ واؼبراكز العلمية داخل اؼبملكة. .1

 التوصية جمللس األمناء بإنشاء الربامج والتخصصات ودؾبها يف غَتىا أو إلغائها.  .2

نتػداهبم وإعػارهتم ومػنحهم اإلجػازات دبػا إثبيتهم ونقلهػم مػن فئػة إىل أخػرى و وترقيتهم وتتعيُت أعضاء ىيئة التدريس يف اعبامعة  .3

 ستقاالهتم وإهناء خدماهتم ونقلهم من كلية إىل أخرى.إالعلمي واإلجازة دوف راتب وقبوؿ يف ذلك إجازة التفرغ 

 العلمية وازباذ القرارات اؼبناسبة بشأهنا. تقييم أعماؿ أعضاء ىيئة التدريس وأنشطتهم األكادديية وأساليب تدريسهم وحبوثهم .4

إيفػػػاد أعضػػػػاء ىيئػػػػػة التدريػػػس واحملاضريػػػن اؼبتفرغػػػُت  ومسػػاعدي البحػػث أو التػػدريس  والفنيػػُت العػػاملُت يف اجملػػاؿ األكػػادديي يف  .5

 اؼبعموؿ بو يف اعبامعة.   اعبامعة أو فبن ارتبطوا بالعمل معها يف بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وفقاً لنظاـ اإليفاد

 ة اؼبقدمة من ؾبالس الكليات واؼبعػاىد واؼبراكز ومناقشتها وإصدار قراراتو بشأهنا.يدراسة مشروعات اػبطط الدراس .6

 تقييم مستوى األداء األكادديي والتحصيل العلمي يف اعبامعة. .7

 منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات. .8

 ة.إنشػػاء كراسػػػي األستػػاذي .9

 التوصية للمجلس بأعداد الطلبة اؼبنوي قبوؽبم سنوياً يف الربامج والتخصصات اؼبختلفة يف اعبامعة. .10

 وضع التعليمات الالزمػة لتنفيػذ أحكػاـ األنظمػة ذات العالقة بالعمل األكادديي يف اعبامعة. .11

ختصػاص أي جهػة أخػرى وفػق إرئيس اعبامعة عليو وال يدخل ضػمن النظر يف أي موضوع يتعلق بالعمل األكادديي فبا يعرضو  .12

 أحكاـ التشريعات النافذة.

 وتنبثق عن مجلس العمداء اللجاف اآلتية:

 عبنة التعيُت والًتقية. -

 



6102/6102التقرير السنوي للعام الجامعي                                           جامعة الحسين بن طالل                                                                   

    

  
19 

 
  

 

 

 الثانيالباب 

 ستراتيجيالتخطيط اإل
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 المقدمة 

ستشراؼ قباح عملية التطوير اؼبؤسسي، من أجل إ( ركيزة رئيسية من ركائز Strategic Planingسًتاتيجي )ديثل التخطيط اإل
اعبهود ورسم السياسات وربديد األولويات، حىت ال تظل األعماؿ اعبامعية ؿبض  فكار وتنسيقألاؼبستقبل برؤى واضحة، ىدفها توحيد ا

 نية واجتهادات ذاتية وتوجيهات فردية.مبادرات آ

وارىا دغايتها تطوير اعبامعة والنهوض بأدائها، وصواًل إىل تعزيز أ سًتاتيجية شاملةة اعبامعة أف تسعى لبناء إولذا، كاف واجبًا على إدار 
جراءات التنفيذية اؼبطلوبة، ملة من اؼبشروعات واؼببادرات واإلاؼبرتبطة جبسًتاتيجية اعبوىرية ة، وربقيق أىدافها اإلالعلمية والثقافية والتنموي

داء واضحة، وحساب للكلف التقديرية، (، بناء على مؤشرات أ2024 – 2015عواـ )ؿبددة سبتد على مدار عشرة أزمنية وفق برامج 
 اػبطة لتأخذ مداىا اؼبأموؿ يف التطبيق. ك تعيُت اعبهات اؼبسؤولة عن تفعيلدبا يف ذل

جيابياتو وسلبياتو وربدد يات، فهي تدرس الواقع بإربشد فيها الطاقات واؼبوارد واإلمكان سًتاتيجية عملية شاملة متكاملةسبثل اػبطة اإل
سًتاتيجية اؼبأمولة وتعيُت اؼبسارات اليت جيدر سلوكها، والغايات اإل ىداؼتاحة وما يقابلها من ربديات من أجل ربديد األالفرص اؼب

 ث التغيَت اؼبطلوب.حداوبات لتحقيق الرؤية والرسالة واألىداؼ والقيم اعبوىرية، وإوتأمُت اؼبتطلبات وتذليل الصع

فها، وربديد قيمها ىداامعة ورسالتها وأوىل بصياغة رؤية اعبيذية متالحقة فقد بدأت الرحلة األعداد ىذه اػبطة دبراحل تنفوقد مر إ
( SWOT Analysisساس التحليل الرباعي )راسة البيئة الراىنة، وتقـو على أتبع ذلك اؼبرحلة الثانية، وىي مرحلة داعبوىرية، مث أ

القوة  وتعد ىذه اؼبرحلة اؼبدخل الطبيعي لعملية التطوير، كما جرى يف ىذه اؼبرحلة ربليل البيئة الداخلية واػبارجية، وقد تناولنا فيها نقاط
 اليت ربظى هبا اعبامعة ، قبالة نقاط الضعف ويف الشق اػبرجي جرى ربديد الفرص اؼبتاحة للجامعة، قبالة صبلة اؼبخاطر والتحديات اليت

 تواجهها.

للوصوؿ سًتاتيجية اعبوىرية اليت تسعى اػبطة اػبطة الرئيسية مقرونة بتعيُت األىداؼ والغايات اإلوسبثلت اؼبرحلة الثالثة بتحديد ؿباور 
أنشطة ا لكل سًتاتيجي للخطة، وىو عشر سنوات. وقد روعي يف ربديد ؿباور اػبطة وقطاعاهتا الرئيسية مشوؽباليها يف اؼبدى الزمٍت اإل

 تضمها اعبامعة، وأما صبلة دارية والبحثية، وشراكاهتا الداخلية واػبارجية، وسبثيلها لكل القطاعات البشرية اليتاعبامعة العلمية واإل
 ف تكوف واقعية وؿبددة وقابلة للقياس والتنفيذ.األىداؼ، فقد روعي أ

لوضع وا ىم الفجوات بُت الوضع الراىنموؿ، حيث جرى التعريف إىل أوما ىو مأ وجاءت اؼبرحلة الرابعة لتحليل الفجوة بُت ما ىو كائن
 ىداؼ الواردة اليت مشلت عليها اؼبرحلة اآلنفة.اؼبستهدؼ بناء على ربديد األ
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اؼبصفوفة التنفيذية اليت ضمت األىداؼ  عدادطة باؼبرحلة اػبامسة، واليت تعد أصعب اؼبراحل وأكثرىا خطراً، وىي مرحلة إوتكاملت اػب
قديرية، داء والكلف التاؼببادرات التنفيذية اؼبطلوبة، وأطوارىا الزمنية، ومؤشرات قياس األجراءات و إلسًتاتيجية اعبوىرية، مقرونة باإلا

 جراء ومبادرة، وقد ضمت ىذه اؼبصفوفة عشرة ؿباور رئيسة.واعبهات اؼبسؤولة عن كل إ

 (SWOT Analysisاعي )بتشخيص البيئة الراىنة / التحليل الر 

 
ه اػبارجية. واف ربديد ىذ حدياتمؤسسة ما وكذلك الفرص والت لتحديد مكامن القوة والضعف يف SWOTهتدؼ عملية ربليل

. يتم ربديد حدياتالفرص وتواجو الت سًتاتيجيات اليت تبٌت على نقاط القوة ومعاعبة نقاط الضعف وتستفيد منالعوامل يتطلب تطوير اإل
عن طريق التقييم اػبارجي. يفحص التقييم  حدياتعن طريق التقييم الداخلي يف اؼبؤسسة بينما يتم ربديد الفرص والتنقاط القوة والضعف 

ط الداخلي صبيع اجملاالت يف اؼبؤسسة حبيث يغطي على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر األفراد واؼبرافق واؼبوقع واػبدمات والربامج لغرض ربديد نقا
واالجتماعية والتقنية واؼبنافسة هبدؼ ربديد الفرص  ةالتقييم اػبارجي البيئة السياسية واالقتصادي يفحصة. و القوة والضعف داخل اؼبؤسس

 والتهديدات.
ولقد طورت دائرة التخطيط وإدارة اعبودة قائمة بنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات وسوؼ تطرح ىذه القائمة على اؼبعنيُت 

 اجتماع موسع وصبع التغذية الراجعة من صبيع اؼبعنيُت لتطوير ىذه اػبطة اػبماسية لتحسُت اعبودة. لدراستها والتعليق عليها يف 
، وىي أداة SWOTوجزء من عمل اعبودة يف اعبامعة اغبصوؿ على صورة واضحة عن البيئة ودينامكيتها بواسطة القياـ بعملية ربليل 

 طريق ذبزئتها إىل أربعة أجزاء وىي: فعالة يف صبع اؼبعلومات وتساعد بًتكيز العملية عن 
S .نقاط القوة داخل اعبامعة : 

W.نقاط الضعف داخل اعبامعة : 
O ماـ. ستحرؾ اعبامعة لأ: الفرص اػبارجية اليت 
T اػبارجية اليت ستعيق حركة اعبامعة. تحديات: ال 
 

 ةنقاط القو  .1
 جامعة فتية. 
  دوًل( 3000جديدة.)سعة اغبـر اعبامعي وتوافر مساحة ؼبباٍف 
  اجملتمع احمللي وسوؽ العمل ومتطلبات البيئة احتياجاتالتخصصات لتلبية معظم توافر. 
  اجملتمعات احمللية على وجو التحديد واجملتمعات الوطنية واإلقليمية عامة احتياجات برامج اعبامعة، لتلبيةمعظم ُطوِّرت 
  ية الربامج اؼبختلفة وربسينهاقدرات ومهارات ديكن أف تساعد على تطوير نوعجود و. 
 عودة عدد كبَت من اؼبوفدين الذين يعملوف حاليا كأعضاء ىيئة تدريس مع ؾبموعة من اؼبؤىالت واػبلفيات اؼبتنوعة. 
  اجملتمعات احمللية والبيئات الطبيعية احتياجاتإجراء ؾبموعة من البحوث للوقوؼ على. 
  واؼبؤسسات واؼبنظمات العاؼبيةعالقات وثيقة مع الوكاالت الدولية. 
   حصوؿ اعبامعة على شهادةISO  رافقاؼبالبنية التحتية و فبا يعٍت كفاءة. 
  متخصصة ومشاغل من شأهنا تعزيز جودة البحوث العلمية واإلنتاجية، ومراكز ـبتربات فنية حديثةوجود. 
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 نقاط الضعف .2

 نسبة الطلبة ألعضاء ىيئة التدريس يف بعض التخصصات النادرة. ارتفاع 
 نسبة العاملُت ألعضاء ىيئة التدريس.  ارتفاع 
 إنفاؽ معظم اؼبيزانية على الرواتب الشهرية والعالوات. 
  الطلبة احتياجاتصبيع  الستيعابمصادر التعليم والتعلم، عدـ كفاية. 
 تركيز الطلبة يف كليات العلـو اإلنسانية. 
  واؼبرافق، والسالمة، سياسة صيانة معدات اؼبخترباتعدـ كفاية. 
 الفنيُت اؼبؤىلُت عدـ كفاية. 
  اؼبوظفُتقليلة لتأىيل أعضاء ىيئة التدريس و اؼبشاركة يف الربامج التدريبية نسبة القبوؿ و. 
  أعضاء ىيئة التدريس يف بعض التخصصات اؼبتاحةندرة. 
  سوا من بُت النخبة الذين اجتازوا امتحاف الثانوية العامةلينسبة عالية من الطلبة اؼبقبولُت. 
 تسرب وعزوؼ الكفاءات التدريسية من العمل يف اعبامعة 

 الفرص .3
  مع غَتىم من الشركاء الوطنيُت والدوليُت من خالؿ اؼبشاريع البحثية برامج تبادؿ ألعضاء ىيئة التدريس إلجراء التدريس و

 .اعبامعاتتوقيع مذكرات تفاىم مع عدد من 
 وقوع اعبامعة يف ؿبافظة ربتاج إىل صبيع أشكاؿ التنمية. 
 يف اعبامعة. الدعم اؼبايل من اؼبنظمات الوطنية والدولية، لتمويل مشاريع التنمية واألحباث 
   (.لكل ستة طلبةب )جهاز حاسوب واحد جهاز حاسوب لكل طالأدٌل نسبة 
  (.التعدين)الطاقة الشمسية وطاقة الرياح و ؼبتجددة موارد الطاقة ا استغالؿيشجع موقع اعبامعة على 
 ووادي ـر )وادي عجائب الدنيا السبع اعبديدة يف العامل، إحدى مثل البًتا السياحية،اعبامعة بُت اؼبواقع التارخيية و  موقع ،

  .العقبة( و القمر
  فرص للتعاوف مع الصناعة وقطاع البنوؾ ومؤسسات األعماؿ احملليةتوفر. 

 
 حدياتالت .4

  الثانوية العامة امتحافعالمات الطلبة اؼبقبولُت يف بعض التخصصات متدنية يف. 
  الطلبة القادمُت للجامعة يزيد عن عدد الزيادة يف عدد أعضاء ىيئة التدريس يف بعض التخصصاتعدد. 
 اؼبوقع البعيد عن اؼبركز والفرص غَت متكافئة للمنافسة مع اعبامعات اؼبركزية األخرى. 
 اغبكومي اؼبايل للجامعة خفض الدعم. 
  ىيئة التدريس والطلبة ألعضاءعدـ توفر اعبذب 
  التدريب العملي يف التخصصات الطبية والصحية أماكنالنقص يف 
 استنكاؼ عدد كبَت من الطلبة اؼبقبولُت عن التسجيل يف اعبامعة 
  اعبنوب إقليميف  األردنيةفتح فروع وزبصصات جديدة للجامعات 
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 محاور الخطة االستراتيجية واالىداؼ الجوىرية
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 ىدافهالمحاور وفق الخطة االستراتيجية وأبرز اأ
 

 / الطلبة. كاديميالمحور األوؿ: األ
 .نتماء للوطن واعبامعةتعزيز قيم اإلالهدؼ االوؿ: 

 وضع برامج للعمل التطوعي على مستوى اعبامعة ومستوى احملافظة. 
 نتماء والوالء للوطن واعبامعةعقد ندوات حوارية حوؿ معٌت اإل. 

 
 .تعزيز قيم التسامح والعدالة االجتماعيةالهدؼ الثاني: 

  حبيث تضمن تطبيق العدالةوضع مدونة سلوؾ توضح قواعد التعامل بُت الطلبة أنفسهم وبينهم وبُت العاملُت يف اعبامعة. 
 إنشاء دائرة تعٌت دبتابعة تطبيق مدونة السلوؾ ومتابعة الشكاوى حوؿ ـبالفتها. 

 
 .إثراء حياة الطالب اعبامعية باألنشطة الالمنهجيةالهدؼ الثالث: 

  اغباليةإنشاء أندية طالبية تعٌت بإبداعات الطلبة األدبية والعلمية واالجتماعية والرياضية وتفعيل األندية. 
 عقد مسابقات أدبية وعلمية واجتماعية ورياضية على مستوى الكليات ومستوى اعبامعة. 

 
 .توعية الطالب بتنوع الثقافات والقيم االجتماعيةالهدؼ الرابع: 

 تفعيل التبادؿ الطاليب مع اعبامعات العربية واألجنبية من خالؿ برامج سببوس وإراظبوس موندس. 
 ع الثقافات تضم طالب من مناطق ودوؿ أخرىو تن عقد دورات تدريبية يف. 

 
 .الكليات والبرامج

 . إنشاء كليات طب األسناف والطب البشري والصيدلةوؿ: الهدؼ األ
 تشكيل ؾبالس مؤقتة للكليات اعبديدة. 
 ربديد احتياجات الكليات اعبديدة من الكادر األكادديي واؼبباٍل واألجهزة واؼبعدات. 
  لتوفَت الكادر األكادديي من خالؿ االبتعاث والتعيُتوضع خطة زمنية. 
 إعداد اؼبخططات اؽبندسية لأبنية الالزمة للكليات اعبديدة. 

 
 .إعادة ىيكلة الربامج األكادديية دبا يتوافق مع متطلبات سوؽ العمل الهدؼ الثاني:

 دراسة متطلبات سوؽ العمل األردٍل من اؼبهارات واعبوانب اؼبعرفية. 
 استحداث برامج جديدة وتطوير الربامج اغبالية حبيث تشمل اؼبهارات واعبوانب اؼبعرفية اليت حيتاجها سوؽ العمل. 
 ذبميد الربامج اليت ال تتوافق مع متطلبات سوؽ العمل. 
 توفَت احتياجات الكليات من الكادر األكادديي وفق اعبوانب اؼبعرفية. 
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 .األكاددييضماف جودة األداء  الهدؼ الثالث:
 ربط زبصصات اعبامعة دبثيالهتا يف اعبامعات العاؼبية من حيث طرؽ التدريس وقياس اؼبخرجات. 

 
 البحث العلمي المحور الثاني:

 .تطوير السياسات والتشريعات الناظمة ألنشطة البحث العلمي يف اعبامعة وؿ:الهدؼ األ
 ربط خطط البحث العلمي خبطط التنمية وحاجات اجملتمع. 
 قتصادي من صناعة وطاقة متجددة وتعدين .بيقي دبا خيدـ مؤسسات اجملتمع اإلتوجيو أنشطة البحث العلمي التط 
 تطوير الشراكة االسًتاتيجية البحثية مع اؼبؤسسات احمللية واإلقليمية والعاؼبية. 
 وإقليمياً وعاؼبياً  اً ويق نتائج البحوث والدراسات ؿبليتس. 
 البحث العلمي اؼبمولة من اعبامعة تسهيل إجراءات دعم مشاريع. 
 اعتماد آلية موحدة لعقد اؼبؤسبرات العلمية اؼبتخصصة بشكل دوري. 
 إنشاء مراكز حبثية وحاضنات للصناعة والزراعة واألعماؿ. 

 
 .تنمية اؼبوارد اؼبالية الالزمة لدعم البحث العلمي الهدؼ الثاني:

  على نشاطاتو وإنفاقهازيادة موازنة البحث العلمي. 
 ستفادة من برامج الدعم احمللية واؼبقدمة من اجمللس األعلى للعلـو والتكنولوجيا وصندوؽ دعم التدريس والطلبة لإل تشجيع ىيئة

 .اهلل البحث العلمي يف وزارة التعليم العايل وصندوؽ اؼبلك عبد
  ىيئة التدريس على التقدـ بطلبات حبث علمي للجهات واؼبؤسسات واؽبيئات الداعمة عاؼبيا وتطوير قدراهتم يف  أعضاءتشجيع

 األورويب.رباد ؼبشاريعهم البحثية مثل برامج اإل ؾباؿ اجتذاب الدعم والتمويل
 للهيئات والشركات شاراتستات واألحباث التطبيقية وتقدَل اإلالقياـ دبهمة بيت اػبربة الوطٍت يف ؾباؿ عمل الدراس. 

 
 .البنية التحتية للبحث العلمي تطوير الهدؼ الثالث:

 توفر األدوات الالزمة للبحث العلمي مثل اؼبختربات العلمية اجملهزة باألجهزة واؼبعدات والفنيُت الالزمُت. 
 تفعيل دور عمادة وعباف البحث العلمي على مستوى الكليات. 
  من قواعد بيانات ودوريات متخصصةتوفَت متطلبات البحث العلمي. 
 قاعدة بيانات متكاملة باالىتمامات واؼبشاريع البحثية واؼبشاريع اؼبمولة إنشاء. 
 العلمي على مستوى الكليات واعبامعة اإلنتاجتقرير سنوي ؼبلخصات  إصدار. 

 
 اعبامعة. يف العلمي البحث أنشطة مع تكامليتها وتعزيز عليا دراسات برامج استحداث الهدؼ الرابع:

  وأمهيتو.ضمن مناىج الدراسات العليا تعمل على نشر ثقافة البحث العلمي  دراسيةتطوير مواد 
 ستحداث برامج دراسات عليا جديدةعمل دراسات جدوى إل. 
 تطوير معايَت ومتطلبات الدراسات العليا لتعزيز البحث العلمي. 
  وتفعيل اؼبنح الدراسية أكادديياً استقطاب الطلبة اؼبتميزين. 
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 .تنمية اؼبوارد البشرية غبفزىا على البحث العلمي الهدؼ الخامس:
 دعم اؼبشاريع البحثية وتقدَل اعبوائز. 
 تنظيم ورعاية مؤسبرات دولية على مستوى عايل. 
 دعم اؼبشاركة دبؤسبرات عاؼبية من تبادؿ اػبربات ونقل اؼبعرفة. 
  ىيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا ألعضاءاؼبؤسبرات  وإدارةالعلمية  األحباثتقدَل برامج تدريبية يف كتابة مشاريع. 
 ىيئة تدريس متميزين أكفاء  أعضاءوالبحث عن   .وضع حوافز وجوائز للمتميزين من الباحثُت للمحافظة عليهم وعدـ تسرهبم

 .ةوتعيينهم يف الكليات واؼبراكز البحثي
  قبازات نشاط البحث العلمي يف الكليات بشكل دوريإو  أداءتقييم. 

 
 النهوض بالمجتمع األردني وتعزيز قيم العدالة والتسامح وخدمة المجتمع المحلي المحور الثالث: 

 .تقدَل برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة وجبودة عالية تنسجم مع احتياجات اجملتمع احمللي والوطٍتوؿ: الهدؼ األ
 حتياجات التدريبية للمجتمع احمللي والوطٍتإجراء دراسات مسحية لتحديد اإل. 
  اعبودة ويف اجملاالت اليت يتم ربديدىا يف ضوء نتائج الدراسات اؼبسحيةمن تصميم حـز تدريبية متخصصة ودبحتوى عاؿ. 
 واػبارجستشاريُت يف شؤوف التدريب من الداخل ستعانة باػبرباء واإلعقد اتفاقيات لإل. 
 اغبصوؿ على شهادات اعبودة يف الربامج اؼبقدمة. 
 عتمادات الدولية للربامج التدريبية اؼبقدمةاغبصوؿ على اإل. 
 ستفادة من ـبرجات التقييمريبية واؼبدربُت بصورة دائمة واإلتقييم الربامج التدريبية واألثر التدرييب والوسائل التد. 

 
 .والثقافة العامة بُت أفراد اجملتمع احمللي والوطٍتنشر اؼبعرفة الهدؼ الثاني: 

  عبوانب التوعية اؼبستهدفة يف اغباكمية والعدالة والتسامحوضع خطة تنفيذية. 
 عقد احملاضرات وتنظيم الندوات وورش العمل يف ـبتلف اجملاالت. 
 تفعيل دور إذاعة اعبامعة من خالؿ برامج موجهو للمجتمع لنشر اؼبعرفة. 
  أعضاء اؽبيئة التدريسية يف تصميم وتقدَل برامج عرب إذاعة اعبامعة موجهو للمجتمع لنقل اؼبعرفةإشراؾ. 

 
 .تعزيز التواصل والتفاعل بُت اعبامعة واجملتمع احمللي والوطٍتالهدؼ الثالث: 

 مشاركة اجملتمع احمللي والوطٍت يف اؼبناسبات االجتماعية والدينية والوطنية. 
  اإلذاعة تستهدؼ ظباع صوت وشؤوف اؼبواطن يف اجملتمع احملليزبصيص برامج عرب. 
 ستشارات اؼبتنوعة يف اجملاالت اؼبختلفة ألفراد اجملتمعتقدَل اإل. 

 
 .تواجو اجملتمع احمللي والوطٍت اؼبسامهة يف حل اؼبشكالت اليتالهدؼ الرابع: 

  تواجو اجملتمعتوجيو البحوث اليت جيريها أساتذة اعبامعة لدراسة اؼبشكالت اليت. 
 تعزيز دور مركز الدراسات يف دراسة مشكالت اجملتمع احمللي والوطٍت. 
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  هربط الًتقية ألعضاء اؽبيئة التدريسية باإلنتاج العلمي اؼبوجو ػبدمة اجملتمع وتطوير. 
 توجيو مشاريع التخرج لقضايا ومشاكل اجملتمع الوطٍت واحمللي. 

 
يستجيب ألحدث اؼبهارات اؼبطلوبة يف سوؽ  الً يواحمللي دبا حيتاج من الكفاءات اؼبؤىلة واؼبدربة تأىإمداد اجملتمع األردٍل  الهدؼ الخامس:

 .العمل
 حية لتحديد اغباجات اغبقيقية للمجتمع واؼبؤسسات من اؼبهن والوظائفدراسة مس. 
 الربامج الدراسية يف ضوء احتياجات اجملتمع ومتطلبات سوؽ العمل ربديث. 

 
 .توظيفهم يف إدامة التواصل مع خرجيي اعبامعة واؼبسامهة الهدؼ السادس:

 استحداث دائرة ؼبتابع شؤوف خرجيي اعبامعة. 
 إقامة يـو وظيفي يف كل فصل بالتنسيق مع وزارة العمل للطلبة اؼبتوقع زبرجهم. 

 
 عتماد وضبط الجودةاإل المحور الرابع:

 التشغيلية يف اعبامعة.و تطوير نظاـ ضماف جودة فّعاؿ والذي حيكم الوظائف األكادديية واإلدارية  وؿ:الهدؼ األ
 وضع معايَت عبودة اؼبدخالت. 
 وضع معايَت عبودة العمليات. 
 وضع معايَت عبودة اؼبخرجات.  
  ربديد مؤشرات قياسية. 
  عبامعة ا الفعل حوؿ ـبرجاتوضع إجراءات لقياس ردود. 
  من النماذج الناجحة كمرجعيةتبٍت ؾبموعة. 

 
 .عتماد األردنية واؽبيئات العاؼبيةربامج من قبل ىيئة اإلالعتماد صبيع إ الهدؼ الثاني:

  اء ىيئة تدريس بالتخصصات اليت تغطي كافة الربامج اؼبطروحةأعضتوفَت. 
  ة.الكفاءة والنوعية اليت تطابق مواصفات اعبودة اؼبطلوبتدريس ذوي توفَت أعضاء ىيئة 
 يتم قبوؽبم ذينربديد معايَت ؼبستويات الطلبة ال. 
 اؼبتميزة. ستفادة من خطط اعبامعات العاؼبية واحملليةوضع خطط للربامج واإل 
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ضماف اتساؽ عملية تنفيذ قوانُت وأنظمة اعبامعة واغبفاظ على معايَت ضماف اعبودة يف صبيع الكليات األكادديية  الهدؼ الثالث:
 .والوحدات اإلدارية

 تشكيل عبنة للنظر يف شكاوى تنفيذ القوانُت. 
 

 دعم مبادرات أعضاء ىيئة التدريس اليت تعزز اؼبعايَت األكادديية وفرص تعلم الطلبة وتطوير قدرات العاملُت. الهدؼ الرابع:
 وضع نظاـ للحوافز لتشجيع مبادرات أعضاء اؽبيئة التدريسية. 
 معايَت لتطوير اعبانب األكاددييوضع اؼببادرات ضمن معايَت لتطوير العمل و  تصنيف. 
 توجيو جهود أعضاء اؽبيئة التدريسية إىل تدريب العاملُت. 

 
 اعبامعة يف دعم خدمات الطلبة كاماًل. إسًتاتيجيةضماف تنفيذ  الهدؼ الخامس:

 .إظهار دور األقساـ  يف تطوير اػبدمات األكادديية 
 ءات دورية من قبل العمداء مع الطلبة لرصد آراء الطلبة حوؿ اػبدمات األكادديية اؼبقدمة.إجراء لقا 
 .إجراء لقاءات دائمة مع الطلبة ؼبعرفة اذباىاهتم حوؿ خدمات اؼبطعم واؼبكتبة والتسجيل 
 .إجراء لقاءات مع مسؤوؿ مقدمي اػبدمات وإطالعهم على آراء الطلبة 

 
إعداد اؼبواد الدراسية يف اعبامعة واستحداث برامج جديدة اليت تستجيب الحتياجات السوؽ احمللية  تطوير إجراءات الهدؼ السادس:

 .وتسهم يف تعزيز مصادر اؼبواد الدراسية اغبالية
 يل عباف يف كل زبصص إلعادة النظر يف خطط التخصصاتكتش. 
  ستحداثهاإربديد الربامج اليت ديكن. 
  السوؽ من الربامجإجراء دراسات لتحديد احتياجات. 

 
 تطوير اإلجراءات الداخلية ؼبراجعات النظراء الدورية ومراجعة اؼبواد والربامج الدراسية وعمليات التقييم الذايت الداخلية. الهدؼ السابع:

 .تشكيل عبنة على مستوى اعبامعة لتطوير اإلجراءات 
 .وضع إطار عاـ لإلجراءات الداخلية 
  النظراء الدورية.وضع إطار عاـ إلجراءات 
 .مراجعة اؼبواد والربامج الدراسية 
 .وضع إطار عاـ إلجراءات عمليات التقييم الداخلي الذاتية 

 



6102/6102التقرير السنوي للعام الجامعي                                           جامعة الحسين بن طالل                                                                   

    

  
30 

 
  

  ضماف اعبودة الداخلية يف اعبامعة. الهدؼ الثامن:
 .إقامة روابط مهنية مع اؼبنظمات ووكاالت ضماف اعبودة الدولية 
  اعبودة الداخلية.دمج معايَت ضماف اعبودة العاؼبية مع معايَت 

 
 .سًتاتيجيات فّعالةإوضع  الهدؼ التاسع:

 .إعادة النظر يف ىيكل ومسؤوليات اللجاف األكادديية 
 .إعادة النظر يف ىيكل ومسؤوليات اللجاف اإلدارية 

 
 للجامعة ةقتصاديتنمية الموارد اإل المحور الخامس:

 ستثمارية.إلإقامة اؼبشاريع ا الهدؼ االوؿ:
  األسناف، التمريض والعلـو الصحية(.إقامة مشروع ؾبمع الكليات الطبية )الطب البشري، الصيدلية، طب 
  مشروع اإلنتاج اغبيواٍل والنبايت.إقامة 
 .إقامة مشروع الفندؽ التدرييب لكلية البًتاء 
 اؼبعهد اإلقليمي لبحوث ودراسات الطاقة والبيئة. مشروع إقامة 
 الصيانة اؼبتنقل.ـبترب مشروع  إقامة 
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 الثالث الباب 

 الكليات والعمادات

 
 

 

 



6102/6102التقرير السنوي للعام الجامعي                                           جامعة الحسين بن طالل                                                                   

    

  
32 

 
  

 اآلداب كلية

سػػعي وشكلػػػػػت مػػػػع العلػػػػػـو الًتبويػػة النػػواة األوىل عبامعػػة اغبسػػُت بػػن طػػالؿ لتمثػػل عنوانػػاً بػػارزاً يف  1999تأسسػت كليػػػػػة اآلداب عػػػػػاـ     
يف التخصصػػات الػػيت سبنحهػػا، اعبامعػػة كبػػو التميػػز و تعمػػل الكليػػة جاىػػدة علػػى ربقيػػق أىػػدافها و اؼبتمثلػػة يف زبػػريج طلبػػة ذوي سػػوية عاليػػة 

 تزويد اجملتمع احمللي و العريب بكفاءات علمية متميزة من ضبلة البكالوريوس من خرجيي الكلية و اؼبسامهة يف اغبركة العلمية.و 
قبليزيػػػػػػة ، و قسػػم اإلعػػالـ و الدراسػػات اإلسػػًتاتيجية ، وقسػػم بيػػػػػػػة ، وقسػػػػػم اللغػػػػػػة اإلسبعػػػػة أقسػػػػػاـ ىػػػػػي : قسػػػػم اللغػػػػػػة العر  وتضػػػػم الُكليػػػػة

ق نظػػاـ اللغػػػػات و اللغويػػػػات ، وقسػػػم علػػػم اؼبكتبػػػات ، و قسػػم الدراسػػات اإلسػػالمية ، و قسػػم التػػاريد و اعبغرافيػػا ، وتعتمػػد الكليػػة تطبيػػ
 يف خططها الدراسية. –كما ىو اغباؿ يف اعبامعة   –الساعات اؼبعتمدة 

العػػػػػػػػاـ الدراسػػػػػػػػػػػي  سػػػػػػتحداث برنػػػػػػػامج اؼباجسػػػػػػتَت يف اللغػػػػػػة العربيػػػػػػة بػػػػػػدأ مػػػػػػنإأمهيػػػػػػة الدراسػػػػػػات العليػػػػػػا فبػػػػػػدأت يف وتنبهػػػػػػت الكليػػػػػػة إىل 
 .ـ2014/2015

ا فقامػػت بتطػػوير اػبطػػط الدراسػػية وىػػي تتػػابع النشػػاطات العلميػػة داخػػل وقػػد انتهجػػت الكليػػة منػػذ تأسيسػػها خطػػة مسػػتقبلية لتطػػوير أدائهػػ
مػن اعبامعة و خارجها  وتتفاعل معها ، وتنشط يف تنظيم العديد من الفعاليات األدبية اؼبختلفة ، وتضم الكليػة كػادرا تدريسػيا هنػل اؼبعرفػة 

 منابع ـبتلفة ومن جامعات عريقة من صبيع أكباء العامل.

 : الدرجات العلمية اآلتيةتمنح الكلية 

م اؼبكتبات / الدراسات قبليزية وآداهبا / اإلعالـ و الدراسات اإلسًتاتيجية / علللغة العربية وآداهبا / اللغة اإل: االبكالوريوس في
 اللغات و اللغويات / التاريد و اعبغرافيا .  /اإلسالمية

 : اللغة العربية و آداهبا .الماجستير في
 :المستقبليةالتطلعات 

تعمل الكلية يف الوقت اغباضر على استحداث برنامج اؼباجستَت يف إدارة اؼبعلومات واألرشفة الرقمية يف قسم علم اؼبكتبات  وكذلك 
( يف الكلية سستحداث زبصص جديد )بكالوريو اللغة االقبليزية،باإلضافة لذلك إبرنامج اؼباجستَت يف الدراسات األدبية اؼبقارنة يف قسم 

 /اللغة الفرنسية(.قبليزية)اللغة اإل

    يف زبصصات الكلية. هاستحداث برامج دكتورامن خالؿ مستقبال لإلرتقاء الكلية  تسعىو 

 أعداد العاملين والطلبة والخريجين:

 أستاذ
أستاذ 
 مشارؾ

أستاذ 
 مساعد

 مدرس
محاضر 
 متفرغ

 اإلداريوف
 أعداد الخريجين أعداد الطلبة

 ماجستَت بكالوريوس ماجستَت بكالوريوس

10 20 17 2 4 9 189 4 362 4 
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 2016/2017عضاء ىيئة التدريس في الكلية للعاـ الجامعي نتاج العلمي ألاإل

 بحاث المنشورةعدد األ عضاء ىيئة التدريسأعدد 
بحاث المنشورة الى نسبة األ

عضاء ىيئة التدريس في أعدد 
 الكلية

ورة بحاث المنشنسبة األ
للكلية الى المجموع العاـ 

 بحاث في الجامعةلأل

54 51   
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 كلية العلـو

يدىم تعترب كلية العلـو الركيزة األساسية للكليات العلمية يف اعبامعة، حيث ربمل على عاتقها هتيئة الطلبة يف سنتهم الدراسية األوىل بتزو 
الدور األىم بالتفاعل مع اجملتمع احمللي بأفراده ومؤسساتو، وتزويده بالكفاءات باؼبستوى اؼبطلوب من العلـو األساسية. كما أف ؽبا 

القادرة على ضبل رسالة العلم واؼبضي ُقدمًا يف رفعة ىذا الوطن تكمن قوة الكلية يف تنوع مدارس الكادر األكادديي فيها وانسجامو مع 
ـ إىل 2000الفرص اؼبتاحة.  سعت الكلية ومنذ تأسيسها يف عاـ أنفسهم واستغالؿ  الكادر اإلداري، وحرص اعبميع على تطوير

 ( ـبترباً تدريسياً وحبثياً.34مواكبة كل جديد يف ؾباؿ العلـو وخصوصاً اؼبختربات العلمية، حيث تضم الكلية اعبديدة اآلف ما يزيد على )

 : تمنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية

 . لكيمياء؛ الفيزياء؛ والرياضيات: العلـو اغبياتية؛ االبكالوريوس في

 : الرياضيات.الماجستير في

  :التطلعات المستقبلية

.إ -1  فتتاح مبٍت الكلية اعبديد وتوفَت أجهزة جديدة ؼبختربات كلية العلـو
البحثية زيادة العالقات البحثية والتدريسية مع اعبامعات األردنية واعبامعات العربية والدولية، حبيث يتم تبادؿ اػبربات  -2

 والتدريسية مع ىذه اعبامعات.
 ذبهيز عدد من ـبتربات البحث اليت ترفد البحث العلمي ألعضاء اؽبيئة التدريسية و طلبة اؼباجستَت يف الكلية.  -3
 إنشاء زبصصات ماجستَت جديدة يف أقساـ الفيزياء والكيمياء والعلـو اغبياتية. -4
 معارض ذبارب علمية لعدد من اؼبدارس.مية ثقافية و علخدمة اجملتمع احمللي من خالؿ إقامة ؿباضرات  -5

 
 أعداد العاملين والطلبة والخريجين:

 

 أستاذ
أستاذ 
 مشارؾ

أستاذ 
 مساعد

 مدرس
محاضر 
 متفرغ

 اإلداريوف
 أعداد الخريجين أعداد الطلبة

 ماجستَت بكالوريوس ماجستَت بكالوريوس

7 22 9 5 5 32 239 3 130 - 
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 2016/2017ىيئة التدريس في الكلية للعاـ الجامعي  ألعضاءالعلمي  اإلنتاج
 

 بحاث المنشورةعدد األ عضاء ىيئة التدريسأعدد 
بحاث المنشورة الى نسبة األ

عضاء ىيئة التدريس في أعدد 
 الكلية

ورة بحاث المنشنسبة األ
للكلية الى المجموع العاـ 

 بحاث في الجامعةلأل

42 76 180%  
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 إدارة األعماؿ واالقتصادكلية 

 

ف تكوف يف مقدمة كليات إدارة األعماؿ على ، وتسعى الكلية أل2003/2004دراسي أنشئت كلية إدارة األعماؿ واالقتصاد يف العاـ ال

 احتياجات السوؽ.مستوى األردف والوطن العريب من خالؿ السمعة العاؼبية يف البحث والتعليم اإلداري اؼبرتبط بالتغَتات السريعة يف 

 تمنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية:    

إدارة ، االقتصاد، نظم اؼبعلومات اإلدارية، التأمُت وإدارة اؼبخاطر، العلـو اؼبالية واؼبصرفية ،احملاسبة ،التسويق ،: إدارة األعماؿالبكالوريوس في

 القانوف.      ، اؼبكاتب واؼبعلومات

 اؿ ويف العلـو اؼبالية واؼبصرفيةإدارة األعم :الماجستير في

د من اؼبؤسبرات والفعاليات العلمية احمللية والعاؼبية واؼبشاريع البحثية يعدالشارؾ أعضاء اؽبيئة التدريسية يف  أىم النشاطات واإلنجازات:

 .احمللي اؼبمولة من اؼبؤسسات الدولية وكذلك قيامهم بعدد من ورش العمل والدورات التدريبية اؼبوجهة للمجتمع

رموقة من خالؿ تكثيف األنشطة رتقاء باؼبستوى البحثي والتعليمي إىل اؼبستويات العاؼبية ذات السمعة اؼباإل التطلعات المستقبلية:

 .احمللي والعريب والعاؼبيالعمل ات الدولية والتوسع يف التخصصات اليت تستجيب ؼبتطلبات سوؽ يتفاقواإل

  

 والخريجين:أعداد العاملين والطلبة 

أستاذ  أستاذ
 مشارؾ

أستاذ 
 مساعد

محاضر  مدرس
 متفرغ

 أعداد الخريجين أعداد الطلبة اإلداريوف

 ماجستَت بكالوريوس ماجستَت بكالوريوس

3 13 15 12 4 8 218 - 405 - 
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 2016/2017عضاء ىيئة التدريس في الكلية للعاـ الجامعي االنتاج العلمي أل

 بحاث المنشورةعدد األ ىيئة التدريسعضاء أعدد 
بحاث المنشورة الى نسبة األ

عضاء ىيئة التدريس في أعدد 
 الكلية

ورة بحاث المنشنسبة األ
للكلية الى المجموع العاـ 

 بحاث في الجامعةلأل

45 65 1.44-1  
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 تكنولوجيا المعلوماتكلية 

 

لة تصاالت يف شىت نواحي اغبياة، وربقيقًا لنظرة صاحب اعبالتكنولوجيا اؼبعلومات واإلي تلعبو نظرًا للدور الرئيس واؽباـ الذ      

بن اغبسُت اؼبعظم واىتمامو اؼبتواصػل فػي ىذا اجملاؿ ؼبواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، فقد جاء قرار انشاء كلية اؼبلك عبداهلل الثاٍل 

وذلك بعد إعادة ىيكلة كلية ىندسة اغباسوب وتكنولوجيا اؼبعلومات وكلية ىندسة ـ 2009تكنولوجيا اؼبعلومات يف اعبامعة يف عاـ 

قسم تكنولوجيا تصاالت إىل كلية ىندسة التعدين والبيئة كما مت فصل مت نقل زبصصي ىندسة اغباسوب واإل التعدين والبيئة. إذ

 . سوبية وقسم ىندسة الربؾبياتقسم نظم اؼبعلومات اغبا،قسم علم اغباسوب  :ثة أقساـ ىياؼبعلومات إىل ثال

 

 تمنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية:

 علم اغباسوب، نظم اؼبعلومات اغباسوبية، وىندسة الربؾبيات.: البكالوريوس في

 ال يوجد: الماجستير في

 

 

 أعداد العاملين والطلبة والخريجين:

أستاذ  أستاذ
 مشارك

أستاذ 
 مساعد

محاضر  مدرس
 متفرغ

 أعداد الخريجين أعداد الطمبة داريوناإل

 ماجستير بكالوريوس ماجستير بكالوريوس

1 2 11 13 0 13 101 - 86 - 
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 2016/2017عضاء ىيئة التدريس في الكلية للعاـ الجامعي نتاج العلمي ألاإل

 

 بحاث المنشورةعدد األ عضاء ىيئة التدريسأعدد 
بحاث المنشورة الى نسبة األ

ىيئة التدريس في عضاء أعدد 
 الكلية

ورة بحاث المنشنسبة األ
للكلية الى المجموع العاـ 

 بحاث في الجامعةلأل

  بحث لكل باحث  0.81 22 27
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 كلية البترا للسياحة واآلثار
 

الكلية بقرار ؾبلس الوزراء يف جلسة خاصة عقدت يف البًتا بتوجيهات ملكية، وافتتحت من قبل جاللة اؼبلكة رانيا العبد  ئتأنش      
 (.2004/2005ل فيها عاـ )بِ ، وكاف أوؿ فوج قُ 15/7/2007اهلل يف 

إحدى عجائب الدنيا السبع ، وربتل  –ة البًتا تقع كلية البًتا للسياحة واآلثار والتابعة عبامعة اغبسُت بن طالؿ مباشرة أماـ بواب      
دوًل، وتزخر ببنية ربتية متكاملة من قاعات ومدرجات ؿبوسبة، ومسرح ومدرج كبَت مفتوح مطل على جباؿ  30مساحة تزيد على 

وربتوي الكلية على بنية متكاملة البًتا الوردية، إضافة اىل كامل اؼبختربات العلمية اؼبزودة باألجهزة اغبديثة واليت زبدـ قطاع اآلثار. ىذا 
 للتدريب يف ؾباؿ اػبدمات السياحية والفندقية. وتعد الكلية اؼبعلم الكبَت الذي يلفت انتباه زوار البًتا منذ اللحظات األوىل لوصوؽبم

 اىل مركز الزوار، وسَتىم باذباه بوابة السيق.

مَتة بسمة للًتاث الثقايف غَت اؼبادي وكرسي اليونسكو للًتاث والسياحة تضم الكلية مركز األنباط للدراسات األثرية ومركز األ      
اؼبستدامة، وصبيع مرافقها تستخدـ يف التدريس والبحث العلمي من قبل أعضاء ىيئة التدريس والطلبة. كما يوجد لدى الكلية أجهزة 

 ح اعبيوفيزيائي، أجهزة اؼبساحة (.) جهاز قياس عمر الفخار، جهاز اؼبس اؼبملكةعلمية فبيزة وبعضها الوحيد يف 

 تمنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية:
 اآلثار ،اإلدارة السياحية/اإلرشاد السياحي، اإلدارة السياحية، اإلدارة الفندقية/تسويق، اإلدارة الفندقيةالبكالوريوس في:
 عتماد()قيد اإل اإلدارة السياحية الماجستير في:

 

 برنامج اؼباجستَت يف الدراسات الًتاثية استحداث: التطلعات المستقبلية

 
 أعداد العاملين والطلبة والخريجين:

 
 أستاذ أستاذ

 مشارؾ
أستاذ 
 مساعد

محاضر  مدرس
 متفرغ

 أعدادالخريجين أعدادالطلبة االداريوف

 ماجستَت بكالوريوس ماجستَت بكالوريوس

3 6 6 1 2 28 4 - 33 - 
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 2016/2017ىيئة التدريس في الكلية للعاـ الجامعي  ألعضاءالعلمي  اإلنتاج

 

 بحاث المنشورةعدد األ عضاء ىيئة التدريسأعدد 
بحاث المنشورة الى نسبة األ

عضاء ىيئة التدريس في أعدد 
 الكلية

ة بحاث المنشور نسبة األ
للكلية الى المجموع العاـ 

 بحاث في الجامعةلأل

17 51   
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 كلية الهندسة

 
ـ  لتصبح كلية اؽبندسة ؛ 2009ربت مسمى كلية ىندسة التعدين والبيئة. مث مّت تغيَت مسمى الكلية عاـ  2003تأسست كلية اؽبندسة عاـ 

لتتماشى مع معايَت االعتماد وفتح ؾباؿ إلنشاء زبصصات ىندسية جديدة وكذلك توحيد مسمى الكلية "كلية اؽبندسة" مع اعبامعات احمللية 
 والعاؼبية.

 

كادديػا متميػزا ذو خػربة رائػدة ا أدر حيػث تضػم كػاكادديية و البحثية يف اعبامعة. ة اغبسُت بن طالؿ أحد الركائز األتعترب كلية اؽبندسة يف جامع
الالزمة  سيةبتنوع اؼبختربات اؽبند كلية اؽبندسةيف البحث العلمي و يف تدريس اؼبناىج اؽبندسية من الناحية النظرية و البحثية و العملية. تتميز  

ربتيػة  بنيػةمعػدات و أدوات متقدمػة و مػن . ربتػوي ىػذه اؼبختػربات أىيل الطلبة و تطبيقهم العملي للمواد اليت تدرس ضمن اػبطة الدراسػيةلت
العملػػي طبيػػق متميػػزة سبكػػن الطالػػب مػػن التطبيػػق العملػػي و فهػػم اؼببػػادئ اؽبندسػػية. تضػػم كليػػة اؽبندسػػة دائػػرة للمشػػاغل اؽبندسػػية مػػن شػػأهنا الت

ساسػػػية يف اغبيػػػاة العمليػػػة مثػػػل النجػػػارة، اػبراطػػػة، اللحػػػاـ،  صػػػب و تشػػػكيل اؼبعػػػادف، تشػػػكيل الصػػػاج، و الكهربػػػاء و للمبػػػادئ اؽبندسػػػية األ
للمجتمػػع احمللػػي. وتسػػاىم دائػػرة اؼبشػػاغل اؽبندسػػية يف  و مفيػػداً  عػػالً ف ى صػػقل شخصػػية الطالػػب و جعلػػو مهندسػػاً الػػتحكم. يػػنعكس ذلػػك علػػ

 التعاوف مع اجملتمع احمللي من خالؿ تقدَل و تنفيذ مشاريع بأسعار رمزية.التفاعل و 
 

بتدريس برامج ماجستَت لتخصص ىندسة اغباسوب و الشبكات و زبصص ىندسة الطاقة اؼبتجددة حيث تدرس  2014بدأت الكلية عاـ 
تطػػػوير تلػػػك اجملػػػاالت ؼبػػػا ؽبػػػا اثػػػر كبػػػَت يف التقػػػدـ ة و ي اؼبتميػػػز فبػػػا يسػػػاىم يف مواكبػػػاؼبػػػواد اؽبندسػػػية بشػػػكل متقػػػدـ يسػػػتند علػػػى البحػػػث العملػػػ

التكنولػػوجي والطاقػػة اؼبتجػػددة. تعتػػرب كليػػة اؽبندسػػة يف جامعػػة اغبسػػُت بػػن طػػالؿ الكليػػة الوحيػػدة الػػيت سبػػنح شػػهادة اؼباجسػػتَت يف التخصصػػات 
يات الطلبػة يف الدراسػات العليػا مػن ناحيػة تعػدد جنسػ اً اؽبامشيػة وىػذا يعطػي اعبامعػة سبيػز قليم اعبنوب يف اؼبملكة االردنيػة ى صعيد إاؼبذكورة عل

ندسػة يف ؿبافظػة معػاف يف جنػوب خاصة من اؼبملكة العربيػة السػعودية و دوؿ اػبلػيج نظػرا لقػرب اعبامعػة مػن اغبػدود اعبنوبيػة. وجػود كليػة اؽبو 
لػى التعػدين مثػل الفوسػفات واغبجػر اعبػَتي، والبوتػاس، ردف مركز للصػناعات القائمػة ع. حيث يعترب اعبزء اعبنويب من األردف لو أمهية كبَتةاأل

اف خاصة يف زبصصات ىندسة التعدين و اؼبعادف و ىندسة البيئة. تضم ؿبافظة معكس ذلك أجيابا على طلبة الكلية و والسليكا واألظبدة. ينع
لتسػاىم توربينػات الريػاح مت حػديثا بنػاء مػزارع مشسػية و  حيػثقتصادية اؼبتعلقة بالطاقة اؼبتجددة و طاقػة الريػاح، اإلالعديد من اؼبشاريع اغبيوية و 

خاصػة و حباث العلمية يف تلك اجملػاالت ساىم يف إعداد األربة من جامعة اغبسُت فبا يف توليد الطاقة الكهربائية. مت بناء ىذه اؼبشاريع على مق
 .اؼبشاريع ستفادة و التدريب يف تلكيا وديكن طلبة البكالوريوس من اإللطلبة الدراسات العل

 

تفعيػػل ذلػػك مػػن خػػالؿ طػػرح مػػواد مواكبػػة للعصػػر اغبػػديث و  تواكػػب الكليػػة التطػػورات العلميػػة يف اجملػػاالت اؽبندسػػية و ربقػػق ذلػػك مػػن خػػالؿ
العملية تطبيق ذلك لتفعيل الناحية حيث يتم توضيح الناحية النظرية و التطبيق العملي يف ـبتربات الكلية. تدرس اؼبواد يف الكلية بطرؽ حديثة 

امػػتالؾ سػػاس نظػػري وعملػػي قػػوي و مػػن بنػػاء أ الربؾبيػػات الػػيت تقػػدمها اعبامعػػة لتمكػػُت الطلبػػةسػػتخداـ الػػربامج والتطبيقػػات اؽبندسػػية و وذلػػك بإ
 العاؼبي دبهندسُت كفؤين.ىم برفد السوؽ احمللي والعريب و دارة اؼبشاريع فبا يساإارات عملية كالربؾبة والتصميم و مه

 

 ،ىندسة اغباسوب ،اؽبندسة الكيمائية ،اؽبندسة اؼبيكانيكة ،اؽبندسة الكهربائية ،اؽبندسة اؼبدنية الكلية الدرجات العلمية اآلتية: تمنح
 و ىندسة التعدين و اؼبعادف.  ،ىندسة البيئة، تصاالتىندسة اإل

 .و زبصص ىندسة الطاقة اؼبتجددة ،زبصص ىندسة اغباسوب و الشبكات الماجستير في:
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 داد العاملين والطلبة والخريجين:أع

أستاذ  أستاذ
 مشارؾ

أستاذ 
 مساعد

حاضر م مدرس
 متفرغ

 أعداد الخريجين أعداد الطلبة داريوفاإل

 ماجستَت بكالوريوس ماجستَت بكالوريوس

12 18 9 2 10 44 185 16 342 - 

 
 2016/2017عضاء ىيئة التدريس في الكلية للعاـ الجامعي العلمي ألاالنتاج 

 بحاث المنشورةعدد األ عضاء ىيئة التدريسأعدد 
بحاث المنشورة الى نسبة األ

عضاء ىيئة التدريس في أعدد 
 الكلية

ورة بحاث المنشنسبة األ
للكلية الى المجموع العاـ 

 بحاث في الجامعةلأل

55 88 160%  
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 كلية األميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلـو الصحية

 

( طالبة يف الفصل 51ـ ومت تسجيل عدد )2007تأسست كلية األمَتة عائشة بنت اغبسُت للتمريض والعلـو الصحية عاـ       

مت استحداث قسمي التحاليل الطبية والتصوير اإلشعاعي، وهتدؼ  2013، ويف عاـ 2007/2008الدراسي األوؿ للعاـ اعبامعي 

اليل ، أشعة( ذات كفاءة متميزة للعمل ضمن الفريق الصحي يف اؼبؤسسات رب ، ىذه األقساـ إىل إعداد كوادر صحية ) سبريض

خرين ورفع الوعي الصحي يف اجملتمع ج كوادر قادرة على التواصل مع اآلالصحية والتعليمية والعمل على تقدَل رعاية صحية نوعية وزبري

 اغباد يف ىذه التخصصات.ورفد اقليم اعبنوب بالكوادر الصحية اؼبتخصصة واؼبسهمة يف معاعبة النقص 

 

 تمنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية:

 .التحاليل الطبية ، التصوير اإلشعاعي، التمريض : البكالوريوس في

 ال يوجد.الماجستير في: 
 

 التطلعات المستقبلية:

 استحداث برنامج اؼباجسًت يف التمريض .1

 استحداث برنامج بكالوريوس يف القبالة .2

 بكالوريوس يف الرعاية التنفسيةاستحداث برنامج  .3

 استحداث برنامج بكالوريوس يف اػبدمات الطبية الطارئة .4

 ؿبافظة معاف واعبنوب يف  (CPR)استحداث مركز لتدريب الكوادر الصحية النعاش القلب  .5

 
 اعداد العاملين والطلبة والخريجين:

أستاذ  أستاذ
 مشارؾ

أستاذ 
 مساعد

محاضر  مدرس
 متفرغ

 عداد الخريجينأ الطلبة عدادأ داريوفاإل
 ماجستَت بكالوريوس ماجستَت بكالوريوس

- 5 6 4 5 32 295 - 122 - 
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 2016/2017عضاء ىيئة التدريس في الكلية للعاـ الجامعي نتاج العلمي ألاإل

 

 بحاث المنشورةعدد األ عضاء ىيئة التدريسأعدد 
بحاث المنشورة الى نسبة األ

في  عضاء ىيئة التدريسأعدد 
 الكلية

ورة للكلية الى بحاث المنشنسبة األ
بحاث في المجموع العاـ لأل
 الجامعة

22 26 1.2  
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 كػليػة العلػػـو التربويػػة

ـ ، ويبلغ عدد أعضاء 14/9/1999( تاريد 5أُنشئت كلية العلـو الًتبويّة يف جامعة اغبسُت بن طالؿ بقرار ؾبلس األمناء  رقم )
 ( طالبػاً وطالبػًة .364( من ضبلػة الدكتػوراه واؼباجستيػر ، فػي حيػن يبلػغ عػدد طلبتهػا )42الكلّية )ىيئة التدريس يف 

من نقل ذلك إىل أبنائنا يف مدراس التعليم العاـ إلسالمية لدى طلبتها ، وسبكينهم وتسعى الكلّية إىل بناء الشخصية الوطنية العربية ا
اؼبتفتح  اؼبتفاعل مع مستجدات اغبياة بروح إبداعية خالّقة ، تتميز بأصالتها العربية اإلسالمية اؼبعاصػرة واػباص ، وتنمية العقل الواعي 

 مػن خػالؿ خطػط وبرامػج تدريسيػة متطػورة .

والدراسات التدريس يف اعبامعة ، من خالؿ البحوث ء ىيئة وتعمل ىذه الكلّية على تطوير الكفاءات الًّتبويّة التعليمية لدى أعضا
ىذه الكلّية على  تعملوالربامج التدريبية بشكٍل دوري  ومستمر ، إضافة إىل اغبلقات الدراسية وورش العمل يف ـبتلف اجملاالت ، و 

 اؼبؤسسػات الًّتبويػّة . مات يف شىت التخصصات فبن ىم يفتطوير كفاءات اؼبعلمُت واؼبعل

يز أمهيتها يف اػبطط التنموية الًتبّية والتعليم وتركاحملّلي كبو  ابية لدى الطلبة وأبناء اجملتمعجيذباىات اإلجو الكلّية عنايتها إىل تنمية اإلوتو 
 ستهالكيػة .إسػت ستثماريػة وليإػوف الًتبيّػة والتعليػم عمليػة دبػا ينسجػم مػع كقتصادية جتماعية واإلاإل

 تمنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية:

 الًتبية اػباصة.، رياض األطفاؿ، صفمعلم  البكالوريوس في:
 اإلرشاد األسري، اؼبناىج وطرؽ التدريس الماجستير في: 

الدبلـو اؼبهٍت يف اإلدارة ، الًتبية يف تكنولوجيا اؼبعلومات دبلـو، لـو العاـ يف الًتبية بالد درجة الدبلـو في التخصصات اآلتية :
 اؼبدرسية.

 

 التطلعات المستقبلية:

.استحداث  .1  زبصصات على مستوى البكالوريوس والدبلـو
 .استحداث برنامج الدكتوراه يف اؼبناىج وطرؽ التدريس .2

 
 عداد العاملين والطلبة الخريجينأ

 

أستاذ  أستاذ
 مشارؾ

أستاذ 
 مساعد

محاضر  مدرس
 متفرغ

 عداد الخريجينأ عداد الطلبةأ داريوفاإل
 دبلـو ماجستَت بكالوريوس دبلـو ماجستَت بكالوريوس

8 14 17 4 43 5 44 20 8 124 14 53 



6102/6102التقرير السنوي للعام الجامعي                                           جامعة الحسين بن طالل                                                                   

    

  
47 

 
  

 

 

 2016/2017عضاء ىيئة التدريس في الكلية للعاـ الجامعي نتاج العلمي ألاإل

 

 بحاث المنشورةعدد األ عضاء ىيئة التدريسأعدد 
بحاث المنشورة الى نسبة األ

عضاء ىيئة التدريس في أ عدد
 الكلية

ورة بحاث المنشنسبة األ
المجموع العاـ للكلية الى 

 بحاث في الجامعةلأل

42 40 95%  
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 عمادة البحث العممي والدراسات العميا

ـ، 2001/  11/  23( تاريد  58أُنشئت عمادة البحث العلمي يف جامعة اغبسُت بن طالؿ بقرار ؾبلػػػػػػس أُمنػػاء اعبامعػػػػػة ذي الرقم ) 
، لتصػػػبح عمػػػادة البحػػػث 24/11/2011( تػػػاريد  461ؾبلػػػس التعلػػػيم العػػػايل ذي الػػػرقم ) وقػػػد مت إعػػػادة تسػػػمية العمػػػادة دبوجػػػب قػػػرار 

 -العلمي والدراسات العليا، وقد مت تفعيل دور العمادة من خالؿ اجملالس والدوائر التالية :

 مجلس البحث العلمي:

عميػد البحػث العلمػي و كاددييػة لػرئيس للشػؤوف األبػو وعضػوية نائػب اويتلخص دور اجمللػس برئاسػة األسػتاذ الػدكتور رئػيس اعبامعػة أومػن يني
ىيئػة والدراسات العليا وثالثة من أعضاء اؽبيئة التدريسية خيتارىم الرئيس ببحث األمػور اؼبتعلقػة بػدعم اؼبشػاريع البحثيػة اؼبقدمػة مػن أعضػاء 

  اعبامعة.يفالتدريس 
 

 مجلس الدراسات العليا:

البحث العلمي والدراسات العليا وعضوية رؤساء عباف الدراسات العليا يف الكليات وثالثة مػن ويتلخص دور اجمللس برئاسة الدكتور عميد 

األسػاتذة خيتػارىم ؾبلػس العمػداء مػن داخػل اعبامعػة أو مػن خارجهػا، بالتوصػية إىل ؾبلػس العمػداء أو األسػتاذ رئػيس اعبامعػة بكافػة األمػور 

عػػداد الطلبػػة اؼبقػػًتح قبػػوؽبم سػػنوياً، التعليمػػات اػباصػػة بػػربامج الدراسػػات ألػػس العمػػداء بامعػػة، كالتوصػػية جملاؼبتعلقػػة بالدراسػػات العليػػا يف اعب

 العليا وتعديالهتا، إقرار كشوفات الطلبة اؼبقبولُت يف برامج الدراسات العليا، إقرار نتائج اػبرجيُت وغَتىا.

 دائرة البعثات العلمية:

واؼبوفػػدين ابتػػداًء مػػن اسػػتقباؿ طلبػػات اغبصػػوؿ علػػى بعثػػات دراسػػية ودراسػػتها، تعػػٍت ىػػذه الػػدائرة بكػػل األمػػور اؼبتعلقػػة باإليفػػاد  .1

والتنسيق مع الكليات اؼبعنية إلعداد كشوفات اؼبفاضلة بصورهتا النهائية، مروراً دبتابعة وتسهيل كل األمور الالزمة لكل موفد قبل 

و بدراسػتو ولغايػة وضػع نفسػو ربػت تصػرؼ جامعػة اغبسػُت سفره إىل بلد الدراسة، وانتهاًء بتسهيل كل األمور للموفد منذ التحاق

 بن طالؿ.

تعمل دائرة البعثات العلمية علػى رصػد حاجػة اعبامعػة للتخصصػات اؼبختلفػة واإلعػالف عػن حاجتهػا لإليفػاد لػدرجيت اؼباجسػتَت   .2

رة دبتابعػة كافػة شػؤوف اؼبوفػدين يف والدكتوراه يف التخصصات اؼبختلفة وفقاً ػبطة اعبامعة اإلسػًتاتيجية باإلضػافة لػذلك تقػـو الػدائ

( مائو وستة وطبسوف موفداً وموفدة للحصوؿ على درجيت اؼباجستَت  156اػبارج والداخل، وقامت اعبامعة بإيفاد ما ؾبموعو ) 
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( 108عػة )والدكتوراه من اعبامعات األجنبية واألردنية، كما وبلغ عدد اؼبوفدين الذين أكملوا دراستهم والتحقػوا بالعمػل يف اعبام

 ( موفداً وموفدة يف ـبتلف التخصصات. 21ما زالوا على مقاعد الدراسة )  نموفداً وموفدة وعدد اؼبوفدين الذي

 

 دائرة المطبوعات وخدمات الباحثين:

تقـو اعبامعػة ومػن خػالؿ عمػادة البحػث العلمػي والدراسػات العليػا بػدعم مشػاريع حبثيػة مقدمػة مػن أعضػاء ىيئػة التدريػػػػس، حيػث  .1

( دينػار أردٍل، و قػد مت زبصػيص مػا 350000حوالػػػػػػي ) 18/8/2017ولغايػة  2005بلػػػػغ قيػمػػػة الدعػػػم مػن اعبامعػة مػن عػاـ 

لػػػػػدعم األحبػػػػػاث العلميػػػػػة اؼبقدمػػػػػة مػػػػػن أعضػػػػػاء اؽبيئػػػػػة التدريسػػػػػية اعتبػػػػػاراً مػػػػػن العػػػػػاـ الدراسػػػػػي  مػػػػػن ميزانيػػػػػة اعبامعػػػػػة%( 2)نسػػػػػبتو 

، كما تقـو الدائرة باستقباؿ طلبات دعم مشاريع حبثيو من الباحثُت داخل اعبامعة والػذي يرغبػوف باغبصػوؿ علػى 2009/2010

باستقباؿ طلبات دعم اؼبشاريع البحثية لعرضها على دعم من خارج اعبامعة مثل صندوؽ دعم البحث العلمي حيث تقـو العمادة 

ؾبلس البحث العلمي كخطوة إلصدار التوصية اؼبناسبة، ىذا وقد مت اغبصػوؿ علػى دعػم مػن الصػندوؽ لصػاحل اعبامعػة لػػستة عشػر 

 .18/4/2016( دينار أردٍل لغاية تاريد 733000تقريباً )مشروع حبثي بقيمة دعم بلغت 

 العليػػػػػا:دائرة الدراسػػػات 

، وأنشئ أوؿ برنامج للماجستَت يف قسم اؼبناىج والتدريس /  2011ت دائرة الدراسات العليا يف عمادة البحث العلمي يف عاـئأنش
، وبرنامج للماجستَت يف قسم اللغة العربية / كلية 2011/2012كلية العلـو الًتبوية على الفصل الدراسي األوؿ للعاـ اعبامعي 

مت فتح ثالثة برامج لدراسة اؼباجستَت ابتداًء من الفصل ،و 2014/2015للعاـ اعبامعي  الفصل الدراسي األوؿ اًء مناآلداب ابتد
 (، وىي:2014/2015الدراسي الثاٍل للعاـ اعبامعي)

 / كلية اهلندسة.ماجستَت ىندسة الطاقة اؼبتجددة  .1
 / كلية اهلندسة.ماجستَت ىندسة اغباسوب والشبكات  .2
 / كلية العلوم.ماجستَت الرياضيات  .3

 (، وىي:2017/2018الفصل الدراسي األوؿ من العاـ اعبامعي ) ابتداًء منومت فتح أربعة برامج ماجستَت 

 ماجستَت إدارة أعماؿ /كلية إدارة األعماؿ واالقتصاد. .1
 علـو مالية ومصرفية /كلية إدارة األعماؿ واالقتصاد.ماجستَت  .2
 كلية البًتا للسياحة واآلثار.ماجستَت إدارة سياحية/ .3
 ماجستَت اإلرشاد األسري/كلية العلـو الًتبوية. .4
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 :ويتلخص دور الدائرة دبا يلي

 .لتحاؽ بربنامج اؼباجستَتد وإصدار إعالف استقباؿ طلبات اإلإعدا •

الدراسات العليا يف الكليات  لتحاؽ بربنامج اؼباجستَت مع مراعاة العدد اؼبطلوب واؼبعدؿ والتنسيق مع عبافاستقباؿ طلبات اإل •

 .واألقساـ اؼبعنية لدراستها وإصدار التوصية اؼبناسبة كخطوة إلصدار القرار الالـز لقبوؽبم

 .متابعة طلبات الطلبة اؼبقبولُت يف الربامج األكادديية وتنظيم عملية قبوؽبم مع وحدة القبوؿ والتسجيل •

نتقاؿ، معادلة مساقات، ربديد مسار الدراسة، نسحاب، التمديد، اإلأجيل، اإلة ومعامالهتم من حيث التمتابعة أوضاع الطلب •

 .تعيُت عباف اؼبناقشة وغَتىاو  تعيُت اؼبشرفُت

إعداد قوائم اػبرجيُت والتوصية جمللس الدراسات العليا بالتنسيب دبنحهم الدرجة العلمية اليت يستحقوهنا يف هناية كل فصل  •

 .دراسي

 .اسية وتعديالهتا وتدقيقهامتابعة اػبطط الدر  •

 .الرد على استفسارات الطلبة واألقساـ األكادديية فيما يتعلق بالدراسات العليا •

 .إصدار الوثائق اؼبتعلقة باألوضاع األكادديية للطلبة •

 بالدراسات العليا.إعداد النماذج اؼبتعلقة بالدراسات العليا ودليل الرسائل اعبامعية واإلحصاءات والدراسات اؼبتعلقة  •

 . الرؤى المستقبلية لسياسة البحث العلمي واإليفاد في الجامعة

. إخراج اؽبيكل التنظيمي للعمادة بشكلو النهائي إىل حيز الوجود وخصوصاً بعد ربديد ؾبلة وطنية متخصصػة يكػوف موقعهػا يف 1

 اعبامعة.

 للبحث العلمي التطبيقي .الداعمة  . ربفيز االستمرارية بتحديث السياسات والتشريعات2

 . وضع إسًتاتيجية حديثة لإليفاد تتماشى وسياسة استحداث أو دمج التخصصات األكادديية يف اعبامعة .3

 . حوسبة ملفات دائرة الدراسات العليا، والسعي لفتح زبصصات جديدة لدرجة اؼباجستَت.4

فاضػػلة بػػُت اؼبتقػػدمُت لإليفػػاد ومتابعػػة سػػَت كافػػة اإلجػػراءات . حوسػػبة نظػػاـ البعثػػات العلميػػة يف اعبامعػػة بشػػكل يشػػمل أسػػس اؼب5

 اؼبالية اؼبتعلقة بإيفادىم واؼبتضمنة ما يلي :

 لكًتوٍل للمتقدمُت .نتقاء اإلفاضلة بُت اؼبتقدمُت لإليفاد واإلحوسبة كشوفات اؼبأ. 
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 ب. معاعبة طلبات الًتشيح للبعثات العلمية و اؼبنح الدراسية .

 الطلبة الذين مت إيفادىم . ج. معاعبة معلومات

 د. معاعبة أمور اؼبرشحُت اغبائزين على قرار إيفاد .

 أرشفة ملفات اؼبوفدين .ى. 

على   Link وذلك عن طريق وضع رابط  ،و. معاعبة األمور اؼبالية للموفدين من خالؿ عرض الصفحة اػباصة بالنظاـ اؼبايل

 نظاـ البعثات يظهر صبيع اغبركات اؼبالية اػباصة باؼبوفدين . 

 .ن لعرض صبيع األمور اؼبتعلقة هبمز. استحداث صفحة الكًتونية خاصة باؼبوفدي
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 2016/2017خالل العام الدراسي  بالمشاريع العممية المدعومةقائمة 

 

 

 د. لورنس عبد الرزاؽ اغبديد

األمَتة كلية 
 عائشة

" Knowledge, attitude and practices of diabetes among 

university community in South Jordan: An explorative 

study. 

2016 2500 

 

 ىاٍل عباس النوافلة
كلية األمَتة 

 عائشة
" Spirituality and mental health trajectories among 

university students in South Jordan." 

2016 2700 

 

البًتاء  كلية د. ؿبمد بركات الطراونة
 للسياحة واالثار

 "اؼبوسم السادس من مشروع البادية اعبنوبية الشرقية /اػبشابية

2016 
0500 

 دعم اعبامعة
 مدعـو كذلك من قبل وزارة اػبارجية الفرنسية و

 14145اؼبعهد الفرنسي للشرؽ األدٌل ودببلغ 

 د.ىياـ سالمة األعرج
األمَتة  كلية

 عائشة
:  "الشكاوي اعبسدية والعضلية وتأثَتىا على الرضا الوظيفي عن العمل  بُت العاملُت يف 

 4000 2016 قطاع الرعاية الصحية يف األردف "

بالزجاج اؼبدورظبنت ذاتية الدمك باستبداؿ نسبة من اإلتطوير اػبرسانة  كلية اؽبندسة د.ؿبمود بشَت اغبسنات  2016 100 

 د. ىاٍل عباس النوافلة
األمَتة كلية 

 عائشة
"Hand hygiene and infection control and 
prevention in Jordan; revisiting the 

topic"  

2017 5600 

 د. زياد مهدي السالمُت
مركز األنباط 
للدراسات 

 األثرية

جنوب اػبضرى يف اغبرة الشمالية :  "اؼبسح األثاري وااليبغرايف )النقشي( ؼبنطقة

 2017 اؼبوسم األوؿ "
3720 

 دعم اعبامعة
3240مدعـو كذلك من قبل جامعة مؤتو ودببلغ   

 

 

 د. ؿبمد بركات الطراونة 

 

 

مركز األنباط 
للدراسات 

 األثرية

 

 اؼبوسم السابع ؼبشروع اؼبسح والتنقيب األثري يف منطقة شرؽ اعبفر /جنوب األردف "

 

 

2017 

 

13000 

دعم 
 مدعـو كذلك من قبل وزارة اػبارجية الفرنسية و اعبامعة

17050اؼبعهد الوطٍت الفرنسي للبحوث ودببلغ    
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 مؤسسة شوماف

 

 الدنماركي لالجئينالمجلس 

 

 الجامعة من النشاطات العلمية والثقافية واالعالمية إصدارات

 احصائيات ؾبلة جامعة اغبسُت بن طالؿ للبحوث والدراسات: . أ
 

 2016/2017ؾبلة جامعة اغبسُت بن طالؿ للبحوث خالؿ العاـ الدراسي 

 كلية اؽبندسة د. سعود الذنيبات
خداـ اي عدد طريقة تضمُت مكاٍل عاـ باست
 من اؽبوائيات اؼبرسل

 السنو

6102 

 اؼببلغ

018.11 

د. ؿبمد 
 النصرات

 
 

مركز الدراسات واالستشارات وتنمية 
 اجملتمع

" اذباىات اؼبواطنُت األردنيُت كبو حقوؽ اؼبرأة األردنية يف ؿبافظات 
دراسة سوسيولوجية" –الكرؾ، الطفيلة، معاف   

 

 السنو

2016 

 

 اؼببلغ

8000 

 العدد البياف الرقم

 171 حباث الوارده للمجلةعدد األ 1
 - حباث اؼبسحوبةاأل 2
 52 اؼبقبولة للنشر يف اجمللةحباث األ 3
حباث اليت ردت بسبب عدـ توافق األ 4

 التخصصات
- 

 84 حباث اؼبرفوضةاأل 5
 35 حباث قيد التحكيمأ 6
 4 خراجهاإعداد اليت مت األ 7
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 1 خراجعداد قيد اإلأ 8
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 عداد الموفدين حسب الكليةأ

 العدد الكلية
 4 العلـو

 - إدارة االعماؿ واالقتصاد
 11 الهندسة

 5 ميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلـو الصحيةاأل
 - البتراء للسياحة واالثار
 1 تكنولوجيا المعلومات

 - العلـو التربوية
 

  عداد الموفدين حسب البلدأ

 العدد البلد
 3 مريكاأ
 9 سترالياأ

 5 ردفاأل
 2 كندا

 1 سبانياإ
 1 ماليزيا
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 شؤون الطمبةعمادة 

 ورعاية والثقايف، واؼبادي، والروحي، والعاطفي واؼبهٍت الفكري النمو تقـو فلسفة العمادة من خالؿ التجربة اغبياتية للطلبة وذلك من خالؿ
 والرفاه الفكري البحث ؾباالت يف واػباص اؼبتوقعة اؼبستويات أعلى إىل الوصوؿ يف الطلبة لدعم استعداد على ،ف العمادةكما أ .الطالب

 .األكرب اجملتمع يف واإلسهاـ واؼبشاركة القيادية، اؼبهارات وتنمية اؼبهنية، والكفاءة الشخصي
 

 :الطلبة شؤوف عمادة أىداؼ
 . اعبامعة يف وربببهم الطلبة ذبذب اليت اؼبناسبة البيئة هتيئة  .1
 .والعملية العلمية خرباهتم وصقل الطلبة مواىب إبراز على تساعد .2
 .واعبسدية النفسية الشخصية والتنمية األكادديية اؼبتطلبات بُت اؼبتكامل التوازف لتحقيق الطلبة تشجيع  .3
 .ومناسباتو وأنشطتو مؤسساتو خالؿ من احمللي باجملتمع اعبامعة طلبة ربط  .4
 .اجملاالت شىت يف اإلبداعية قدراهتم من ستفادةلإل مثمر عمل يف مواىبهم وتوظيف الطلبة وقدرات طاقات وصقل تنمية  .5
 . الفراغ ألوقات األمثل غتناـواإل الطلبة نفوس يف التعاوف روح وغرس والتطوعي اعبماعي العمل وتشجيع دعم  .6
 . اؼبختلفة واألندية واؼبؤسسات اعبامعات مع وودية تنافسية فعاليات ػبوض والرياضية والثقافية العلمية اعبامعة فرؽ إعداد .7
 

 .اجملتمع يف ومسامهتو واندماجو القيادية، مهاراتو وتطوير اؼبهنية، وكفاءتو ورفاىيتو، االجتماعي، ومنوه بالطالب،ودراستو، العمادة هتتم كما
 

 الطلبة شؤوف عمادة دوائر
 

 :الطالبية والرعاية الخدمات دائرة
 لذوي خدمات توفَت ذلك يف دبا اؼبستمر ومنوىم تطوُّرىم، لضماف الطلبة؛ وإرشاد لدعم متكاملة خدمات تعمل الدائرة على توفَت

 . وغَتىا اؼبادية واؼبساعدات الوافدين، للطلبة وخدمات واإلرشادية، الصحية، واػبدمات اػباصة، االحتياجات
 

 ة:الطالبي والمجالس الطالبية الهيئات دائرة
 لقسم الرئيسي اؽبدؼ إف .التميز كبو للسعي عموماً؛ واجملتمع اػبرجيُت، وقدامى ،تقـو الدائرة بتقدَل اؼبساعدة من خالؿ الطلبة واالساتذة

 وتساعدىم اعبامعة، يف للطالب األكادديية التجربة تطوير يف تساىم اليت واألنشطة الالصفية، الربامج من صبلة توفَت ىو الطالبية األنشطة
 والقيادة، اعبميلة، والفنوف واؼبسرح، والًتفيهية، والرياضية، والًتاثية، الثقافية والربامج األنشطة خالؿ من والتطور، الفكري، النمو على

 . الطالبية واؼبنظمات
 

 : الطالبات مساكن دائرة
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 اؼبناخ توفَت خالؿ من اعبامعة ورسالة رؤية دعمهنا تإ كما منسجم، طاليب ؾبتمع لبناء فرصاً  الباتللط يتيح مالئما سكن تعمل على توفَت
  اؼبقيمُت للطلبة اؼبتنوعة االحتياجات تليب ونظيفة آمنة، مرافق َتوفت كذلكو  الطالب، قباح يف يساىم الذي اؼبالئم الدراسي

 
 
 :للتنمية الثاني عبداهلل الملك صندوؽ /الخريجين ومتابعة الوظيفي اإلرشاد مكتب

 لتحقيق شخصية وكفايات حياتية مهارات إكساهبم طريق عن اعبامعة طلبة وتأىيل تدريب على عملوال اػبرجيُت  يقـو اؼبكتب دبتابعة
 األمثل ستثماراإل إىل للوصوؿ والعامة اػباصة اؼبدٍل اجملتمع مؤسسات مع التعاوف خالؿ من والتميز اإلبداع على والتشجيع التنمية أىداؼ
 .ناجحاً  ياً وظيف راً مسا ؽبم وسبهد توظيفهم فرص من يزيد فبا منو،االك الوطن أبناء لطاقات

 
 والفني الثقافي النشاط دائرة

 صقل هبدؼ للطلبة اؼبتنوعة والفنية الثقافية األنشطة ؼبمارسة اؼبالئمة والبيئة اؼبناخ توفَت إىل الرامي الًتبوي اؽبدؼ مع اً مانسجا الدائرة أنشئت
 اؼبواىب تلك إلبراز واحملاضرات الندوات من العديد إقامة تتضمن فصلية برامج إعداد على الدائرة فتعمل ، اعبامعي الطالب شخصية وتطوير
 .اؼبتنوعة والفنية الثقافية األنشطة دبختلف التدريبية الدورات من العديد لعقد إضافة

 
 وكليات وأقساـ العمادة دوائر مع بالتشارؾ وفعاليات وأنشطة إدارية روتينية أعماؿ مابُت وأعماؽبا الدائرة نشاطات وتوزعت تنوعت وقد

 . احمللي اجملتمع أطياؼ سبثل واليت احمللية والفرؽ كاعبمعيات خارجية وجهات اؼبختلفة اعبامعة
 

 اؼبلك وصندوؽ العمادة دوائر مع اؼبشاركات ،باإلضافة اىل واػباصة الرظبية اغبكومية باعبامعات اػبارجية اؼبشاركات األنشطة تتضمن كما
 .الثاٍل للتنمية  عبداهلل
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 الرابعالباب 

 داريةالمراكز والوحدات والدوائر اإل
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 مركز الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

 
ت و االتصاالت ، ومنػذ ذلػك ، ليكوف بوابة اعبامعة  يف ؾباؿ تكنولوجيا اؼبعلوما 2000مت تأسيس  مركز اغباسوب يف اعبامعة  سنة 

 حدث تقنيات اغبوسبة واالتصاؿ.أضها ويقدمها للعامل اػبارجي عرب يربط اركاف اعبامعة ببع اً صبح مركز اغباسوب ركنا اساسيأاغبُت 
يف ؾبػػاالت تكنولوجيػػا اؼبعلومػػات لكػػًتوٍل يف اعبانػػب اإل علػػى تطػػوير اعبامعػػة تتمحػػور مسػػؤوليات مركػػز اغباسػػوب ورسػػالتو  يف العمػػل 

سػػػتخداـ تكنولوجيػػػا إل وتػػػوفَت بيئػػػة مالئمػػػة صبيػػػع أعمػػػاؿ اعبامعػػػة اإلداريػػػة و اؼباليػػػة و األكاددييػػػة االتصػػػاالت ، مػػػن خػػػالؿ حوسػػػبة و 
لكًتونيػة والتػدريب تػوفَت البنيػة التحتيػة للخػدمات اإللكػًتوٍل و التعليم و تعزيز مبدأ التعليم اإلاالتصاالت يف ربسُت جودة اؼبعلومات و 

 ستخدامها.إعلى 

 :نجازات لمختلف دوائر المركزأىم النشاطات واإل

حتياجات من مػوظفُت ؼبػلء الشػواغر، والقيػاـ بإعػادة اؼبركز ويساعد على ربديد وحصر اإلخيدـ  قرار ىيكل تنظيمي جديدإ .1
 دمج بعض الشعب وإعادة تسمية بعض الدوائر.
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ليػػة تتناسػػب مػػع طبيعػػة الػػربامج وبػػاألخص اؼبربؾبػػُت بػػأجهزة ذات جػػودة عا  تػػم تحػػديث الحواسػػيب الخاصػػة بػػالموظفين .2
قبػػاز العمػػل بالوقػػت والشػػكل اؼبطلػػوب. باإلضػػافة اىل التواصػػل والتنسػػيق نػػو مػػن إؼبوظػػف لتمكينظمػػة الػػيت يعمػػل عليهػػا اواأل

 سم مركز اغباسوب.( جهاز جديد على إ25اف إلستقطاب )اؼبستمر مع السادة بنك القاىرة عم
قبازه وتطبيقة خػالؿ مػدة زمنيػة أحد اؼبشاريع الضخمة والذي مت إلكتروني )البصمة( وكاميرات المراقبة مشروع الدواـ اإل .3

دائػرة الشػبكات يف دائػرة الربؾبػة و ( شهور رغم ضػخامتو وبنسػبة قبػاح عاليػة وذلػك جبهػود اؼبختصػُت مػن اؼبركػز 5مل تتجاوز )
 والدعم الفٍت حيث اشتمل على:

 خذ بصمات العاملُت يف اعبامعة.أ -
 عقبات تسمح للجوء اىل االعذار.مع اعبميع تفادياً غبدوث مشاكل أو  توزيع األجهزة بطريقة تتناسب -
 برؾبة نظاـ ؿبوسب خاص بالدواـ يتناسب مع ىذا النظاـ )البصمة( جبهود دائرة الربؾبػػػػػػػػػػػػػة. -
( طبسة 15.000ت تصل لغاية )سبّكنا من اغبصوؿ على منح من الشركة اؼبنّفذة للعطاء من أجهزة، شاشات، ومعّدا -

 لف دينار.عشر أ
 جهزة الخوادـ .تحديث أ .4
 ( جهاز وذلك لتطوير الشبكة وزيادة كفاءهتا.25مت شراء )  Switchesأجهزة اؿ  .5
نقطػاع الكهربػاء عػن كل الػيت تواجهنػا مػن عمليػة تكػرار إمت شراء ىذا اعبهاز غبػل صبيػع اؼبشػا )مزود الطاقة(  UPSجهاز   .6

 نًتنت.احملوسبة وشبكػػػػػػػػػة اإل نظمةاعبامعة خاصة فيما يتعلق بسَت عمل األ
وذلػك  65MBقل من تكلفة العطاء القػدَل وبتكلفة أ MB200لتصبح  65MBمت رفع سرعة االنًتنت من نترنت اإل .7

 منية.توقيع اإلتفاقية اعبديدة مع شركة أ بعد
 للجامعة.: مت ربديث البيانات والعمل جار على تصميم موقع جديد لكتروني للجامعة تطوير الموقع اإل .8
ستصدار البطاقة متعددة األغراض والفوائػد مػع السػادة بنػك القػاىرة عمػاف، وىػي ة اػباصة بإتفاقيمت توقيع اإلالبطاقة الذكية  .9

 ف شاء اهلل.ية ؼبشروعات كبَتة سُتبٌت عليها إملك ؼبركز اغباسوب وتكنولوجيا اؼبعلومات، وسبثل بدا
تم اإلنتهػاء منػو خػالؿ ث مػن خاللػو يػتم الػدفع النقػدي مػن أي بنػك وسػيحيػلكتروني "إي فػواتيركم" مشروع الدفع اإل  .10

 قصى حد.   مدة شهرعلى أ
بريػػػد  5000وبعػػػدد اصبػػػايل كػػػاديميين، اإلداريػػػين، وطلبػػػة الجامعػػػة لأل AHUلكترونػػػي رسػػػمي  تخصػػػيص بريػػػد إ  .11

 لكًتوٍل.إ
ت، والتأكيػد علػى تصػاالمن طلبة اعبامعة ومن جامعات أخرى ومتػدريب مشػروع وزارة اإل ستقباؿ العديد من المتدربينإ  .12

ف يكوف يف اؼبرحلة اؼبقبلة وجود برنامج تػدرييب شػامل للػدوائر الثالثػة وىػذه اؼبهمػة مناطػة بػدائرة التخطػيط وضػماف ضرورة أ
 اؼبرجوة. اعبودة. لتمكُت اؼبتدربُت من اػبروج بربنامج تدرييب فعلي حيقق الفائدة

لتلقػي الشػػكاوى واسػػتقباؿ طلبػات اػبػػدمات الػػيت يقػدمها اؼبركػػز ألقسػػاـ ودوائػػر   Call Centerسػتحداث فكػػرة إ .13
 ختصاصو من خالؿ نظاـ الصيانة احملوسب اعبديد.  وزيعها على دوائر اؼبركز كل حسب إاعبامعة حبيث يتم ت

 التطلعات المستقبلية

 لكًتونية يف اعبامعة من خالؿ:اػبدمات اإل إلجياد نقلة نوعية يفيتطّلع اؼبركز 
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، ونظاـ الديوا  .1  نظمة اغبالية.ف، ونظاـ براءة الذمة، وتطوير األالعمل على تطوير أنظمة جديدة مثل نظاـ اللواـز
 من اؼبعلومات يف اعبامعة.تطوير شبكة اغباسوب، وإعداد دراسة كاملة لنظاـ أ  .2
جػػل تقػػدَل خدمػػة أفضػػل ألعضػػاء اؽبيئػػة اغباسػػوب يف اعبامعػػة تابعػػة لػػو مػػن أف تكػػوف صبيػػع ـبتػػربات سػػيعمل اؼبركػػز علػػى أ .3

 التدريسية والطلبة. 
د بيئػػة جػػراءات يف اعبامعػػة، وكػػذلك إجيػػايػػة الػػيت ستسػػاعد يف تسػػهيل صبيػػع اإللكًتونإسػػتحداث العديػػد مػػن اػبػػدمات اإل .4

 لكًتوٍل يف اعبامعة.مناسبة لتطوير التعليم اإل
 من اؼبعلومايت.ة آمنة يتوفر فيها صبيع وسائل األف تكوف بيئيث غرفة اػبوادـ من أجل أربد .5
والتطػػػورات التقنيػػػة السػػػائدة يف  مػػػع متطلبػػػات العمػػػلتوسػػػعة وتطػػػوير مركػػػز اغباسػػػوب وتكنولوجيػػػا اؼبعلومػػػات  دبػػػا يػػػتالئم  .6

 تكنولوجيا اؼبعلومات . ؾباالت
 

 

 

 

 

 مركز اللغات

كوحدة أكادديية مستقلة يف جامعة اغبسُت بن طالؿ إستجابة إىل اغباجات اؼبتزايدة لتعليم اللغات لطلبة يأيت تأسيس مركز اللغات  
ف اؼبنطقة أأبناء اجملتمعات احمللية خاصة و  وموظفي اعبامعة وكذلك موظفي عدد كبَت من مؤسسات القطاعُت العاـ واػباص واألفراد من

تتوسط أقاليم سياحية و تنموية تعج بأعداد كبَتة من السياح األجانب وعماؿ اؼبناجم واؼبستثمرين. وتنبع أمهية ىذا اؼبركز من رسالة 
 وموقع جامعة اغبسُت بن طالؿ وكذلك من خالؿ أىداؼ اؼبركز اؼبذكورة تاليا. 

كادديية الوحيدة اؼبتخصصة يف ؾباؿ اللغات يف منطقة تتوسط اؼبثلث جامعة اغبسُت بن طالؿ الوحدة األ يعترب مركز اللغات يف
نو من اؼبتوقع أف يسد ىذا اؼبركز حاجات الطلبة وصبيع قطاعات اجملتمع إاء و وادي ـر و العقبة(. وعليو فالسياحي الذىيب )البًت 

 قباز إعماؽبم.إرات اللغوية الضرورية لدراستهم و األخرى من اؼبها

 نجازات اإلأىم النشاطات و 

 كاديمية :نجازات األاإل - أ
     يقـو اؼبركز بتنفيذ الربنامج الفصلي اؼبتمثل بتدريس متطلبات اعبامعة اللغوية  ستمرار برنامج متطلبات الجامعة اللغوية :إ.1

 ) إجباري واختياري( عبميع طلبة اعبامعة واليت تشمل:
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 المواد التي يتم تدريسها في مركز اللغات

 سم المادةإ المادةرقم  ت
 099ستدراكية العربية اإل 201099 .1
 101اللغة العربية  201101 .2
 تصاؿ باللغة العربيةمهارات اإل 201102 .3
 099ستدراكية قبليزية اإلاإل 202099 .4
 101قبليزية اللغة اإل 202101 .5
 قبليزيةتصاؿ باللغة اإلمهارات اإل 202102 .6

 

دد اؼبقبولُت يف ماديت اللغة متحانات اؼبستوى احملوسبة للطلبة اعبإجراء إمت  المستوى المحوسبة للطلبة الجدد:متحانات إ.2
 قبليزية واللغة العربية لأعداد التالية :اإل

 
 
 

 متحانات المستوىعداد الطلبة اللذين تقدموا إلأ
 نجليزية مستوى اللغة اإل مستوى اللغة العربية  الفصل الدراسي

 682 680 2016/2017وؿ للعاـ اعبامعي األ
 619 618 2016/2017الثاٍل للعاـ اعبامعي 

 1301 1298 المجموع :
 2599 المجموع الكلي :

 

 متحاف لأعداد التالية :بة ؼبواد اؼبركز حيث مت إجراء اإلمتحانات احملوس عقد اإلمت :متحانات المحوسبة لمواد المركزاإل.  3

 2016/2017وؿ من العاـ الجامعي لمواد الدراسية للفصل الدراسي األمتحانات االلذين تقدموا إلعداد الطلبة أ
 متحافعداد الطلبة الذين تقدموا لإلأ سم المادةإ رقم المادة ت

 316 099ستدراكية العربية اإل 201099 .1
 542 101اللغة العربية  201101 .2
 487 099ستدراكية قبليزية اإلاإل 202099 .3
 551 101قبليزية اللغة اإل 202101 .4
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 السكرتيرة
 مشرفة المختبر

 35 102قبليزية تصاؿ باللغة اإلمهارات اإل 202102 .5
 1931 المجموع:

 
 

 2016/2017متحانات المواد الدراسية للفصل الدراسي الثاني  من العاـ الجامعي عداد الطلبة اللذين تقدموا إلأ
 متحافتقدموا لإلعداد الطلبة الذين أ سم المادةإ رقم المادة ت
 401 099ستدراكية العربية اإل 201099 .1
 295 101اللغة العربية  201101 .2
 360 099ستدراكية قبليزية اإلاإل 202099 .3
 620 101قبليزية غة اإلالل 202101 .4
 30 102قبليزية تصاؿ باللغة اإلمهارات اإل 202102 .5

 1706 المجموع:
 
 
 
 
 وكلية األمَتة عائشة بنت اغبسُت للتمريض. ،اؼبركز يف كلييت البًتا للسياحة واآلثار. فتح شعب ؼبواد 4
متحاف الػػ عداد إلحمللي داخل وخارج اعبامعة مثل اإلستشارات وتنمية اجملتمع ات بالتعاوف مع مركز الدراسات واإل. عقد عدة دورا5

TOEFL. 
 واإلعداد لتفعيل شعبة الًتصبة. . القياـ بأعماؿ الًتصبة للوثائق اػباصة باعبامعة6
 . القياـ بأعماؿ الًتصبة للوثائق اػباصة باؼبؤسسات العامة للمجتمع احمللي.7
 .102متحانات اػباصة دبادة مهارات االتصاؿ باللغة العربية . العمل على حوسبة اإل8
  بغَتىا وعقد دورات متخصصة هبذا الشأف .. التواصل مع بعض اعبامعات الشقيقة لتفعيل شعبة تدريس اللغة العربية للناطقُت9

 .2016/2017وؿ من العاـ اعبامعي على الفصل الدراسي األ online( ليتم تدريسها101قبليزية ). مت طرح مادة اللغة اإل10
  

 يتكوف الكادر اإلداري يف اؼبركز من ستة  موظفُت وكما يلي : نجازات اإلدارية :اإل - ب
 

 

 
 

 مدير مركز اللغات
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 عامل البريد رئيس الديوان
 

 
 

( وثيقة أما الكتب واػبطابات الصادرة  فبلغ 154)   2016/2017ىل الديواف خالؿ العاـ إدد اػبطابات واؼبعامالت الواردة بلغ ع
 .(  وثيقة85عددىا )

 2016/2017لعاـ الت الصادرة والواردة من الديواف عداد الخطابات والمعامأ
 عداداأل الخطابات والمعامالت ت
 85 الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادرة  .1
 154 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواردة .2

 239 المجموع :
 

 التطلعات المستقبلية . - ج
 -العمل لتنفيذ برامج اؼبركز :ستكماؿ إ

ختيارية( عبميع طلبة اعبامعة اللغوية )اإلجبارية واإل يعٌت ىذا الربنامج بتدريس مواد متطلبات برنامج متطلبات الجامعة اللغوية: . أ
 اعبامعة واليت تشمل: 

 سبانيةاللغة اإل،  101اللغة األؼبانية ،  101اللغة الفرنسية 

 لغير الناطقين بها: برنامج تعليم اللغة العربية . ب

 يعٌت ىذا الربنامج بتدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا فبن يرغبوف بإكماؿ دراساهتم يف زبصص اللغة العربية وآداهبا أو االلتحاؽ 
والقراءة والكتابة(. ستماع واحملادثة رات اللغوية )اإلبأي من الربامج األخرى اليت تدرس باللغة العربية. ويركز الربنامج على صبيع اؼبها

باإلضافة إىل اؼبواد اليت تدرس باللغة العربية الفصحى، فأف صبيع الطلبة اؼبلتحقُت هبذا الربنامج سوؼ يدرسوف مساقًا يف اللهجات 
حاؽ لتاإل" مستويات حبيث حيصل الطلبة الناجحُت يف اؼبستوى السادس على شهادة زبوؽبم من 6األردنية. يتكوف ىذا  الربنامج من "

 ربية(. بالدراسة اعبامعية باللغة العربية ولكافة اؼبستويات )البكالوريوس، اؼباجستَت، الدكتوراه ويف صبيع اعبامعات واؼبعاىد األردنية والع
 نجليزية لغير الناطقين بها:برنامج تعليم اللغة اإلج . 

 ستشارات وخدمة اجملتمع:الدراسات واإل يقدـ ىذا الربنامج منطُت من أمناط التعليم وذلك بالتعاوف مع مركز 
 نجليزية ألغراض خاصة:برنامج اللغة اإلد. 

قبليزية قبليزية لأغراض السياحية واإلة كبَتة لعدة قطاعات من بينها اإلىذا الربنامج ـبصص لتدريس مواضيع ؿبددة وذات أمهي 
 لأغراض الطبية وغَتىا.

 برنامج التعليم المكثف:ىػ . 
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موظفي قبليزية وذلك لطلبة الدراسات العليا  وكذلك " مستويات مكثفة يف اللغة اإل6ح "الربنامج إىل طر يهدؼ ىذا . 1
متحاف الدويل حُت يف اؼبستوى السادس للتقدـ لإلبناء اجملتمع احمللي حيث يتأىل الطلبة الناجأاؼبؤسسات العامة واػباصة و 

TOEFL . 
 تدريسها يف اؼبركز والعمل على تزويد الطلبة هبذة اؼبناىج بطريقة ميسرة وغَت مكلفة ..  تطوير اؼبناىج واؼبساقات اليت يتم 2

 متحاف احملوسب بتحسُت النوافذ وزيادة عدد االسئلة والقطع وتدقيقها.. تطوير اإل3
 سناد الشعب اؼبتوفرة يف اؽبيكل التنظيمي والعمل على تفعيلها .إ. 4
 ة اؼبتوفرة يف دوائر اعبامعة وحوسبة الوسائل اؼبرئية واؼبسموعة وتوفَتىا للطلبة لوجيا اغبديثو ستفادة من التكن. اإل5

 يةستحداث برامج تدريبإفضل و أمثل و أستخداـ اللغة بشكل إاطق السياحية لتدريب الطلبة على ستفادة من قرب اؼبن. اإل6
 لذلك.

 يف اعبامعة للعمل ضمن كادر اؼبركز . ستفادة من برامج التدريب اؼبيداٍل " خدمة اجملتمع " اؼبوجودة. اإل7
ستقطاب اجملتمع احمللي والدوائر واؼبؤسسات اغبكومية واػباصة  إ جلأعماؿ الدعائية لًتويج اؼبركز من واأل نشراتصدار الإ. 8

 جانب والعرب .الطلبة األب
 غة األؼبانية(.سبانية، اللنسية، اللغة اإل.تدريس مساقات اللغات لطلبة اعبامعة وتشمل )اللغة الفر 9

 

 

 ستشارات وتنمية المجتمعاسات واإلمركز الدر 

ـ بقرار ؾبلس التعليم العايل؛ ليشكل ذراع اعبامعة 2007عاـ  يف ستشارات وتنمية اجملتمعالدراسات واإلركز ممت تأسيس      
 التنفيذي باؼبسامهة يف تنمية اجملتمعات احمللية والواجهة اؼبنظمة لفعاليات اعبامعة يف عالقتها مع اجملتمعات احمللية.

باحثُت متفرغُت من زبصصات علمية متعددة، يتمتع اؼبركز باالستقاللية يف إطار قانوف اعبامعة ونظاـ اؼبراكز العلمية، ويوجد فيو ىيئة 
، استطاع اؼبركز بناء قاعدة متينة من اإلقبازات العلمية واجملتمعية اليت جعلت منو قات واسعة ؿبلية ووطنية ودوليةويرتبط بشبكة عال

 األردف بشكل عاـ.عنواناً بارزاً يف التأطَت العلمي واجملتمعي للتنمية احمللية يف ؿبافظة معاف بشكل خاص  ويف جنوب 
ستدامة، والرشد، دئ اإلجتماعية برؤية جديدة تعتمد التخطيط العلمي، ومباد رسالة اعبامعة يف اؼبسؤولية اإللقد حاوؿ اؼبركز ذبسي

جتماعي والثقايف يف التحديث، وإدارة التغيَت اإلستفادة من التطبيقات اؼبعاصرة دخالت والعمليات واؼبخرجات، واإلوجودة اؼب
 جتماعي اغبقيقي.لية وىذه الثقة ىي رأس اؼباؿ اإلقتصادي، ما جعل اؼبركز يناؿ ثقة اجملتمعات احملواإل

قتصادية الصعبة اليت سبر هبا عتبار الظروؼ اإلؿ ىذه السنوات، مع األخذ بعُت اإلإف مراجعة طبيعة الربامج واؼبشاريع اليت أقبزت خال
جامعة اغبسُت بن طالؿ، تؤكد كيف عملت ىذه اؼبؤسسة على ربويل ىذا التحدي إىل  مؤسسات التعليم العايل األردنية ومن بينها

فرصة حقيقية من خالؿ اعبهود اؼبخلصة اليت بذلت من قبل العاملُت يف اؼبركز، والتعاوف الكبَت، والدعم اؼبوصوؿ من قبل عدد من 
والشرؽ األوسط، وال يغيب عنا دور اؼبتطوعُت من أبناء  مؤسسات اجملتمع الدويل العاملة يف حقوؿ التنمية والتطوير يف األردف

 اجملتمعات احمللية.
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 مركزإنطالقًا من فلسفػة التعليم العايل األردٍل، اليت ذبسدىا أىداؼ جامعة اغبسُت بن طالؿ يف تنميػة اجملتمع احمللي، جاء إنشاء "

يف اؼبسامهػة يف تنميػة اجملتمعات احملليػة، ويف خدمػة أىداؼ التنميػة " لتحقيق رؤيػة اعبامعػة الدراسات واالستشارات وتنميػة المجتمع
 الوطنيػة الشاملػة.

 
 رؤية المركز:

العمػػل علػػى اؼبسػػامهة يف تنميػػة اجملتمعػػات احملليػػة، وربسػػُت نوعيػػة اغبيػػاة فيهػػا؛ مػػن خػػالؿ التمكػػُت وبنػػاء القػػدرات والشػػراكة اؼبؤسسػػية 
 ىل مرجعية وأداة ومنوذج يف تنمية اجملتمعات احمللية.  إىل ربويل اعبامعة إها، وصواًل إطالؽ اؼببادرات ودعمواجملتمعية، و 

 
 رسالة المركز : 
ستثمار قدرات اعبامعػة العلميػة والبشريػة واؼباديػة وتوجيهها للمسامهػة يف تنميػة اجملتمع، عن طريق توظيف ىذه إركز على تستند رسالػة اؼب

ؼبعطيػات البيئػػة احمليطػػة، واإلسػهاـ يف دفػع مسػَتة التنميػػة الوطنيػػة اؼبستدامػػة، ورفػع مسػتوى اإلنتاجيػة  القدرات بشكل علمػي يسػتجيب
خػػالؿ التزامنػػا بالريػػادة والتميػػز ويف إطػػار  واؼبشاركػػػة اجملتمعيػػػة وإدارة التغيػػَت اإلجيػػايب دبػػا خيػػدـ أولويػػات التطػػوير والتحػػديث، وذلػػك مػػن

 .حتياجات اؼبتعاملُت وفق ضوابط رقابية فعالةإ بروح الفريق، وتقدَل خدمات متميزة تتسم بالشفافية وتليباؼبعايَت اؼبؤسسية والعمل 
 
  .فلسفػة المركز ورسالتو 
أولت جامعػة اغبسُت بن طالؿ تنمية اجملتمع وتطويره عنايػة خاصػة، وجعلت ىذه اؼبهمػة ىدفاً يتصدر أىدافها العامػة اليت تسعى إىل  

معات ربقيقها، وتنبع فلسفة اؼبركز من رسالػة اعبامعػة القائمػة على توفَت التعليم النوعي، وإجراء البحث العلمي التطبيقي، وتنميػة اجملت
لية من أجل اؼبسامهة يف تنمية ؿبلية مستدامة ومتوازنة وعادلة تطور القدرات اإلنتاجية للمجتمعات احمللية وتسهم يف ربسُت نوعية احمل

 اغبياة.
توظيف ستثمار قدرات اعبامعػة العلميػة والبشريػة واؼباديػة وتوجيهها للمسامهػة يف تنميػة اجملتمع، عن طريق إوتستند رسالػة اؼبركز إىل  

ىذه القدرات بشكل علمي يستجيب ؼبعطيات البيئػة احمليطػة، واإلسهاـ يف دفع مسَتة التنميػة الوطنيػة اؼبستدامػة، ورفع مستوى 
 اإلنتاجية واؼبشاركػة اجملتمعيػة وإدارة التغيَت اإلجيايب دبا خيدـ أولويات التطوير والتحديث.

 
 ستراتيجيةىداؼ اإلأىداؼ المركز: األ 

 -أىداؼ المركز بما يلي: تتلخص
 إجراء البحوث العلميػة التطبيقيػة اليت زبدـ أىداؼ التنميػة الوطنيػة اؼبستدامػة وإطالؽ برامج حبثيػة متخصصػة يف ىذه اجملاالت. .1
إنشاء قاعدة بيانات علميػة متخصصػة حوؿ خصائص اجملتمعات احملليػة وواقعها وإتاحتها أماـ صناع القرار والباحثُت  .2

 واؼبهتمُت.
إجراء اؼبسوحات العلميػة اجملتمعيػة والنوعيػة وربديثها بشكل دوري، وتقدَل االستشارات الفنية ؼبختلف القطاعات اإلنتاجية  .3

 واجملتمعية.
تصاؿ ستفادة من تطبيقات اإلعالـ واإلليػة يف إقليم اعبامعة، وذلك باإلتقدَل خدمات اتصاليػة نوعيػة للمجتمعات احمل .4

 التنموي.
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 اؼبسامهػة يف رفع سويػة األداء يف مؤسسات القطاعُت العاـ واػباص. .5
 تنفيذ الربامج التدريبيػة وبرامج التأىيل على اؼبستوى احمللي واإلقليمي. .6
 اؼبسامهػة يف تطوير القدرات اؼبعرفية والفنية للعاملُت يف اعبامعة، وتنميػة قدرات اعبامعػة يف تقدَل اػبدمات للمجتمع. .7
ة يف هتيئػة خرجيي اعبامعػة لسوؽ العمل بالتعاوف مع اعبهات اؼبعنيػة، من خالؿ تزويدىم باؼبهارات الالزمػة، وتوفَت فرص اؼبسامهػ .8

 الدعم والتدريب والتأىيل الالـز وتعريفهم بسوؽ العمل واحتياجاتو.
 

 شركػػػاء المركػػػػػز والجامعة: 
 (.                NAIالوكالة الوطنية الكورية للمعلومات ) -
 .اجمللس الثقايف الربيطاٍل -
 (.MISالوكالة الدينماركية لدعم اإلعالـ ) -
 مؤسسة كونراد أديناور/ عماف. -
 معهد اإلعالـ األردٍل. -
 و غزالة.بمؤسسة طالؿ أ -
 تصاالت وتكنولوجيا اؼبعلومات.وزارة اإل -
 سالمية.وقاؼ والشؤوف واؼبقدسات اإلوزارة األ -
 التنموي السياحي.سلطة إقليم البًتا  -

 
 اإلطار المؤسسي والتنظيمي.

 يضم المركز الدوائر التالية ىي: 
 

 دائرة الدراسات والتدريب: -أوال
تقـو ىذه الدائرة بإجراء الدراسات واؼبسوحات اػباصة دبوضوعات تنمية اجملتمعات احمللية، ومتابعة تنفيذ الربامج البحثية يف      

قضايا التنمية يف إقليم اعبامعة، وتنظيم عالقات اعبامعة باعبهات العلمية والثقافية األخرى اؼبعنية بقضايا ؾباالت اؼبعرفة اليت زبدـ 
 البحث العلمي التنموي.

وتقـو الدائرة بإنشاء وتشغيل وإدامة قواعد البيانات واؼبعلومات الشاملة واؼبتخصصة اليت تعٌت بأحواؿ اجملتمعات احمللية      
 احتها أماـ اؼبستفيدين.وخصائصها، وإت

اؼبهارات اليت تساىم تقـو ىذه الدائرة بوضع وتنفيذ خطة شاملة جملموعة من الربامج التدريبية اؼبتنوعة يف ـبتلف ؾباالت اؼبعرفة، و      
 عامة. حتياجات التدريبية ؼبختلف الفئات والقطاعات يف إقليم اعبامعة خاصة ولكافة قطاعات اجملتمع األردٍليف تلبية اإل

 -وتضم الدائػػرة:
 شعبة التدريب والتأىيل. -
  شعبة الدراسات وقواعد اؼبعلومات. -
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 2017-2015ومن أىم اإلنجازات التي تمت من خالؿ دائرة الدراسات والتدريب:
 شعبة الدراسات وقواعد المعلومات:

اغبسُت بن طالؿ خالؿ السنوات اؼباضية تعد احملاولة إف اعبهود اليت بذؽبا مركز الدراسات واإلستشارات وتنمية اجملتمع يف جامعة 
الوحيدة لتطوير بنية معلوماتية وحبثية يف ـبتلف اجملاالت على مستوى احملافظة، كما أهنا احملاولة الوحيدة بُت احملافظات األردنية 

 يت:جتماعية، واليت نُفذت على النحو اآلقتصادية واإلى، ولعل أمهها إجراء اؼبسوحات اإلاألخر 
 

 المسوحات العلمية: . أ
مركز الدراسات بالتعاوف مع  مت تنفيذ ىذه الدراسة من قبل فريق مسحي منجتماعي لقضاء اؼبريغة قتصادي اإلالواقع اإل .1

 (.2016عاـ ) ة معافظؿباف
 وىلاؼبرحلة األ 2015 من قبل فريق مسحي من مركز الدراسات عاقة يف لواء البًتاءمسح ذوي اإل .2
 .الثانية اؼبرحلة 2015بدعم من مؤسسة عبد اغبميد شوماف يف لوائي اغبسينية والشوبك عاقةمسح ذوي اإل .3

 
 
 الدراسات: -ب

البحوث اليت مت تنفيذىا من خالؿ الباحثُت يف اؼبركز والبحوث اليت قاـ اؼبركز بتمويلها ونفذت من قبل باحثُت يف اعبامعة أو 
 شوماف مؤسسة عبد الحميد لمانية،كونراد أديناور األ السياحي، ومؤسسة سلطة إقليم البترا التنمويخارجها. والتعاوف مع 

 حباث التنموية اػباصة دبحافظة معاف من أجل دعم ؾبموعة من األ
 

 إجراء وتنفيذ ؾبموعة من الدراسات حوؿ ؿبافظة معاف: 
 .2015ثر التنموي لجامعة الحسين بن طالؿ على محافظة معاف"األدراسة " -
 ديناورأبدعم من مؤسسة كونراد " جتماعيةقتصادية واإلين في محافظة معاف من الناحية اإلالالجئين السوري"أثر دراسة  -

 .2015األؼبانية
 2016."أثر الالجئين السوريين على سوؽ العمل في محافظة معاف"دراسة  -
بدعم من  مت تنفيذ ىذه الدراسة إتجاىات المواطنين  نحو حقوؽ المرأة في محافظات الكرؾ والطفيلة ومعاف"دراسة " -

 2016جئُت اجمللس الدمناركي لال
" مت تنفيذ ىذه الدراسة من قبل فريق "رضا متلقي الخدمة في إقليم البترا التنموي السياحيتنفيذ اؼبرحلة الثانية من مسح  -

 مسحي من مركز الدراسات بالتعاوف مع ؾبلس إقليم البًتا
 2017)قيد التنفيذ( التنمية المحلية دراسة على محافظة معاف"دور الالمركزية في دراسة علمية"  -
سًتاتيجية باعبامعة ؾ مع مركز الدراسات السياسية واإلمشًت  )التطرؼ لدى الشباب في ظل التحوالت الراىنة (مؤسبر  -

 2017ردنية ) قيد اإلجراء(  األ
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بالتعاوف مع  2017" ) قيد التنفيذ(طالؿ تجاىات لدى طلبة جامعة الحسين بن" الخصائص والقيم واإلدراسة علمية  -
 ردنية.سًتاتيجية باعبامعة األمركز الدراسات اإل

 جراء()قيد اإل 2018 اؼبرحلة الثالثةواقع المعاقين في قصبة معاف "دراسة " -
 

قتصػادية إىل واإل جتماعيػةالدراسػات مػن الناحيػة العلميػة واإللقد ىدفت صبيػع اؼبسػوحات والدراسػات الػيت مت تنفيػذىا مػن خػالؿ مركػز 
أمػاـ البػاحثُت وأصػحاب  ىل وضػع ىػذه اؼبسػوحاتإعػن احملافظػة، إضػافة  توفَت البيانػات واؼبعلومػات، وربػديث اؼبعلومػات اؼبتػوفرة سػابقاً 

قتصػػػادية، ومػػػن الناحيػػػة جتماعيػػػة واإلمعرفػػػة مػػػدى احتياجػػػات احملافظػػػة اإل جتماعيػػػة هتػػػدؼ إىلسػػػتعانة هبػػػا، ومػػػن الناحيػػػة اإلالقػػػرار لإل
قتصادية فهي تضع اغبكومة وأصحاب القرار أماـ مسؤولياهتا دبا يتعلق باحتياجات احملافظة اغبقيقة والعمل على تطويرىا وربسػينها، اإل

 باإلضافة إىل توفَت قاعدة بيانات ومعلومات رقمية ومفهرسة متخصصة دبحافظة معاف.
 

 جتماعية والثقافية، ما يلي: قتصادية واإلؼبسوحات والدراسات من النواحي اإلومن الفوائد اليت حققتها ا
 عملت على توفَت اؼبعلومات حوؿ ؿبافظة معاف للباحثُت واؼبؤسسات اغبكومية واػباصة.   .1
 عملت على بناء وتطوير النظم اآللية اػباصة بقواعد اؼبعلومات وتشغيلها وصيانتها وإدامتها.  .2
 تكامل على اؼبستوى الوطٍت.نسقت اعبهود يف ؾباؿ اؼبعلومات هبدؼ الوصوؿ إىل ال .3
توفَت اؼبعلومات اؼبوضوعية اؼببنية على منهجية علمية ووضع البيانات يف خدمة الباحثُت وصناع القرار لتعزيز القػدرة علػى ازبػاذ  .4

 القرار دبنهج علمي موضوعي.
طالؽ برامج حبثيػة متخصصػة يف ىذه خدمة أىداؼ التنميػة الوطنيػة اؼبستدامػة من خالؿ إجراء البحوث العلميػة التطبيقيػة، وإ  .5

 اجملاالت. 
بنػػػاء قاعػػػدة بيانػػػات علميػػػػة متخصصػػػػة حػػػوؿ خصػػػائص اجملتمعػػػات احملليػػػػة وواقعهػػػا، وإتاحتهػػػا أمػػػاـ صػػػناع القػػػرار والبػػػاحثُت   .6

 واؼبهتمُت.
سػػتمرارية يف إجػػراء اؼبسػػوحات العلميػػػة اجملتمعيػػػة والنوعيػػػة نتاجيػػة واجملتمعيػػة واإلستشػػارات فنيػػة ؼبختلػػف القطاعػػات اإلقػػدمت ا .7

 وربديثها بشكل دوري. 
تصػػػاؿ سػػػتفادة مػػػن تطبيقػػػات اإلعػػػالـ واإلليػػػػة يف إقلػػػيم اعبامعػػػة، وذلػػػك باإلتصاليػػػػة نوعيػػػػة للمجتمعػػػات احملإقػػػدمت خػػػدمات  .8

 التنموي.
 سامهت يف رفع مستوى األداء يف مؤسسات القطاعُت العاـ واػباص. .9
 سامهت يف تطوير القدرات اؼبعرفية والفنية للعاملُت يف اعبامعة، وتنميػة قدرات اعبامعػة يف تقدَل اػبدمات للمجتمع. .10

 شعبة التدريب والتأىيل:

احمللي  تتبٌت اعبامعة فلسفة إنتاجية اجملتمع اليت تقـو على اإلسهاـ يف العمل على تأىيل وتدريب الفئات واألفراد غَت اؼبنتجُت يف اجملتمع
وتزويدىم دبهارات وفرص جديدة لرفع مستوى اغبياة ونوعيتها يف اؼبنطقة، من خالؿ عدة برامج بالتعاوف مع كافة اعبهات الرظبية 

 ومؤسسات اجملتمع اؼبدٍل يف احملافظة.

 وأىم مجاالت التدريب: 



6102/6102التقرير السنوي للعام الجامعي                                           جامعة الحسين بن طالل                                                                   

    

  
70 

 
  

 بناء القدرات والتمكُت اؼبؤسسي. -
 التمكُت اجملتمعي. -
 بناء قدرات األفراد. -

 
 

 
 
 
 
 
 

 2017-2015أىم البرامج التدريبية المنجزة من عاـ 
 

 البرنامج
 عدد المستفيدين عدد الدورات

مجموع  2017 2016 2015
 الدورات

مجموع  2017 2016 2015
 المستفدين

 156 32 66 58 4 1 2 1 برامج العلـو اإلدارية
البرامج المالية 

 والمحاسبية
1 0 0 1 17 0 0 17 

 46 0 0 46 2 0 0 2 برامج اللغات
برامج تكنولوجيا 

 المعلومات
1 2 3 6 18 50 40 108 

 71 0 5 66 4 0 1 3برامج اإلعالـ 
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 تصاؿواإل
التنمية والمجتمعات 

 المحلية
1 1 0 2 10 14 0 24 

البرامج الفنية 
 والهندسية

2 3 2 7 37 46 33 116 

برامج الشباب 
 والمرأة

0 1 0 1 0 97 0 97 

 635 105 278 252 27 6 10 11 المجموع
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ـ2016الدورات المنجزة عاـ 
 



6102/6102التقرير السنوي للعام الجامعي                                           جامعة الحسين بن طالل                                                                   

    

  
72 

 
  

 5/2017لغاية شهر الدورات المنجزة والقائمة 
 

 مركز األميرة بسمة بنت طالؿ للتراث الثقافي غير المادي
 

 عدد المتدربين الجهة المستفيدة عدد الساعات عنواف الدورة الرقم

 18 طلبة كلية العلـو واجملتمع احمللي 20 ضبط اعبودة يف اؼبختربات  1

 16 طلبة كلية العلـو PHP 15 ستخداـإبرؾبة تطبيقات الويب ب  2

 30 إدارة اؼبشاريع اؽبندسية 3
شغاؿ العامة واألبنية موظفي وزارة األ

 اغبكومية
12 

 16 تصاالتمتدريب وزارة اإل 45 تطبيقات اؼبوبايل 4

 14 تصاالتمتدريب وزارة اإل 72 اؼبهارات اغبياتية 5

 25 موظفي اعبامعة 12 أخالقيات وقيم العمل 6

 34 اعبامعةموظفي  10 لكًتونيةاؼبراسالت اإل 7

 41 موظفي اعبامعة 20 إعداد اؼبخاطبات الرظبية 8

 5 طلبة اعبامعة واجملتمع احمللي 15 التعامل مع اؼبكفوفُت وأساسيات برايل 9

متدرب 181اجملموع                                                                                  

 عدد المتدربين الجهة المستفيدة عدد الساعات عنواف الدورة الرقم

 13 طلبة كلية العلـو 20 ضبط اعبودة باؼبختربات 1

 32 موظفي األمن اعبامعي 15 التعامل مع اعبمهور وضباية اؼبنشآت اعبامعية 2

 11 واجملتمع احملليطلبة كلية اآلداب  GIS 12 نظاـ اؼبعلومات اعبغرافية  3

4 
 ستخداـ اغبزمة اإلحصائيةإالتحليل اإلحصائي ب

SPSS 
30 

موظفي مديرية صحة ؿبافظة معاف 
واجملتمع احمللي وأعضاء اؽبيئتُت التدريسية 

 واإلدارية باعبامعة

14 

 ICDL 60رخصة قيادة اغباسوب الدولية 5
موظفي مديرية صحة ؿبافظة معاف 

اؽبيئتُت التدريسية واجملتمع احمللي وأعضاء 
 واإلدارية باعبامعة

15 

6 
Arduino programming 
Hardware and Software 

30 
 20 طلبة كلية اؽبندسة

متدرب 105المجموع                                          
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لواء البًتاء، وجاءت فكرة اؼبركز دببادرة من جامعة اغبسُت بن طالؿ ليكوف أوؿ مركز علمي يف  ـ ومقرة2009مت إنشاء اؼبركز عاـ  
اعبامعات األردنية متخصص بالًتاث الثقايف غَت اؼبادي، واستجابة للجهود اليت تبذؽبا اليونسكو يف صوف الًتاث الثقايف غَت اؼبادي 

باعتبار الفضاء الثقايف لبدو البًتاء ووادي ـر أحد روائع الًتاث  2005سكو عاـ وباألخص بعد اإلعالف العاؼبي من قبل منظمة اليون
تفاقية اػباصة  اث الثقايف غَت اؼبادي ومنها اإلتفاقيات اؼبعنية بصوف الًت امل، وتوقيع األردف العديد من اإلالشفوي غَت اؼبلموس يف الع

.  وحيث يعود 2005اية وتعزيز تنوع أشكاؿ التعبَت الثقايف يف عاـ تفاقية ضبإو  2003لثقايف غَت اؼبادي يف عاـ بصوف الًتاث ا
صاحبة ف حيمل اؼبركز اسم أالًتاث الثقايف تشرفت اعبامعة ب الفضل لصاحبة السمو األمَتة بسمة يف دعم اعبهود الوطنية يف ؾباؿ

 .سموال

 رسالة المركز وأىدافو

ع يف جنوب اؼبملكة، وذلك من أجل تعزيز التنو  اً يف غَت اؼبادي يف األردف، وربديدتتمثل رسالة اؼبركز يف صوف وتوثيق الًتاث الثقا  
 طار اؽبوية الوطنية ودعم التنمية اؼبستدامة. إالثقايف يف 

 وتسعى الجامعة من خالؿ ىذا المركز إلى تحقيق األىداؼ التالية:

 عاـ ويف جنوب اؼبملكة بشكل خاص.اؼبسامهة يف صوف وضباية الًتاث الثقايف غَت اؼبادي يف األردف بشكل  .1
 ختصاص بأسلوب علمي وإنشاء مكتبة متخصصة يف الًتاث الشفوي. توثيق الًتاث الثقايف غَت اؼبادي يف مناطق اإل .2
 ستخداـ اؼبناىج العلمية اؼبالئمة .إاؿ الًتاث الثقايف غَت اؼبادي بإجراء البحوث العلمية اغبقلية يف ؾب .3
األردف وحفظ اؽبوية يف التوعية بأمهية الًتاث الثقايف غَت اؼبادي ودوره يف حفظ اػبصوصيات الثقافية للمجتمعات احمللية  .4

 الثقافية األردنية.
يف ؾباالت التسويق والًتويج السياحي، ويف  اً مة أىداؼ التنمية الوطنية وربديدإعادة إنتاج الًتاث الثقايف غَت اؼبادي ػبد .5

 صناعات الثقافية الوطنية.ؾباالت ال
  

 آلية عمل المركز
 من خالؿ آليات عمل متعددة، ومن خالؿ ؾبموعة من الوسائل واألدوات واألساليب وأمهها:  وىدافأوسعى اؼبركز إىل ربقيق 

لك من ستخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات ووسائط اإلعالـ اؼبتعددة غبفظ وإنتاج الًتاث غَت اؼبادي وتوثيقو، وذالتأسيس إل  .1
 خالؿ إنشاء وحدة متخصصة يف ىذا اجملاؿ.

 التدريب والتأىيل لتوفَت موارد بشرية مؤىلة يف ؾباالت صبع وتوثيق الًتاث الشفوي والًتاث غَت اؼبادي بشكل عاـ.  .2
نتفاع من الًتاث غَت اؼبادي من خالؿ تعريفها على أفكار ومقًتحات جملتمعات احمللية وسبكينها من اإلتطوير قدرات ا  .3

ا يسهم يف تنمية ىذه اجملتمعات من جهة ويف صوف الًتاث فبؼبشاريع تنموية وسياحية تعتمد على الًتاث الثقايف غَت اؼبادي، 
 .  من جهة اخرى غَت اؼبادي

ف الًتاث غَت اؼبادي ليصبح جزء من التنمية السياحية وجزء إجراء سلسة من البحوث اغبقلية عبمع وتوثيق الًتاث وتوظي  .4
 من التسويق للسياحة الثقافية يف األردف وربطها بالتعريف باؽبوية الثقافية.
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 نجازات المركز إ

 أواًل: المشاريع الميدانية والبرامج 

بالتعاوف مع وزارة الثقافة، واشتمل على حوسبة شاملة لقواعد  لكترونيعدة معلومات المصادر التراثية اإل. مشروع قا1
 اؼبعلومات اػباصة باؼبوارد الًتاثية يف ؾباالت اإلخباريُت واجملتمعات اؼبستهدفة واؼبوارد اؼبعلوماتية، باإلضافة إىل قواعد معلومات

 دينار  7500قيمة التمويل ت وبلغ توثق للتاريد الشفوي من خالؿ إجراء اؼبقابالت اؼبسجلة بالصوت والصورة.

، حيث درب . البرنامج التدريبي لبناء قدرات المجتمعات المحلية في مجاالت تقنيات جمع وتوثيق التراث غير المادي2
على أدوات عضوًا من كافة اؽبيئات التطوعية واؼبؤسسات الرظبية يف ؿبافظة معاف  35الربنامج فريق عمل تطوعي ضم 

، يف قاعة اؼبركز الكوري األردٍل يف مبٌت كلية اآلداب، 2011/ 20 -17يف الفًتة من  الشفوي وتقنيات جمع التراث 
 ساعة تدريبية.  20على مدار  

، حيث مت توثيق اػبطاب الشفوي ؼبوسم . مشروع توثيق الخطاب الشفوي في االنتخابات النيابية في محافظات الجنوب3
ـ  يف كل من ؿبافظات الكرؾ،  معاف، الطفيلة، العقبة هبدؼ رصد 2013ـ وموسم انتخابات عاـ 2010انتخابات عاـ 

عتبار اػبطاب الشفوي أحد األوجو اؼبعربة عن اػبصائص إنتخابية بوي اؼبتداوؿ يف  معظم اؼبقرات اإلوتوثيق اػبطاب الشف
 ساعة صوتية.  500الثقافية للمجتمعات احمللية، ومت صبع أكثر من 

( ديناراً  6650، بتمويل قيمتو )تراث غير المادي في منطقة لواء البترا في موضوعات متخصصة. مشروع جمع وتوثيق ال4
بدعم من  مركز الدراسات وتنمية اجملتمع  حيث عمل اؼبشروع على توثيق مضامُت ومالمح من الًتاث الثقايف غَت اؼبادي يف 

عاصرة وىي: ثقافة الطعاـ ، ثقافة اللباس  تقاليد طبسة موضوعات أساسية تعد من أىم موضوعات الدراسات الثقافية اؼب
 الوالدة  تقاليد اؼبوت ثقافة العالقة مع الطبيعة. 

لكًتوٍل(  من قبل كادر مركز األمَتة إروايات أي: )كتابتها كنص  ورقي و تفريغ صبيع ىذه ال(  رواية شفوية،  مت 220)وصبع اؼبشروع 
 بسمة للًتاث الثقايف غَت اؼبادي . 

ـ 2017"  اؼبوجو ؼبدينة معاف حسب خطة اؼبركز لعاـ المرحلة الثانيةستكماؿ مشروع صبع الًتاث الشفوي حملافظة معاف "إوسيتم 
رواية شفوية يف موضوعات متخصصة يف الًتاث الشفوي، ومن ـبرجات اؼبشروع سيكوف ىناؾ إنتاج  طبسة  120واؼبنوي فيو صبع 

 ير علمية. أفالـ توثيقيو وإصدار ثالثة تقار 

، بالتعاوف مع إذاعة معاف اعبديدة صوت . برنامج )جدي كاف( المعني بتوثيق حكايات األطفاؿ في التراث الشفوي5
بالًتكيز على حلقة إذاعية حوؿ اغبكايات الشعبية الًتاثية من ـبتلف مناطق ؿبافظة معاف  20اعبنوب،  حيث مت إنتاج 



6102/6102التقرير السنوي للعام الجامعي                                           جامعة الحسين بن طالل                                                                   

    

  
75 

 
  

على  الًتاث لغرس قيم واذباىات اجيابية لدى األطفاؿ يف ؿبافظة معاف، ومت الًتكيزجيايب اؼبنقوؿ من اؼبضموف الثقايف اإل
 بتعاد عن العنف والعزلة.نفتاح والقبوؿ باآلخرين واإلت اليت تؤكد على قيم التسامح واإلاغبكايا

جتماعي التاريد اإل ( حلقة إذاعية، حوؿ15بالتعاوف مع  إذاعة صوت اعبنوب حيث مت  إنتاج )  . برنامج ذاكرة الجنوب6
ستفادة من  إىل هناية القرف العشرين، واإلوالًتاث الشفوي  يف ؿبافظة معاف خالؿ الفًتة ما بُت القرف الثامن عشر وصوالً 

ادر اؼبدونة عنو الروايات الشفوية اؼبوجودة عند بعض كبار السن يف اؼبنقطة، اليت ؽبا  كاف ؽبا دور كبَت يف سد نقص اؼبص
 حداث اؼباضي. أبالنسبة لتغطية 

( من خالؿ إذاعة صوت اعبنوب ويركز على الذاكرِة الشعبية اليت ترصد القصْص واغبكايات 2017) برنامج كنوز بشرية. 7
 حلقات إذاعية.  7والطقوْس االجتماعية  غبياة الناس يف ؿبافظة معاف ومت إنتاج 

 ثانياً: البحوث العلمية  

( منشور يف ؾبلة جامعة 2016بولوجي يف ؾبتمع إقليم البًتاء  )نثر أحبث  -التعبيرات الثقافية والممارسات الدينية الشعبية -
 . 22اعبلفة للدراسات واألحباث  العدد 

  ، منشور يف2015)منطقة اعبفر(  "ثقافة الصيد" دراسة أنثروبولوجية ألساليب صيد الصقور في بادية جنوب األردف  -
 (. 4ؾبلة جامعة اغبسُت بن طالؿ للبحوث، العدد)

(، 22منشور يف ؾبلة الثقافة األردنية العدد)الطب الشعبي في منطقة لواء البترا: الممارسات والتمثالت المرتبطة بو.  - 
 ـ.  2016

 ثالثاً: الصوف والتوعية من خالؿ: 

  ( فلماً  قصَتاً.20إىل  ) وصل عددىاإنتاج سلسلة  األفالـ التراثية لمحافظة معاف   -

 بيضا.العلى مدى عامُت حوؿ اؼبوروث الشفوي للشباب يف منطقة  عقد برنامج دردشات ثقافية -

اػباص باستقباؿ الزيارات والرحالت  اؼبدرسية  للمركز لتوعية طالب اؼبدارس  بالًتاث الشفوي  برنامج الزيارات المدرسية -
 الثقافية . ودورة يف تعزيز اؽبوية واػبصوصية

اليت نظمتها اللجنة الوطنية للًتبية والثقافة والعلـو  التوعية بصوف وحماية التراث الثقافي غير المادياؼبشاركة والتنظيم لورشة  -
 ، موجو للمجتمع احمللي. 21/4/2011يف مدرج كلية البًتا للسياحة واآلثار بتاريد 

بالتعاوف مع  ـ  القصيرة والمونتاج التلفزيوني لتطوير قدرات العاملين بالمركزالمشاركة بورشتين تدريبيتين  لصناعة األفال  -
 مركز الدراسات واالستشارات وتنمية اجملتمع يف اعبامعة. 



6102/6102التقرير السنوي للعام الجامعي                                           جامعة الحسين بن طالل                                                                   

    

  
76 

 
  

ولغاية  29/3/2015بتاريد  عقد دورة إنتاج أفالـ قصيرة بالتعاوف مع الهيئة الملكية لألفالـ في منطقة لواء البترا -
مشاركًا ومشاركة من العاملُت يف اعبامعة واجملتمع احمللي  ومت إنتاج طبسة أفالـ   35تدريب مت خالؽبا  2/4/2015

 دبوضوعات الًتاث الشفوي يف ؿبافظة معاف. 

 قصَت ؼبديرية سياحة معاف يف احتفالية مهرجاف النخيل.   إنتاج فلم فيديو توثيقي -

)الدكتور حكمت النوايسة( مدير دائرة الًتاث يف الوزارة حوؿ ربرير النصوص الكتابية   ورشة عمل بالتعاوف مع وزارة الثقافة -
( شخص مهتم من موظفي اؼبركز والعاملُت يف اعبامعة واجملتمع 12حبضور ) 5/10/2015يف ؾباؿ الًتاث الشفوي بتاريد 

 احمللي 

ت  يف ـبتلف موضوعات الًتاث الشفوي يف مدينة معاف مت إجراء مقابالالمقابالت الميدانية  وفق خطط المركز السنوية   -
 مقابلة.  120واغبسينية واعبفر ووادي موسى  تتجاوز 

 

 

 

 

 

 

 

 مركز تطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس

وذلك لتطوير أداء  2003/  2002نشئ مركز تطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس يف جامعة اغبسُت بن طالؿ يف العاـ اعبامعي أ

ىيئة التدريس واإلداريُت العاملُت يف اعبامعة عن طريق تنمية اؼبهارات الفنية واإلدارية واألكادديية اليت تساعد على تطوير أدائهم أعضاء 

 .الوظيفي ػبدمة اعبامعة واجملتمع احمللي والنهوض بالبحث العلمي ويُعد اؼبركز وحدة من وحدات اعبامعة ويرتبط إدارياً برئيس اعبامعة
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تلقينية يف العملية ساليب الوالبحوث، وؿباولة االبتعاد عن األؼبركز كبو هتيئة بيئة تعليمية متكاملة تعزز التعليم التطبيقي ويسعى ا

ة كادديي اؼبهارات التفاعلية الالزمة لتعزيز التعليم اؼبتميز، ويأيت ذلك من خالؿ معاعبكساب العاملُت يف اجملاؿ األإالتدريسية، و 

داء فبا يساعد على إرساء بيئة بتكار والفعالية وتطوير األاء ىيئة التدريس، لتمكينها من اإلادديية واؼبهنية ألعضحتياجات األكاإل

 أكادديية مثلى ربقق شروط ومعايَت العملية التدريسية.

 األىداؼ:

فنية واإلدارية واألكادديية اليت تساعد تطوير أداء أعضاء اؽبيئة التدريسية واإلدارية العاملُت يف اعبامعة عن طريق تنمية اؼبهارات ال .1
 على تطوير أدائهم الوظيفي

إعداد الربامج التدريبية واؼبواد التعليمية اؼبتطورة وفقاً ألحدث األساليب والتقنيات الًتبوية وذلك يف اجملاالت الفنية واإلدارية  .2
   واألكادديية

الالزمة الستقصاء حاجات الفئات اؼبستهدفة من عملية تطوير األداء إجػراء البحوث والدراسػػات وتصميم األدوات اؼبسحيػػة  .3
 لوضع أولويات التطوير

تنظيم اؼبؤسبرات واغبلقات الدراسية ،وورش العمل التدريبية وجلسات العصف الذىٍت وربديد الفئات اؼبشاركة فيها هبدؼ تبادؿ  .4
 اػبربات

س مؤلف من أحد عشر عضواً يعينهم رئيس اعبامعة بعد االستئناس القياـ بأي مهاـ أخرى بتكليف من الرئيس. وللمركز ؾبل .5
 .برأي ؾبلس العمداء ؼبدة سنتُت قابلة للتجديد، كما خيتار رئيس اعبامعة من بينهم رئيساً للمجلس

 
 نجازات والنشاطاتأىم اإل

 على ؿبورين: ىا قاـ اؼبركز خالؿ العامُت اؼباضيُت بوضع خطة جديدة لعقد دورات وقد مت تنفيذ
 جبارية.احملور األوؿ دورات إ -
 ختيارية.احملور الثاٍل دورات إ -

 
 وقد مت تنفيذ ثالث دورات فبا ىو مطروح باػبطة :

 .2016/2017وؿ من العاـ اعبامعي التدريسية على الفصل الدراسي األ سس الصحيحة يف العمليةتطبيق األ .1
 .2016/2017ثاٍل من العاـ اعبامعي على الفصل ال Research methodsساليب حبث دورة أ .2
  .2016/2017على الفصل الصيفي من العاـ اعبامعي  End noteدورة  .3

 
 

 التطلعات المستقبلية:
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داريُت العاملُت يف اعبامعة وات تشتمل على عدة ؿباور بدورات إجباريو ألعضاء ىيئة التدريس واإلربع سنإعداد خطة إسًتاتيجية ؼبدة أ

 ىل إرساء قواعد ثابتة للعملية التدريبية، حبيث تكوف ىذه العملية واضحة للجميعإيسعى اؼبركز الًتفيع. و الدورات بالًتقية أو  وربط ىذه

كادديية مرموقة تساىم أجياد تقاليد إفإنو من شأنو  -ا للخطة اؼبوضوعةووفق –ذا ما مت ذلك إسس، و من ناحية الدورات واؼبواعيد واأل

ىل تعديل بعض إالبحث والتطوير.كما يسعى اؼبركز طوير العملية التدريسية يف اعبامعة، وخلق بيئة حاضنة لعمليات ىل حد بعيد يف تإ

تعلق بعضو ىيئة التدريس جياد عناصر تقييمية جديدة تإء أعضاء ىيئة التدريس، حبيث يتم سس اليت تقـو عليها عملية تقييم أدااأل

 آراء الطلبة.عتماد الكلي على من اإل نفسو بدالً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مركز األنباط للدراسات األثرية
 لمحة عامة:

ليشكل الذراع البحثي لكلية البًتا للسياحة واآلثار حيث يقـو اؼبركز بإجراء البحوث والدراسات  2004جاء إنشاء ىذا اؼبركز عاـ    
خدماتو لطلبة كلية البًتا للسياحة واآلثار  يقدـكما دٍل بشكل عاـ والنبطي بشكل خاص،  اؼبيدانية اؼبتعلقة بالًتاث اغبضاري األر 

جاء احملفز األساسي إلنشاء اؼبركز انطالقاً من شعور جامعة اغبسُت بن طالؿ، اليت تبعد حوايل لباحثُت من داخل األردف وخارجو. ول
وقع اغبضاري الذي أختَت واحدًا من عجائب الدنيا السبع اعبديدة يف عاـ كم عن مدينة البًتا األثرية، باؼبسؤولية ذباه ىذا اؼب  30
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. وألف مدينة البًتا تعترب درّة السياحة 1985، وأحد أىم مواقع الًتاث العاؼبي اؼبسجلة لدى منظمة اليونسكو منذ عاـ 2007
قطاع وتسهيل مهمة صبيع البعثات األجنبية اليت األردنية ومصدر رئيسي لدعم الدخل القومي، كاف ال بد من اؼبسامهة يف دعم ىذا ال

 تعمل يف البًتا خصوصاً أو يف جنوب اؼبملكة عموماً.
 

 األىداؼ العامة:
 -يهدؼ اؼبركز إىل ربقيق صبلة من األىداؼ ، منها :

  .ردٍلاألالكشف عن الًتاث اغبضاري  إجراء البحوث والدراسات األثرية اليت تساىم يف .1
ونشر الوعي بآثار  ،األردف وخارجو دبا خيدـ الًتاث القومي داخلىتمامات اؼبشًتكة ذات األىداؼ واإلنسيق مع اؼبراكز الت .2

وخاصة أعضاء الوفود القادمة من اعبامعات  ارجاػبداخل و الخدماتو لطلبة الكلية وللباحثُت من يقدـ و اغبضارة النبطية، 
 .دراسات يف اؼبواقع األثريةالعاؼبية إلجراء اغبفريات وال

 تعريف اجملتمع باغبضارة العربية النبطية وذلك من خالؿ عقد الندوات والدورات واحملاضرات الثقافية. .3
باإلضافة إىل عقد بعض الدورات التدريبية اؼبتخصصة يف حقل  ،نشر بعض الدراسات والبحوث العلمية اليت يقـو هبا اؼبركز .4

 اآلثار.
جراء دراسات ميدانية وعقد ورشات عمل وندوات علمية تتناوؿ تاريد وآثار إلالتعاوف مع دائرة اآلثار األردنية العامة  .5

 األنباط.
 
 نشطة والمشاريع:األ

 سًتالية واؼبعهد الفرنسي آلثار الشرؽ األدٌل.ثري/ بالتعاوف مع جامعة سيدٍل األمشروع شرؽ باير األ .1
 (.2010 - 2007آلثار الشرؽ األدٌل )مشروع الثليثوات اعبنوبية اآلثاري/ بالتعاوف مع اؼبعهد الفرنسػػي  .2
 (.2007مشروع حفريػػػػػػػة الصدقػػػػػػػة ) .3
 مستمر(. - 2010ذرح األثػػػػػػػري/ بالتعػػػػػػػػاوف مع جامعة ليدف اؽبولنديػػػػة )أمشروع   .4
 (.2009ثػػػاري/ بالتعاوف مع جامعػػػػػػة كانازاوا اليابانية )مشروع مشاؿ الشوبك األ .5
 (.2014 - 2006العربية الكبػػػػرى/ بالتعاوف مع جامعػػػػػة بريستػػػػػػػػػػػوؿ الربيطانيػػػػػػػػة ) مشروع الثورة .6
 (.2014و  2013مشروع توثيق القرى الًتاثية لواء البتػػػػرا)  .7
 (.2014و  2011مشروع الطرؽ القددية يف منطقة ريف البًتا ) .8
مدينة البًتا/ بالتعاوف مع جامعة موليسي االيطالية وجامعة بريستوؿ  مشروع اؼبسح اعبيوفيزيائي أماـ اػبزنة والدير يف .9

 الربيطانية.
 مستمر(. - 2011مشروع البادية اعبنوبية الشرقية بالتعاوف مع اؼبعهد الفرنسي آلثار الشرؽ األدٌل ) .10
 (.2014و  2012مشروع توثيق اؼبدافن القددية يف ريف البًتا بالتعاوف ما جامعة بروكسل البلجيكية ) .11
و  2014اٍل لثآثار يف برلُت )ؼبالرومانية( يف ريف البًتا بالتعاوف مع اؼبعهد األ -مشروع توثيق اؼبواقع الزراعية )النبطية .12

2015.) 
 2016/2017أخبار المركز لعاـ 

 نتهاء اؼبوسم السادس من مشروع أذرح األثري بالتعاوف مع جامعة ليدف اؽبولنديةإ .1
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وجامعة ليوف  IFPOالشرقية األثري بالتعاوف مع اؼبعهد الفرنسي  -نتهاء اؼبوسم السادس من مشروع البادية اعبنوبيةإ .2
 الفرنسية.

مشاركة األستاذ الدكتور فوزي قاسم أبودنو والدكتور ؿبمد بركات الطراونة والدكتور سعد أضبد الطويسي يف اؼبؤسبر الدويل  .3
 ردف.الثاٍل عشر آلثار وتاريد األ

 يف قربص واؼبتخصص بآثار العصور اغبجرية. PPN8مشاركة الدكتور ؿبمد الطراونة يف مؤسبر  .4
 مشاركة الدكتور ؿبمد الطراونو يف مؤسبر اآلثار والسياحة يف ؿبافظة معاف. .5
يف مؤسبر اآلثار والسياحة  ديب السالمُتأر ؿبمد بركات الطراونة والدكتور مشاركة األستاذ الدكتور فوزي قاسم أبودنو والدكتو  .6

  يف ؿبافظة معاف.
 تفاقية شراكة علمية مع جامعة ليوف الفرنسية ووزارة اػبارجية الفرنسية يف عماف.إتوقيع  .7
دية اعبنوبية الشرقية يف ؼ دينار من وزارة اػبارجية الفرنسية إلنشاء اؼبتحف التعليمي ؼبشروع الباالآ 7اغبصوؿ على دعم  .8

 ثرية. اسات األنباط للدر مركز األ
 زيادة الوعي لديهم بالًتاث اغبضاري ؼبدينة البًتا وؿبيطها:قيف الناس و بدء موسم احملاضرات العلمية العامة اليت هتدؼ اىل تث .9

 ـ". 324 - 106احملاضرة األوىل ألقاىا الدكتور زياد مهدي السالمُت بعنواف "صراع اؽبوية يف الوالية العربية الرومانية  - أ
لقاىا الدكتور ؿبمد بركات الطراوانة بعنواف "نتائج مسوحات وحفريات مشروع البادية اعبنوبية أاحملاضرة الثانية   - ب

 الشرقية".
يسمى بدساتَت ثار يف جامعة الَتموؾ  بعنواف "ظهور ماستاذ اآلأستاذ الدكتور عمر الغوؿ لقاىا األأاحملاضرة الثالثة   -ج

 ـ(.2011األردف عاـ 
 المستقبلية:التطلعات 

من قبل السفَت  2019وبداية العاـ  2018افتتاحو مع هناية العاـ سوؼ يتم تنفيذ متحف مشروع البادية اعبنوبية و  -
 الفرنسي وعطوفة رئيس جامعة اغبسُت بن طالؿ.

 ثرية ػبدمة اعبامعة واجملتمع احمللي.نباط للدراسات األاصة بالورش التدريبية يف مركز األذبهيز قاعة خ -
 ستمرار بتنفيذ اؼبشاريع اؼبيدانية يف ؿبافظة معاف.اإل -
 عقد الورش التدريبية لطلبة الكلية وللمجتمع احمللي ولطلبة اؼبدارس يف اؼبركز. -

 

 

 

 مركز بحث وتطوير الطاقة المتجددة

ة ؿبدودية موارد الطاقستجابة لتحديات إ ،ـ2009نشاء مركز حبوث وتطوير الطاقة اؼبتجددة يف جامعة اغبسُت بن طالؿ يف عاـ إ مت
ستجابة لرؤية جاللة اؼبلك عبداهلل الثاٍل بن اغبسُت يف تطوير تطبيقات الطاقة. وإ يف ؾباؿ يف األردف من أجل أف يكوف مركزًا رائداً 

ص لبحث وتطوير نو من األمهية وجود ىذا اؼبركز اؼبتخصفإ .تفعيل دور اعبامعات ؼبواكبة التكنولوجيا اغبديثة للطاقة اؼبتجددة والبديلة
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اقة اؼبتجددة ومصادرىا الطاقة اؼبتجددة يف جامعة اغبسُت بن طالؿ ليقـو بدوره البحثي والتدرييب لتطوير أنظمة وتكنولوجيا الط
 قتصاد الوطٍت.لإل ستثمار فيو دعماً ع احمللي للمسامهة يف تنميتو واإلىل اجملتموتقدديها إ

 
اعبامعة بأمهية موضوع الطاقة خاصة أف التوجهات اغبديثة يف العامل تتجو اليـو للبحث عن دراكا من ويأيت تأسيس اؼبركز أيضا إ

قتصاد الوطٍت يتطلب ما أف ربدي الطاقة الذي يواجو اإلوالطاقة النظيفة بسبب مضار الطاقة التقليدية. ك ،مصادر للطاقة اؼبستدامة
 عتماد على مصادره الذاتية.ن الطاقة باإلادية تضع األردف على طريق توفَت إحتياجاهتا ممبادرات ري

 
 -ىداؼ التالية:يعمل اؼبركز على ربقيق األ

إ -
 نشاء قاعدة بيانات خاصة دبصادر الطاقة يف اؼبنطقة وؿبافظة معاف بشكل خاص.

ا -
 ردف.كنولوجيا الطاقة اؼبتجددة وجدوى إستخدامها يف األلقياـ بتجارب ميدانية لتطوير ت

ت -
 الطاقة الشمسية وطاقة الرياح اؼبتكاملة.صميم وتنفيذ أنظمة 

د -
 .ستهالؾ الكهرباء يف جامعة اغبسُت بن طالؿراسة ترشيد إ

إ -
 .ولوياتيف ؾباالت الطاقة اؼبختلفة حسب أ جراء البحوث

ن -
 دارة الطاقة.شر الوعي اجملتمعي إل

ت -
 ستشارات الفنية واؽبندسية ؼبشاريع الطاقة اؼبتجددة.قدَل اإل

ت -
 ستثمارىا.إخًتاعات و جيع اإلمنية اؼبهارات وتش

ن -
 .قل التكنولوجيا اؼبتقدمة

 الطموح:
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-  
 .ئةيالتحوؿ ؼبعهد اقليمي لبحوث الطاقة واؼبياه والب

إ -
 .ئةينشاء برامج دراسات عليا يف الطاقة واؼبياه والب

ا -
 .ستشارات الفنية والعلميةلتخصص يف تقدَل اإل

إ -
 .ئةيجياد حلوؿ فعالة لتحديات الطاقة واؼبياه والب

 2017/  2016نجازات المركز للعاـ الجامعي إ

إ .1
عتماد يف وزارة يف جامعة اغبسُت بن طالؿ حيث مت إعتماده كلياً من قبل عبنة اإلعداد برنامج ماجستَت الطاقة اؼبتجددة 

 التعليم العايل.
ت .2

 نشاء برنامج الدبلـو يف الطاقة اؼبتجددة يف جامعة اغبسُت بن طالؿ.قدَل مقًتح إل
ن .3

 على منطقة معاف. شعاعات الساقطةلة علمية مرموقة يتعلق بكمية اإليف ؾبشر حبث 
إ .4

 ستخداـ الطاقة الشمسية يف منطقة معاف.لة مرموقة يتعلق بتحلية اؼبياه بإرساؿ حبث جمل
ا .5

 نشاء ؿبطات لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية يف جامعة اغبسُت.شاركة يف تأىيل الشركات ؼبشاريع إؼب
ا .6

 ميجا واط. 3نشاء ؿبطة مشسية بقدرة إلشراؼ على إ
ذب .7

 ستخدامها يف اؼبشاريع البحثية والتدريسية.اليت حيتاجها اؼبركزإلجهزة واؼبعدات ىيز قائمة باأل
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 حدة التخطيط والمعلومات والجودةو 

ويهدؼ إنشاء الوحدة إىل  12/5/2015( بتاريد 12/2015تأسست وحدة التخطيط واؼبعلومات واعبودة بقرار ؾبلس اعبامعة رقم )
كادديية دارية واألودة الشاملة يف صبيع العمليات اإلىدافها من خالؿ تبٍت مبادئ اعبأكُت اعبامعة من ربقيق رسالتها و اؼبسامهة الفّعالة يف سب

داء تضمن ربقيق مستويات عالية من األ يّمو وكذلك وضع وتنفيذ اػبطط والربامج الدراسية اليتيداء وتقضع مؤشرات لقياس األواؼبالية، وو 
 دارية والتنظيمية والتقنية. لذايت يف اجملاالت التعليمية واإلنتاجية والتصحيح اواإل

 رؤية الوحدة :

ماف مستوى عايل عبودة اؼبدخالت والعمليات ضقليمية والدولية و الوطنية واإلالعمل على سبيز جامعة اغبسُت بن طالؿ حسب اؼبعايَت 
 جات جبوانبها الثالث األكادديية واإلدارية واؼبالية.اؼبخر و 

 رسالة الوحدة :

يف شقيها األكادديي واإلداري لضماف نوعية  قليميعلى اؼبستوى احمللي واإل ضماف اعبودةعتماد و اإلتسعى الوحدة لتطبيق معايَت 
لكافة اجملاالت ، باإلضافة إىل نشر ثقافة اعبودة بُت اؼبخرجات باإلستناد إىل أُسس ومعايَت علمية ومهنية شاملة -العمليات-اؼبدخالت

 العاملُت يف اعبامعة بشكل مستمر لضماف أفضل اؼبخرجات .
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 تية:ف الوحدة تتضمن الدوائر اآلإىداؼ الوحدة، فأولضماف ربقيق رسالة و 

 تي:نجاز اآلإلى إد و ضماف الجودة، وتهدؼ الدائرة اإلعتما اواًل: دائرة

على نظاـ ضماف  قًتاح التحسيناتإتغذية الراجعة وربليل البيانات و اعبودة ومتابعة تطبيق اؼبعايَت وصبع الإعداد نظاـ ضماف  .1
 قباز واألداء. اعبودة وتقييم اإل

داء والعمليات ي وضماف اعبودة ومتابعة تطوير األكادديعتماد األدارية يف ؾباؿ اإلداء الوحدات التعليمية واإلأتقييم  .2
 ـبتلف الكليات والوحدات يف اعبامعة.واؼبخرجات مع 

يفاء بتحقيق رسالة كادديي وضماف اعبودة هبدؼ اإلعتماد األدارية يف ؾباؿ اإلداء الوحدات التعليمية واإلاؼبتابعة اؼبستمرة أل .3
 ىداؼ اعبامعة.أو 

جراءات من إقًتاح إقبازات و إلداري وقياس اكادديي واإلداء األليات تقييم األآدوات و أالة يف تطوير معايَت و اؼبشاركة الفعّ  .4
 داء واؼبخرجات .شأهنا تطوير األ

عداد دليل يبُت معايَت ومؤشرات تنفيذ ىذه إقييم الذايت( للربامج الدراسية و اؼبسامهة يف اجراء عمليات الدراسة الذاتية )الت .5
 الكليات الدراسية بالتنسيق مع اؼبعنيُت يفعداد وكتابة تقارير التقييم الذايت للربامج إدبختلف مراحلها، واؼبسامهة يف  العملية

 دارية.والعمادات والوحدات اإل
 .ABETعتمادات الدولية للربامج اليت تطرحها مثل كليات اعبامعة يف اغبصوؿ على اإل  التنسيق مع .6
سيق مع عتماد بالتنعداد طلبات اإلإكادديي، و عتماد األمة وضوابط ومعايَت اغبصوؿ على اإلنظوأ قًتاح سياسةإاؼبشاركة يف  .7

 ىل اعبهات اؼبعنية.إالكليات اؼبختلفة ورفعها 
جراءات حدث اؼبعايَت واإلأكتساب اػبربات وتطوير الوكاالت الدولية لضماف اعبودة إل ردنية و التعاوف مع اعبامعات األ .8

 EQTELومشروع  لتقرير ضماف اعبودة EQUAMمشروع  TEMPUSاؼبستخدمة يف اعبامعة، مثل برنامج 
 .ردنيةاص بتعزيز اعبودة للتعليم اإللكًتوٍل يف اعبامعات األاػب

اؼبشاركة يف اعداد الدراسات واؼبسوحات اليت تساىم يف ربط ـبرجات التعليم والتعلم يف اعبامعة مع متطلبات سوؽ العمل  .9
 وتضمُت ذلك يف اػبطط والربامج الدراسية يف اعبامعة.

لتزاـ دارية يف اعبامعة وضرورة اإلع الكليات التعليمية والوحدات اإلافة اعبودة يف صبيعداد وتنفيذ برامج نشر ثقإاؼبشاركة يف  .10
 دبعايَت ضماف اعبودة يف صبيع العمليات.

عداد إالقبوؿ والتسجيل ومركز اغباسوب و متحاف الكفاءة اعبامعية بالتعاوف مع وحدة إعتماد لتنفيذ التنسيق مع ىيئة اإل .11
 التقارير اؼبطلوبة.

 

 تي:لى تحقيق اآلإعلومات والتوثيق، وتهدؼ الدائرة ثانياً: دائرة التخطيط والم
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 إعتماد التخطيط والتنظيم كأداة إدارية لتحقيق رسالة وأىداؼ اعبامعة . .1
عتماد قاعدة بيانات عن صبيع مكونات اإل كادديي وضماف اعبودة وكذلك تطويرعتماد األبناء قاعدة بيانات متكاملة لإل .2

 كادديية، وغَتىا(.اؼبكتبة، واؼبشاغل، والتخصصات األعضاء ىيئة التدريس، والطلبة، والعاملُت، واؼبختربات، و أ)واعبودة 
والعمادات والوحدات يف سًتاتيجية لضماف اعبودة والعمل على تنفيذىا بالتنسيق والتعاوف مع صبيع الكليات إعداد اػبطة اإل .3

 .قباز وتقييموجراءات تصحيحية وقياس اإلإنقاط الضعف بل لتطويرىا ومعاعبة قًتاح بدائإاعبامعة و 
عدادىا وتطويرىا، البيانات واؼبعلومات اؼبطلوبة إل سًتاتيجية الشاملة للجامعة من خالؿ تقدَلاؼبشاركة يف صياغة اػبطة اإل .4

 .ليات اؼبعتمدةامعة وفق اآلوتقييم اػبطط والربامج يف اعب
 سًتاتيجية الشاملة للجامعة.التقييم للخطة اإلتابعة التنفيذ و اؼبشاركة يف تطبيق وم .5
جراءات وفق متطلبات اعبودة قًتاحات تطوير اإلإداري يف اعبامعة، وتقدَل خطيط والتنسيق والتطوير للعمل اإلاؼبشاركة يف الت .6

 دارية.كلفة اؼبالية وربسُت اؼبخرجات اإلالشاملة توفَتاً للجهد والوقت والت
عداد التقارير اؼبطلوبة إرية و دوات والتقنيات اؼبستخدمة يف العمليات األكادديية واإلداواؼبعايَت واأل ؼبتغَتات والضوابطمتابعة ا .7

 مع تضمينها دبقًتحات تطويرية.

صحاب اؼبصلحة عبمع التغذية الراجعة اليت تساعد يف عمليات أوذجية إلجراء مسوحات تشمل صبيع تطوير استبانات من .8
 .والتطوير التنفيذ واؼبتابعة والتقييم

يفاء دبعايَت ضماف لتطوير ىذه الربامج وربسينها لإل لياتآو  وضوابطمعايَت  قًتاحوإكادديية اؼبشاركة يف تطوير الربامج األ .9
 اعبودة. 

اؼبشاركة دارية للعاملُت يف اعبامعة وتفعيل ة يف بناء القدرات التعليمية واإلاؼبشاركة يف ربديد الربامج التدريبية اؼبطلوبة للمسامه .10
 يف ىذه الربامج.

 داء ومتابعتو وتقييمو.دارية بشأف تطويراألإلاالتنسيق اؼبستمر مع صبيع الكليات والعمادات والوحدات  .11
 

 نجازات / األعماؿ المطلوبة اإل

 وتعريف ) ايراظبوس بلس( ن برنامج اؼبشاركة يف مؤسبر ايراظبوس بلس الثالث لإلعالف عن تقدَل مشاريع للدورة الثالثة م

  بتاريدما يلزمهم لتقدَل مشاريع منافسة مؤسسات التعليم العايل يف اؼبملكة بالنشاطات اليت يهتم هبا الربنامج و 

4/9/2016  . 

  ورشة عمل خبصوص معايَت إعتماد اعبامعات يف مبٌت ىيئة  إعتماد مؤسسات التعليم العايل وضماف مشاركة مدير الوحدة

 .11/7/2016جودهتا يف عماف بتاريد 
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  يف مبٌت ىيئة    1/8/2016مشاركة مدير الوحدة يف ورشة عمل لتطوير نتاجات وكفايات إمتحاف الكفاءة اعبامعية بتاريد

 إعتماد مؤسسات التعليم العايل وضماف جودهتا يف عماف .

 ( مشاركة مدير الوحدة يف ورشة عمل ضمن مشروعEQTeL يف جامعة )(Universita Degli Studi 

Guglielmo Marconi)    ـ .5/10/2016 -3روما / إيطاليا يف الفًتة مابُت 

  مشاركة مدير الوحدة إجتماع بعنواف )اػبطة التدريبية اؼبقًتحة  ؼبركز تطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس ( يف مركز تطوير أعضاء

 ـ.  11/10/2016ىيئة التدريس يف جامعة اغبسُت بن طالؿ بتاريد 

 يف عماف ؛ لإلعالف عن تقدَل مشاريع للدورة   26/10/2016لوحدة  مؤسبر إيراظبوس بلس الثالث بتاريد مشاركة  مدير ا

الثالثة من برنامج )إيراظبوس بلس( وتعريف مؤسسات التعليم العايل يف اؼبمكلة بالنشاطات اليت يهتم هبا الربنامج وما يلزمهم 

 لتقدَل مشاريع منافسة .

 30/10/2016( بتاريد العراؽ –))آربيل( إقليم كردستاف ؼبعرض  األوؿ للجامعات األردنية يف مشاركة مدير الوحدة يف ا  
يف اعبامعات للتأكيد على أمهية التعاوف بُت اعبامعات األردنية وجامعات إقليم كردستاف إلستقطاب طلبة اإلقليم للدراسة 

 .األردنية
 لكفاءة اعبامعية وآلية تنفيذه واؼبعيقات اليت تواجو الطلبة واعبامعات مشاركة  مدير الوحدة يف اإلجتماع اػباص  بإمتحاف ا

 يف مقر ىيئة  إعتماد مؤسسات التعليم العايل وضماف جودهتا يف عماف . 13/11/2016وآلية التغلب عليها بتاريد 
  رئيس خرباء فريق تطوير التعليم العايل لدى مكتب ايراظبوس بلس الوطٍت   ،عصاـ زعبالويإستضافة معايل األستاذ الدكتور

 ,National Qualifications Frameworkلتقدَل ؿباضرة بعنواف  7/12/2016للجامعة بتاريد 
Diploma Supplement & Degree Profile )  وروبية يف تطوير التعليم العايليتم خالؽبا عرض التجربة األ. 

 مشاركة  مدي( ر الوحدة يف إجتماع ؼبشروعeQTel يف مدينة برشلونو_إسبانيا للفًتة من )بدعوة  15/12/2016-11
 من جامعة كاتالونيا اؼبنظمة لإلجتماع . 

  لتصنيف األردٍل للجامعات( يف جامعة اغبسُت بن لمشاركة مدير الوحدة يف ورشة عمل بعنواف )آلية إعداد التقييم الذايت
 . 7/3/2017طالؿ  بتاريد 

 مشروعوس بلس الوطٍت ؼبتابعة إقبازات اؼبشاركة يف إجتماع مكتب إيراظبEQTEL   يف جامعة األمَتة ظبية بتاريد
13/3/2017 

  22/3/2017مشاركة الوحدة حبضور "مؤسبر إطار اؼبؤىالت الوطٍت للتعليم العايل"  يف جامعة األمَتة ظبية  بتاريد. 
 لتقدَل نبذة   2/4/2017اد مؤسسات التعليم العايل وضماف جودهتا يف عماف ، بتاريد اؼبشاركة يف إجتماع  يف ىيئة  إعتم

 عن إمتحاف الكفاءة اعبامعية و آلية تنفيذه واؼبعيقات اليت تواجو الطلبة واعبامعات وآلية التغلب عليها . 
  اؼبشاركة يف ورشة عمل حوؿDiploma Supplement and Degree profile   ردنية بتاريد يف اعبامعة األ

4/4/2017  . 
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  قد يف اعبامعة بتاريد إمتحاف الكفاءة اعبامعية اؼبوحد اؼبنعإشراؼ ومراقبة مديروموظفي الوحدة على سَت إجراءات
11/4/2017. 

  الذي يقيمو اجمللس األعلى للعلـو والتكنولوجيا .   20/4/2017اؼبشاركة يف حفل جائزة اغبسن بن طالؿ للتميز العلمي 
 ورويب يف فندؽ لكامل من برنامج ايراظبوس بلس األمشاركة اعبامعة حبضور ندوة حوؿ التبادؿ األكادديي الدويل اؼبموؿ با

 . 29/4/2017البحر اؼبيت بتاريد  –اؽبوليدي اف 
 ( اؼبشاركة يف  إجتماع  مشروعeQTEL يف مدينة روما )–  يف جامعة ماركوٍل/ روما 29/4/2017-25إيطاليا للفًتة  /

 إيطاليا .
  مشاركة مدير الوحدة  اإلجتماع اػباص  بإمتحاف الكفاءة اعبامعية  يف ىيئة  إعتماد مؤسسات التعليم العايل وضماف جودهتا

 . 2/5/2017يف عماف بتاريد 
  يف  15/5/2017اؼبشاركة يف حلقة نقاشية حوؿ ربط اعبامعات األردنية مع اؼبؤسسات الصناعية وسوؽ العمل بتاريد

  امعة بدعم من مكتب ايراظبوس بلس  .اعب

 

 

 وحدة القبوؿ والتسجيل

إذ تتػػػػػػػػػػػػوىل عمليػػػػػػػػػػػػػة قبػػػػػػػػػػػػػوؿ  ،أنشػػػػػػػػػػػػئت وحػػػػػػػػػػػػػدة القبػػػػػػػػػػػػوؿ والتسػػػػػػػػػػػػػجيل لتضػػػػػػػػػػػػطلع بػػػػػػػػػػػػػأكثر اؼبهػػػػػػػػػػػػاـ حساسػػػػػػػػػػػػػية بالنسػػػػػػػػػػػػبة للطالػػػػػػػػػػػػػب

وتسػػػػػػػػػػػػجيل الطلبػػػػػػػػػػػػة وتوثيػػػػػػػػػػػػق مراحػػػػػػػػػػػػل دراسػػػػػػػػػػػػتهم فمػػػػػػػػػػػػن الوحػػػػػػػػػػػػدة يبػػػػػػػػػػػػدأ الطالػػػػػػػػػػػػب خطواتػػػػػػػػػػػػو الدراسػػػػػػػػػػػػية األوىل ومنهػػػػػػػػػػػػا يتخػػػػػػػػػػػػرج 

 ،حػػػػػػػػػػػػػامال شػػػػػػػػػػػػػهاداتو. ربتػػػػػػػػػػػػػوي الوحػػػػػػػػػػػػػدة علػػػػػػػػػػػػػى بنػػػػػػػػػػػػػك اؼبعلومػػػػػػػػػػػػػات الرئيسػػػػػػػػػػػػػي اػبػػػػػػػػػػػػػاص بالطلبػػػػػػػػػػػػػة وسػػػػػػػػػػػػػَت مػػػػػػػػػػػػػراحلهم الدراسػػػػػػػػػػػػػية

دبػػػػػػػػػػػا ربتػػػػػػػػػػػاج إليػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػن معلومػػػػػػػػػػػات هتػػػػػػػػػػػدؼ إىل خدمػػػػػػػػػػػة حيػػػػػػػػػػػث يغػػػػػػػػػػػذي ىػػػػػػػػػػػذا البنػػػػػػػػػػػك كليػػػػػػػػػػػات اعبامعػػػػػػػػػػػة ودوائرىػػػػػػػػػػػا اؼبختلفػػػػػػػػػػػة 

 العملية األكادديية والًتبوية.

قػػػػػػػػػػػػد حرصػػػػػػػػػػػػت إدارة اعبامعػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػى حوسػػػػػػػػػػػػبة وحػػػػػػػػػػػػدة القبػػػػػػػػػػػػوؿ والتسػػػػػػػػػػػػجيل وتزويػػػػػػػػػػػػدىا بربنػػػػػػػػػػػػامج حاسػػػػػػػػػػػػويب حػػػػػػػػػػػػديث يلػػػػػػػػػػػػيب لو 

احتياجػػػػػػػػػػػػػػات الوحػػػػػػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػػػػػػن تقػػػػػػػػػػػػػػارير وإحصػػػػػػػػػػػػػػائيات متعلقػػػػػػػػػػػػػػة بالطلبػػػػػػػػػػػػػػة وأعضػػػػػػػػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػدريس واألنصػػػػػػػػػػػػػػبة التدريسػػػػػػػػػػػػػػية 

ذا الربنػػػػػػػػػػػػػامج احملوسػػػػػػػػػػػػػب اؼبعلومػػػػػػػػػػػػػات األساسػػػػػػػػػػػػػية لػػػػػػػػػػػػػدائرة الشػػػػػػػػػػػػػؤوف اؼباليػػػػػػػػػػػػػة وعمػػػػػػػػػػػػػادة شػػػػػػػػػػػػػؤوف الطلبػػػػػػػػػػػػػة واؼبكتبػػػػػػػػػػػػػة ويغػػػػػػػػػػػػػذي ىػػػػػػػػػػػػػ

 حيث مت العمل مع مركز اغباسوب وتكنولوجيا اؼبعلومات للوصوؿ إىل ىذا النظاـ بشكل فبيز.

 وتضم وحدة القبوؿ والتسجيل ثالث دوائر ىي:

 دائرة التسجيل: -أ
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متحانػػػػػػػػػػػػػات ومتابعػػػػػػػػػػػػػة التقػػػػػػػػػػػػػارير واإلحصػػػػػػػػػػػػػائيات وربػػػػػػػػػػػػػديثها اعبػػػػػػػػػػػػػدوؿ الدراسػػػػػػػػػػػػػي وجػػػػػػػػػػػػػدوؿ اإلل بطػػػػػػػػػػػػػرح تقػػػػػػػػػػػػػـو دائػػػػػػػػػػػػػرة التسػػػػػػػػػػػػػجي

إجػػػػػػػػػػػػػراءات تأجيػػػػػػػػػػػػػل دراسػػػػػػػػػػػػػة  وتنظػػػػػػػػػػػػػيم تسػػػػػػػػػػػػػجيل الطلبػػػػػػػػػػػػػة وعمليػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػحب واإلضػػػػػػػػػػػػػافة. كمػػػػػػػػػػػػػا وتتػػػػػػػػػػػػػابع  بشػػػػػػػػػػػػػكل مسػػػػػػػػػػػػػتمر

نسػػػػػػػػػػػحاب مػػػػػػػػػػػن اؼبػػػػػػػػػػػواد ومتابعػػػػػػػػػػػة معادلػػػػػػػػػػػة اؼبػػػػػػػػػػػواد للطلبػػػػػػػػػػػة اؼبنتقلػػػػػػػػػػػُت إىل زبصصػػػػػػػػػػػات جديػػػػػػػػػػػدة سػػػػػػػػػػػواء كػػػػػػػػػػػانوا مػػػػػػػػػػػن الطلبػػػػػػػػػػػة واإل

وتزويػػػػػػػػػػػػد اعبهػػػػػػػػػػػػات   ل اعبامعػػػػػػػػػػػػة أو خارجهػػػػػػػػػػػػا. وتقػػػػػػػػػػػػـو الػػػػػػػػػػػػدائرة ايضػػػػػػػػػػػػاً برصػػػػػػػػػػػػد نتػػػػػػػػػػػػائج الطلبػػػػػػػػػػػػة واسػػػػػػػػػػػػتخراج معػػػػػػػػػػػػدالهتمداخػػػػػػػػػػػػ

اؼبعنيػػػػػػػػػػػػة بالطلبػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػذين تنطبػػػػػػػػػػػػق علػػػػػػػػػػػػيهم تعليمػػػػػػػػػػػػات الئحػػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػػرؼ الكليػػػػػػػػػػػػة والئحػػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػػرؼ اعبامعػػػػػػػػػػػػة. وتعمػػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػػػدائرة 

اؼباكبػػػػػػػػػػة هبػػػػػػػػػػذا الشػػػػػػػػػػأف باإلضػػػػػػػػػػافة  أيضػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػى متابعػػػػػػػػػػة أوضػػػػػػػػػػاع الطلبػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػية والتواصػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػع أوليػػػػػػػػػػاء األمػػػػػػػػػػور واعبهػػػػػػػػػػات

. كمػػػػػػػػػػا  تعمػػػػػػػػػػل غبفػػػػػػػػػػظ كػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػا يتعلػػػػػػػػػػق بالطالػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػن معلومػػػػػػػػػػات أكاددييػػػػػػػػػػة منػػػػػػػػػػذ التحاقػػػػػػػػػػو باعبامعػػػػػػػػػػة وحػػػػػػػػػػىت زبرجػػػػػػػػػػو منهػػػػػػػػػػا

 عماؿ الوحدة كاملة والتدقيق عليها.أالدائرة على متابعة 

 ربع شعب ىي :أوتضم ىذه الدائرة 

 شعبة تسجيل الكليات العلمية .* 

 الكليات اإلنسانية .* شعبة تسجيل 

 * شعبة الربامج واإلحصائيات

 * شعبة التدقيق واؼبتابعة .
 

 ب ػ دائرة القبوؿ:

ستقباؿ طلبات الطلبة اعبدد بالتنسيق مع دوائر الوحدة األخرى ، وتعمل على وضع الربامج اػباصة بقبوؿ الطلبة إتقـو دائرة القبوؿ ب

نتقاؿ الطلبػػة من زبصص آلخر داخل اعبامعة  ومن اعبامعات األخرى إىل اعبامعة . كما وتقـو إياً، وتعٌت الدائرة أيضا بعملية حاسوب

وعالوة على ما سبق تتابع الدائرة اػبطط الدراسية  الدائرة دبتابعة أوضاع الطلبة اؼبفصولُت واؼبنقطعُت عن الدراسة واؼبستنكفُت ،

 والتغيَتات اليت تطرأ عليها.

 تاف ىما:وتضم ىذه الدائرة شعب

 شعبة قبوؿ الطلبة .* 

 * شعبة اػبطط الدراسية وانتقاؿ الطلبة .
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 دائرة الوثائق: -ج

وبيػة تقـو دائرة الوثائق بوضع الربامج اػباصة بالوثائق الصادرة عن الوحدة وإجراء فحص دوري ؽبا وتعمػل على تطويػػر اػبدمات اغباس

التقارير واإلحصائيات ووضع الربامج اػباصة بدائػػرة الوثائق ، وتقـو الدائرة بطباعػة وثائػق الطلبة متابعة صبيع اؼبقدمة للطلبة واعبمهور و 

 الوحدة ومتابعة أمور الطلبة اػبرجيُت والتدقيق عليها.  وتصديقها واستصدار كافة النماذج واألوراؽ اؼبستخدمة يف

 وتضم ىذه الدائرة ثالث شعب ىي:

 شهادات .شعبة الوثائق وتصديق ال* 

 * شعبة اػبدمات اغباسوبية .

 * شعبة اػبرجيُت .

 

 

 وحدة الرئاسة
 

 ، وتضم كل من:18/2014ـ بقرار من ؾبلس اعبامعة رقم 1/6/2014أنشئت وحدة الرئاسة بتاريد 
 دائرة أمانػة سر اجملالس. -
 دائرة الديػػواف اؼبركزي. -
 سكرتاريو الرئاسة التنفيذية. -

 
 

 مانة سر المجالسدائرة أ
 

أنشئت أمانة سر اجملالػس منذ تأسيس اعبامعة وكانت تقـو باألعماؿ اؼبناطة هبا من خالؿ دائرة مكتب الرئيس وفصلت عن مكتب 

 ـ.8/5/2007الرئيس بتاريد 

اعبامعة، واليت  تتوىل دائرة أمانة سر اجملالس القياـ جبميع األعماؿ اؼبنوطو هبا، وفقًا لقانوف اعبامعة، واألنظمة، والتعليمات اؼبعموؿ يف

 تدخل ضمن نطاؽ أعماؿ اجملالس الرئيسة يف اعبامعة، أو أي من اللجاف اؼبنبثقة عنها.
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ؾبالس  تتكػوف الدائرة مػن شعبتيػن مهػا شعبػة اجملالػس، وشعبػة اؼبلفػات واؼبتابعػة. وتتلخص مهاـ دائػرة أمانة سر اجملالس دبتابعة أعماؿ

ء، وؾبلس اعبامعة، وؾبلس العمداء، وعبنة التعيُت والًتقية، وعبنػة البػت فػي قضايػا الطلبػة، حبيث تتوىل اعبامعة اؼبختلفة: ؾبلس األمنا

 إعداد ؿباضر اعبلسات والقرارات الصادرة عن ىذه اجملالس ومتابعة إجراءات تعيُت أعضاء ىيئة التدريس وترقيتهم. 

 

األعماؿ اؼبتعلقة باألمور األكادديية واإلدارية ضمن أعماؿ اجملالس اؼبشار إليها  وتُعٌت دائرة أمانة سر اجملالس بشكل رئيسي يف تنفيذ

 أعاله، وخاصًة يف اجملاالت التالية: إنشاء الكليات واألقساـ والربامج والتخصصات ودؾبها وإلغاؤىا، تعيينات أعضاء اؽبيئة التدريسية،

وانتقاؽبم، وإهناء خدماهتم، وتقييم أعماؽبم، واإليفاد واإلبتعاث للحصوؿ على وإجازاهتم، وتثبيتهم،  وترقيتهم، وإنتداهبم، وإعارهتم،

 درجات علمية، ومنح الدرجات العلمية والفخرية، وربديد أعداد الطلبة اؼبقبولُت والرسـو اعبامعية، وإقرار التقوَل اعبامعي. 

 

 

 

 دائرة الديواف المركزي

 

ـ، حيث هتدؼ إىل ربقيق رسالة اعبامعة واحملافظة على ظبعتها العاؼبية اؼبرموقة. ومت 1999 تزامن إنشاء الدائرة مع تأسيس اعبامعة عاـ

استحداث دائرة الديواف اؼبركزي لتكوف الدائرة اؼبختصة بتنظيم صبيع أمور السجالت يف رئاسة اعبامعة، وتقـو بتنسيق العمل مع عمادات 

سة اعبامعة، فهي العصب الواصل بُت صبيع التشكيالت اإلدارية للجامعة، وتُعٌت بتنفيذ الكليات والوحدات واؼبراكز والدوائر التابعة لرئا

 توجيهات األستاذ الدكتور رئيس اعبامعة ومتابعة صبيع اؼبراسالت اػبارجية، والداخلية، وفقاً لأنظمة، والتعليمات اؼبعمػوؿ هبا.

 -تتلخص مهاـ الدائرة دبا يلي:

 ة اعبامعة الشفوية واػبطية ومتابعتها وتنفيذىا.تنفيذ شروحات وتعليمات رئاس -

 تنظيم وذبهيز اؼبخاطبات الواردة لرئاسة اعبامعة من خارج وداخل اعبامعة لعرضها على األستاذ الرئيس أو من يفوضو. -

 صياغة اؼبخاطبات واؼبراسالت والقرارات الصادرة عن رئاسة اعبامعة. -

 والدوائػر يف اعبامعة إلقباز العمل حسب األصػوؿ.التواصل مع الكليات/ والوحدات/ واؼبراكز/  -
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 أية مهاـ أخرى ذات عالقة بطبيعة عمل الدائػرة. -

 تقـو الدائرة بواجباهتا من خالؿ أربػع شعب: -

 شعبة الػػوارد. .1

 شعبة الصادر واؼبراسالت. .2

 شعبة الربيد اإللكًتوٍل. .3

 شعبة اؼبتابعػػة.  .4

 : 2016/2017أىم النشاطات واإلنجازات لعاـ 
 

  ـ 31/8/2017ولغاية  1/9/2016أىم النشاطات واإلقبازات للفًتة من 
 

 :الترقيات .1
 ( عضو ىيئة تدريس لرتبة أستػػػػػاذ.8مت ترقية ) -

 ( عضو ىيئة تدريس لرتبة أستاذ مشارؾ.14مت ترقية ) -

 . الجلسات2

 ( قرار.58جتماعات صدر عنها )إ( 8ـ )2016/2017األمنػػاء للعاـ عقد ؾبلس  - 

 ( قرار.30جتماعاً صػػدر عنها )إ( 11ـ  )2016/2017عبامعة للعاـ /عقد ؾبلس ا -

 ( قرار.600جتماع وصدر عنو  )إ( 58ـ )2016/2017العمداء للعاـ  عقد ؾبلس -

 ( قرار.202جتماع وصدر عنها )إ( 46ـ )2016/2017والًتقية لعاـ  عقدت عبنة التعيُت -

إضافة لتجديد عقود عدد من أعضاء ىيئة التدريس، وحصوؽبم على إجازات تفرغ علمي وانتداب وإجازات بدوف راتب  -

 خالؿ العاـ. 

 :التطلعات اؼبستقبلية 

 لكًتوٍل يف الدائػرة وبُت العمادات.تفعيل النظاـ اإل -

 أرشفة كافة الوثائق اػباصة بديػواف الوحػػػدة.  -
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 مير الحسين بن عبد اهللمكتبة األ
 

ـ، ويف الفصل الدراسي األوؿ من عاـ 1999تأسست وحدة اؼبكتبة بوصفها مكتبة مستقلة عبامعة اغبسُت بن طالؿ عاـ     

(ـ صدرت اإلرادة اؼبلكية السامية باؼبوافقة على تسميتها دبكتبة األمَت اغبسُت بن عبد اهلل، ومنذ السنة الدراسية 2004/2005)

( استطاعت اؼبكتبة أف ربقق منوًا وتطورًا سريعُت، ويعترب مبٌت اؼبكتبة اعبديد معلمًا حضاريًا بارزًا من معامل 1999/2000)األوىل 

اعبامعة. حيث مت بناؤه وفق أحدث التصاميم اؼبعمارية ودبثابة القلب النابض ؽبا، ويتكوف اؼببٌت من ثالث طوابق دبساحة إصبالية 

 ـ(.11,000مقدارىا )

 تنيات :مق

( مادة مكتبية ما بُت كتب ومراجع ودوريات مطبوعة ومواد الكًتونية ومواد ظبعية وبصرية، 94752يتوفر يف اؼبكتبة حالياً أكثر من )

ا وتشًتؾ اؼبكتبة بأشهر قواعد البيانات العاؼبية واليت تضم اجملالت العلمية احملكمة يف صبيع العلـو اإلنسانية والعلمية وبكامل نصوصه
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 EBSCO , Emerald , Oxford ,ACS , Ebrary ,Ulrichمن خالؿ البحث الفوري ومن أىم ىذه القواعد 

,Springer, SciFinder ,ProQuest  ,RSC , Wiley, AMS  ربية الرقمية واؼبكتبة الع ،قسطاس، اؼبنهل، علم

 ردنية .ىل مركز الرسائل يف اعبامعة األإضافة عبامعة الَتموؾ باإل

 ىداؼ :ألا

لعلمية، وتوجيو موجوداهتا ػبدمة العلمية واألدبية الثقافية، وتنظيمها وفق أحدث األساليب اهتدؼ وحدة اؼبكتبة إىل توفَت ـبتلف اؼبواد 

غناء البحث العلمي للجامعة باإلصدارات اغبديثة، إحتياجات الطلبة وأعضاء اؽبيئتُت التدريسية واإلدارية واجملتمع احمللي كذلك إ

 اؼبعلومات واؼبكتبات، وإقامة الندوات الثقافية واؼبعارض.باإلضافة إىل اعبامعة يف األنشطة العلمية اؼبتعلقة ب

 

 

 الخدمات :

ف باب  إف موظف إداري وأكادديي. باإلضافة إىل ذلك، 1000طالب وحوايل  6000تقدـ اؼبكتبة خدمات جملتمع يتكوف من كبو

األوراكل اؼبطور وقواعد البيانات ، ويربط النظاـ فق اؼبكتبية؛ وتستخدـ احمللي. تستخدـ اؼبكتبة نظاـ األ اؼبكتبة مفتوح للمجتمع

الوحدات اإلدارية اؼبوجودة باعبامعة مثل وحدة القبوؿ والتسجيل، وحدة شؤوف اؼبوظفُت ووحدة اؼبالية وذلك لتنظيم عمليات اإلعارة 

 اؽبيئة التدريسية. وأمور الغرامات اؼبالية على اؼبتأخرين من الطالب واػبرجيُت وغَت اؼبسجلُت  واؼبوظفُت وأعضاء

 البحث في الفهرس
البحث يف الفهرس ىو اػبدمة اؼبقدمة ؼبسػتخدمي اؼبكتبػة للبحػث داخػل مػواد اؼبكتبػة وقواعػد البيانػات اإللكًتونيػة، وىنػاؾ سػتة أجهػزة  

 كمبيوتر موجودة يف قاعة اؼبكتبة، ـبصصة للبحث فقط .
 
 نترنت الالسلكياإل

 الالسلكي داخل قاعات اؼبطالعة .تصاؿ باإلنًتنت ديكن للطالب اإل
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 الخدمات المباشرة التي تقدمها المكتبة ىي:

كتػب ؼبػدة فصػل دراسػي    10قػًتاض مػا يصػل إىل إالؿ، وديكػن ألعضػاء ىيئػة التػدريس للوائح جامعة اغبسُت بن ط : وفقاً  اإلعارة -
كتب ؼبدة   3ارة أفراد اجملتمع احمللي ديكن أيضا استعكتب ؼبدة أسبوعُت و   3قًتاض إكن للطالب واؼبوظفُت اإلداريُت و دي ،كامل 

 شًتاؾ خبدمة اإلعارة اػباصة باجملتمع احمللي للمكتبة.أسبوعُت، بشرط اإل

 ستعارة الدوريات واؼبراجع(إ)ال ديكن      
 : تقدـ ىذه ألعضاء ىيئة التدريس.خدمة رؼ الحجز  -
رفُت علػى قاعػات القػراءة، وقاعػة اؼبرجعيػات وقاعػة الػدوريات. مػوظفي اؼبكتبػة : يعهػد ذلػك إىل اؼبشػ إرشاد الػزوار وتقػديم الخدمػة -

 ىناؾ موجدين إلرشاد اؼبستخدمُت حوؿ كيفية العثور على اؼبواد اليت حيتاجوهنا، واإلجابة على استفساراهتم ذات الصلة.
دوريػة أكاددييػة يف الػنص الكامػل، إىل جانػب اآلالؼ  10000وىػذا يػوفر خدمػة البحػث يف اؼبقػاالت يف  خدمة قاعدة البيانػات: -

سػػػتفادة مػػػن قاعػػػدة البيانػػػات، مػػػن اؼبمكػػػن الوصػػػوؿ إىل قاعػػػدة ات والنػػػدوات. للحصػػػوؿ علػػػى أفضػػػل اإلمػػػن الكتػػػب ووثػػػائق اؼبػػػؤسبر 
 امعة.البيانات عرب أجهزة الكمبيوتر اؼبتصلة باػبادـ اؼبركزي يف اعب

 
 

 

 أىم النشاطات واإلنجازات:

فد ر  .1

 األجهزة وتكنولوجيا اؼبعلومات اؼبناسبة واؼبتخصصة .ية و اؼبكتبة بالكتب واؼبواد اؼبكتب

ذبه .2

 يز مكاف ـبصص ليتم نقل مكتبة كلية األمَتة عائشة للتمريض إىل اؼبكتبة الرئيسية .

زيػػػػػا .3

 دة عدد أجهزة اغباسوب اػباصة باؼبوظفُت والطلبة .

إد .4

 خاؿ نظاـ اغبماية اآليل و ضبط التسجيالت البيبليوغرافيو حسب اؼبعايَت العاؼبية .

مش .5

 اركة يف اؼبعارض الدولية والوطنية واحمللية .
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إيػػػػف .6

 اد موظفُت غبضور دورات تدريبية متعددة لرفع كفاءهتم وتطوير األداء اػباص بالعمل اؼبكتيب .

عد .7

 غَت الرحبية حيث مت إىدائهم ؾبموعة من الكتب .  ـ اؼبؤسسات واألندية الثقافية واعبمعيات

إلا .8

 وغَتىم العديد ...  EBSCO , ProQuestلكًتونية عاؼبية مثل اؿ إشًتاؾ بقواعد بيانات 

 التطلعات المستقبيلية :

ذبه .1

 .( الف ديناراً 14)يقارب يز الطابق األوؿ من مبٌت اؼبكتبة وإعادة هتيأتو ليتم تشغيلو كقاعات للمكتبة وتبلغ تكلفة ذلك ما 

إن .2

 حتياجات اػباصة وذبهيزمها بأحدث األجهزة واؼبعدات اػباصة لتلك الغاية .صرية وأخرى لذوي اإلبشاء قاعو للمواد السمع

تػػػػػط .3

 وير مشروع األرشيف الصحفي عباللة اؼبغفور لو اؼبلك اغبسُت بن طالؿ طيب اهلل ثراه .

أر  .4

 الورقي للشكل اإللكًتوٍل .شفة الرسائل اعبامعية واؼبراجع من شكلها 

ذبه .5

 يز ـبترب خاص باؼبكتبة وتزويده باؼبوظفُت واألجهزة الالزمة .

يػػػػػاز  .6

 شًتاؾ يف قواعد البيانات الدولية.دة اإل

زيػػػػػا .7

 دة وربديث ـبتلف ؾبموعات اؼبكتبة.
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 إحصائية بالمواد المتوفرة حاليا في المكتبة .

 

 العدد نوع الكتب
 61000 الكتب العربية

 22700 نجليزيةالكتب اإل
 8999 المراجع العربية

 1077 نجليزيةالمراجع اإل
 2564 الرسائل العربية

 1004 نجليزيةالرسائل اإل
 9 المجموعات الخاصة العربية 

 0 نجليزيةالمجموعات الخاصة اإل
 3500 نجليزيةالدوريات العربية واإل

 168 المواد السمعية والبصرية
 275 لكترونيةالكتب اإل
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 وحدة الخدمات والصيانة
 

وحدة اػبدمات والصيانة بدورىا يف تقدَل صبلة من اػبدمات اليت تليب احتياجات اعبامعة ذات الصبغة اؼبساندة ؼبقومات اعبامعة  نفردت
، وتضم ىذه الوحدة يف ىيكلها   موظفًا وعامالً ( 270حيث تقدر الكوادر البشريّة العاملة يف ىذه الوحدة بنحو ) وكوادرىا األساسّية .

 الدوائر والشعب اآلتية :

 الديواف :  
 يتبع الديواف إىل مدير الوحدة مباشرة ويعمل على توريد وتصدير الكتب الرظبّية ومتابعة اؼبخاطبات واؼبعامالت اػباصة بالوحدة . 

   

 دائرة الخدمات العامة :  

 :عدة خدمات تليب عدة احتياجات اعبامعو وتضم الشعب اآلتيةتقـو دائرة اػبدمات بتقدَل 

شعبة التغذية ، واليت تقـو بتقدَل وجبة غداء وسندويشات ومشروبات متنوعة للطلبة بأسعار ـبفضة ووجبة لبقية العاملُت باعبامعة عند    -أ
وؾبموعة من الكافتَتيا يف مباٍف  ،وصاالت ،عاتوتقدـ وجبات الضيافة الرظبّية من خالؿ مطعم وقا ،الطلب بأسعار معتدلة نسبياً 

 أخرى مت إنشاؤىا وتأثيثها بكافة اؼبستلزمات وتأمينها بالطواقم الفنّية اؼبدربة.

ُت شعبة اغبركة والنقل ، تقـو بتنفيذ متطلبات اعبامعة من اؼبواصالت اؼبطلوبة لغايات اؼبشاركات واؼبهاـ داخل اؼبملكة باإلضافة إىل تأم -ب
صيانة وترخيص اآلليات كلما  اللواـز واؼبعدات وفرؽ الصيانة واغبراسة اؼبتجولة من خالؿ مركباهتا وآلياهتا وتقـو ىذه الشعبة دبتابعةنقل 

 .لكًتوٍل مع وزارة النقلط آليات اعبامعة بنظاـ التتبع اإلنو مت ربعلماً أ ذلكر األم تطلب

عتبار أف تشمل ىذه اؼبساحة مساحات واسعة عة أرض للجامعة مت األخذ بعُت اإلقط شعبة الزراعة منذ قامت اعبامعة بطلب زبصيص   -ج
ألعماؿ الزراعة البستنة وحرصت اعبامعة على زبضَت أغلب اؼبناطق اؼبخصصة ؽبا باألشجار والنباتات واؼبسطحات قبل إنشاء اؼبباٍل 

 ( ألف شجرة لغاية اآلف . 41اغبرجّية بِػ ) و اؼبثمرة  والعمل ما زاؿ جارياً يف التشجَت حيث تقدر كمّية األشجار اؼبزروعة

شعبة النظافة واإلسكاف : واليت تعٌت بكافة أعماؿ النظافة ؼبكاتب ومباٍل وساحات اعبامعة واستمرار إدامة النظافة من خالؿ الكوادر  -د 
لذي يقـو بتفقد مرافق اعبامعة واإلشراؼ على نظاـ وتضم أيضا فرع السالمة العامة واالتابعة للشعبة واإلشراؼ على اؼبدينة السكنّية .

 اغبريق وتقدَل اؼبواد واؼببيدات الالزمة لضماف السالمة العامة .
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 التطلعات المستقبليو لدائرة الخدمات :

ج الدائره وربتا  كمل وجو إلعطاء صورة فبيزه عن اعبامعو.أستمرار بو على لشعب والفروع واستدامة العمل واإلحسن اػبدمات بكافة اأتقدَل 
 :نشاءات ومنهالبعض اإل

 نتاج دبا يكفي حاجة اعبامعو والسوؽ احمللي.خاصو للجامعو لغاية اإل مشاتل زراعيةإنشاء . 1

 ليات.صطفاؼ اآلإنشاء ساحات خاصو لشعبة النقل إل .2

 . إنشاء ؿبطة غسيل سيارات زبدـ آليات اعبامعو حاليآ والسوؽ احمللي إف أمكن ذلك.3

 دائرة الصيانة : 

واليت  ،ساسيو ىا األر اؼبسانده ؼبقومات اعبامعو وكواد تقـو دائرة الصيانو بتقدَل صبلو من اػبدمات اليت تليب احتياجات اعبامعو ذات الصبغو
 تيو:الشعب والفروع اآل الصيانةوتضم دائرة وفٍت  ( موظفاً 70تقدر بػػػػػػ )

 والسكنات واؼبوقع ،وصيانة مرافق اعبامعة ،وتنفيذ األسوار واألسيجة ،والدىاف، والنجارة  ،بأعماؿ البناء: تقـو  شعبة األعماؿ اؼبدنّية أ.
 ستالـ اللواـز أو إتالفها .إالقدَل وإبداء الرأي الفٍت عند 

الصيانة والقياـ بأعماؿ شعبة األعماؿ اؼبيكانيكّية :وتقـو بأعماؿ سبديدات شبكات التدفئة والتكييف وصيانتها وسبديدات اؼبياه  ب.
 الالزمة ؽبا.

 :وتضم الفروع التالية تصاالت :شعبة الكهرباء واإل ج. 

 يقـو بأعماؿ توصيل خطوط الكهرباء واإلنارة وإجراء الصيانة الالزمة ؽبا يف مرافق اعبامعة واؼبوقع القدَل وصيانة  فرع الكهرباء :
 ير .ماتورات الكهرباء وأنظمة الصوتيات وماكنات التصو 

 اؽبواتف فواتَت عبميع مرافق اعبامعة وتدقيق  وصيانتها: يقـو بتوصيل خطوط اؽباتف  تصاالتفرع اإل . 
 
يضا دبعاعبة أا فيها اؼبدينو السكنيو..وتقـو وتقـو بتزويد اعبامعو دبياه الشرب وصبيع مرافقها الداخليو واػبارجيو دب :والضد  ؿبطة التنقيود. 

 .ختصاصلبة على اؼبساقات العملية ذات اإلوتدريب الط اؼبزروعات يف اعبامعواؼبياه وربويلها لري 
 

 التطلعات المستقبليو لدائرة الصيانو: 

فضل حاالهتا أستمره لتكوف اعبامعو كما ىي يف ستمرار بأعماؿ الصيانو اؼبهناء اؼبعوقات إف وجدت واإلإدامة العمل باعبامعو والعمل على إ
 نشاءات التاليو..بو للعمل.وربتاج الدائره لبعض اإلوتقدَل البيئو اؼبناس

 .. إنشاء مبٌت خاص لدائرة الصيانو1

 يضم مستودعات ومشغل للصيانة . . إنشاء )ىنجػػػر( ؼبعدات الصيانو كاملو2
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 وحدة الشػؤوف الماليػة
   

 .لمحة عامة
ؼبا تقـو بو من مهاـ تتعلػق بػإدارة الشػؤوف اؼباليػة للجامعػة؛ وىػي اعبهػة تعترب وحدة الشؤوف اؼبالية من أىم الوحدات اإلدارية يف اعبامعة 

لتزامات اؼبالية اؼبًتتبة عليها وذلك طبقاً لقوانُت وأنظمة اعبامعة والقػرارات والتعليمػات صيلها ودفع اإلاؼبختصة بقبض أمواؿ اعبامعة ورب
 إدارياً وفنياً لرئيس اعبامعة. الصادرة دبقتضاىا وىي تقع ضمن اؽبيكل التنظيمي للجامعة وتتبع 

 
 .األىداؼ

وفػػق والسػػجالت اػباصػػة بكفػػاءة عاليػػة و  احملافظػػة علػػى أمػػواؿ اعبامعػػة مػػن خػػالؿ إدارة حسػػابات اعبامعػػة ومعامالهتػػا اؼباليػػة .1
 النظم احملاسبية اؼبتقدمة.

 الرشيدة لتحقيق أىداؼ اعبامعة.زباذ القرارات إاؼبالية بشكل ربعي ؼبساعدهتا يف تزويد إدارة اعبامعة بالتقارير  .2
تقػػػدَل اػبػػػدمات اؼباليػػػة جبػػػودة عاليػػػة عبمهػػػور اؼبتعػػػاملُت مػػػن اؼبػػػوظفُت والطػػػالب واؼبػػػوردين وضػػػمن أعلػػػى مسػػػتوى مػػػن الرضػػػا  .3

 والقبوؿ.
قػػًتاح تطػػوير تلػػك األنظمػػة دبػػا يضػػمن أفضػػل عائػػد فبكػػن مػػن إو  ةالتأكػػد مػػن حسػػن تطبيػػق أنظمػػة وتعليمػػات اعبامعػػة اؼباليػػ .4

 .كلفة فبكنة موارد اعبامعة وبأقلتشغيل 
 

 الهيكل التنظيمي لوحدة الشؤوف المالية.
إف اؽبدؼ من اؽبيكل التنظيمي ىو إظهار وظائف وحدة الشؤوف اؼبالية الضرورية للسماح ؽبا بالقياـ باألعماؿ اؼبنوطة هبا على الشكل 

 .اؼبطلوب
  

 )أ( مساعد مدير الوحدة.  
للشؤوف اإلدارية : مسػاعدة اؼبػدير يف إدارة الشػؤوف اإلداريػة للوحػدة،  ويعمػل عػادة علػى اؼبسػامهة يف مهاـ مساعد مدير الوحدة  -

قبػػاز إالتأكػػد مػػن وض دبسػػتوى العػػاملُت يف الوحػػدة، و السػػبل الكفيلػػة بػػالنهقػػًتاح اػبطػػط و إالرقػػي بػػو مػػن خػػالؿ تطػػوير العمػػل و 
مغػادرات اؼبػوظفُت، متابعػة الػدواـ الرظبػي والتنسػيق بػُت إجػازات و  باإلضػافة إىلاؼبعامالت اليت ترد للوحدة يف مواعيدىا احملػددة 

 قباز األعماؿ اليت يكلفو هبا مدير الوحػدة.إكذلك اللواـز واؼبواد، و وتلبية حاجات الوحدة من اؼبوظفُت و 
و يعمػل عػادة علػى متابعػة و تنسػيق  مهاـ مساعد مدير الوحدة للشؤوف الفنية: مساعدة اؼبدير يف إدارة الشػؤوف الفنيػة للوحػدة، -

لػى عمليػة قػبض الرسػـو الدراسػية و الرابط الفٍت بُت الشعب اؼبوجودة يف الوحدة،  ومتابعة حوسبة أعماؿ الوحدة واإلشػراؼ ع
 قباز األعماؿ اليت يكلفو هبا مدير الوحدة .إ
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 )ب( دوائر الوحدة

 
 .دائرة الموازنة و التدقيق 

التدقػيق من ثالثػة شعب وىػي : شعبة اؼبوازنػة،شعبة التدقيق، شعبةالتكاليف، وفرعُت مها فػرع اغبسػابات وفػرع التػدقيق تتألف دائرة اؼبوازنة و 
 الداخلي وتتوىل القياـ باؼبهاـ اآلتية:

 إعداد مشروع مسودة موازنة اعبامعة . .1
 تنفيذ عمليات اإلنفاؽ من بنود اؼبوازنة.متابعة و  .2
 إعداد اغبسابات اػبتامية. .3
 نتظاـ .إليت تعرض الوضع اؼبايل للجامعة بعداد التقارير اؼبالية اؼبرحلية اإ .4
 الفصوؿ على السجالت اؼبعدة ؽبذه الغاية.     قيد صبيع العمليات اؼبالية وحسب األبواب و  .5
 ربديد التكاليف الفعلية.رقابة و  .6
زباذ القرارات اإلدارية من خالؿ توفَت البيانات التحليلية عػن  إاؼبساعدة يف ت الالزمة ػبدمة أغراض التخطيط و توفَت البيانا .7

 كل ما يتعلق بتكاليف األنشطة اليت سبارسها اعبامعة .   
 تدقيق قيود مقبوضات اإليرادات احملصلة غبساب اعبامعة .تدقيق مستندات الصرؼ واعبرد على الصناديق و  .8

 
  .دائرة النفقػات 

عب : شعبة النفقات الرأظبالية و اإلمنائية و شعبة النفقات اؼبتكررة شعبة ؿباسبة التأمُت الصحي و تتألػف دائرة النفقػات من ثالث ش
 تتوىل اؼبهاـ اآلتية:

 صرؼ صبيع اؼبطالبات اؼبالية الواردة للوحدة و اؼبتعلقة بسائر النفقات التشغيلية للعمادات والدوائر يف اعبامعة. .1
 ستمالؾ اعبامعة لأصوؿ الرأظبالية واإلمنائية.إاليت هتدؼ إىل و صرؼ صبيع اؼبطالبات اؼبالية اؼبستحقة على اعبامعة  .2
 اؼبكافآت ؼبستحقيها.صرؼ اؼبياومات و  .3
 الرسـو الدراسية للجامعات اؼبنتسبُت ؽبا.إعداد ـبصصات اؼببعوثُت و   .4
 للجامعات. الرسـو الدراسيةمتابعة ربويل ـبصصات اؼببعوثُت و   .5
 .مُت الصحيأاملُت يف اعبامعة من مطالبات التربديد النسب اؼبستحقة على العمتابعة و   .6

 
  : دائرة الرواتب و التأمينات 

 مها : فرع الرواتب، فرع التأمينات،  وتتوىل القياـ باؼبهاـ اآلتية:ة الرواتب والتأمينات من فرعُت و تتألف دائر 
 تدوين كافة اؼبعلومات اػباصة هبم.  اعبامعة و ت لرواتب العاملُت يففتح السجال .1
 اهتم .و عالت اؼبتغَتة على رواتب العاملُت و إدخاؿ اغبركا .2
 تنفيذ الرواتب الشهرية. .3
 الكشوؼ اػباصة برواتب العاملُت يف اعبامعة .إعداد الوثائق و  .4
 صرؼ مكافآت الشهرية ؼبستحقيها. .5
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 جتماعي.شًتاكات الضماف اإلإالعاملُت من قيمة ربديد نسب مسامهة اعبامعة و  .6
 
   .دائرة اإليرادات و الصناديق 

تتوىل القياـ باؼبهاـ الصناديق، فرع ؿباسبة اػبدمات، و ىي:  فرع اإليرادات، فرع تتألف دائرة اإليرادات والصناديق من ثالثة فروع و  
 اآلتية:

 
 ىبات نقدية .تربعات و قبض الرسـو اعبامعية وكافة اؼببالغ الواردة للجامعة من منح و  .1
 إيداع اؼببالغ اؼبقبوضة يف حسابات اعبامعة لدى البنوؾ اؼبعتمدة. .2
 السلف للعاملُت يف اعبامعة.صرؼ القروض و  .3
 القروض اؼبقررة لطلبة اعبامعة.صرؼ اؼبنح واعبوائز و  .4
    متابعة حساباهتا لدى البنوؾ.ة يف اعبامعة و أى الصناديق اؼبنشاإلشراؼ عل .5

 
  .شعبػة الديػواف 

 تتوىل القياـ باؼبهاـ اآلتية:
 قيد الكتب الصادرة و الواردة إىل الوحدة. .1
 تنظيمها.بات الالزمة مع اعبهات اؼبعنية واإلشراؼ على طباعتها و إعداد اؼبخاط .2
 متابعة سَت اؼبعامالت مع الدوائر األخرى. .3
 اإلشراؼ على دواـ اؼبوظفُت. .4
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 دائرة العالقات العامة واإلعالـ

ـ ، وذلك هبدؼ تقديػم الصػورة 1999تصاؿ اجملتمعي مع بػداية إنشػاء اعبامعػة فػي عػاـ سيس دائػرة العالقػات العامة واإلجػاء تأ  

سػم اعبامعػة، إذ تػتوىل اإلشػراؼ علػى إىػذه الدائػرة الناطػق الػرظبي باغبضاريػة اؼبوضوعيػة الصادقػة عػن جامعػة اغبسيػن بػن طػالؿ، وتعد 

ب ىي شعبة العالقات الثقافية بع شعأر داخػل الػوطن وخػارجػو وىي تضم تنظيػم العػالقػات الثػقافيػة والعػامػة مػع مػختلف اؼبػؤسسػات 

 .عماؿ الفنيػةعبة الديواف وشعبة التقنيات واألوشعبة العالقات العامة وش عالـ،واإل

تصاؿ اجملتمعي ىػي اعبهػة اؼبنسقػة لأنشطػة العامة اليت تقػـو هبػا الكليػات والعمػادات، حيث  تقػـو العػالقػات العامػة واإلودائػرة      

ػدوات واحملاضػرات بتنسيػق األنشطػة الطالبية والفعاليػات اجملتمعيػة عػن طريػق تنظيػم اؼبواسػم والربامػج الثقافية وعقد اؼبؤسبػرات والن

عالـ ريق شعبػة العالقات الثقافية واإلحتفػاالت، وربرص الدائػرة علػى إعطػاء الصػورة اؼبشػرفػة والصػادقػة عػن اعبػامعة عن طعػارض واإلواؼب

اعبامعػة  خباريػة، كػذلك تقػـو الدائػرة بتحػرير مطػبػوعاتر اإلتقاريػوذلك بتزويػد وكاالت األنبػاء والصحػف ووسائػل اإلعػالـ اؼبختلفػة بال

 .واإلشراؼ علػى طباعتػها فػي سبيػل توضيػح رسػالة اعبامعػة وأىدافها وتعنػى بسالمػة اؼبظهػر العػاـ للجامعػة 

كذلك تشػرؼ الدائػرة علػى طباعػة "سلسلػة حبث وتطوير الثقافػة الوطنية" وىي عبارة عن سلسلة منشورات تتبناىا اعبامعػة لإلسهػاـ      

ل الثقافة الوطنية بالوعي واؼبعرفة وبأدوات البحث العلمي حيث مت إصدار كتب ضمن ىذه السلسلة ىي:" اؼبسارات يف إعػادة تأىي

نية" و" اغُبسُت بن طالؿ وبناء الدولة األردنية اغبديثة" و"اغُبسُت بن طالؿ والعامل" و" اغُبسُت ردرية للثورة العربية يف األرض األالعسك

االقليمي العريب" و"اغُبسُت بن طالؿ والقضية الفلسطينية" و" فكر اغُبسُت بن طالؿ وشخصيتو" ويف الشق الثاٍل بن طالؿ والنظاـ 

من السلسلة وىو الشق اؼبتعلق بالعلـو الطبيعية صدر كتابُت مها"اغبيوانات السامة يف األردف:العقارب" وكتاب "القوارض" ، كما مت 

 غُبسُت واليت تعترب نشرة فصلية. عة ااإلشراؼ على طباعة ؾبلة أنباء جام
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 * إذاعػة "صػوت الجنػوب"

تعد ؿبطة إذاعة "صوت اعبنوب" أوؿ إذاعة ؾبتمعية يف األردف تؤسس خارج العاصمة "عماف" وتعتمد اإلذاعة التخطيط العلمي يف 

 تقدَل خدمات إعالمية تنموية للمجتمع احمللي.

معاف وأجزاء من ؿبافظيت العقبة والطفيلة، تعتمد فريق عمل مهٍت إضافة إىل فرؽ من يصل بث اإلذاعة إىل معظم مناطق ؿبافظة 

 اؼبتطوعُت من اجملتمعات احمللية وطلبة اعبامعة.

جيايب جتماعي والثقايف اإليف التغيَت اإل تعتمد فلسفة اإلذاعة ورسالتها اإلعالمية تطوير ؿبتوى إعالمي صديق للتنمية احمللية ويساىم

عبَت وظيفة الدور الرقايب لإلعالـ احمللي وسبثيل الرأي العاـ وربفيزه على اؼبشاركة االجيابية، إىل جانب توفَت منرباً ؿبلياً للجميع للتوتفعيل 

 ختالؼ والرأي األخر واغبق يف اغبصوؿ على اؼبعلومات واؼبعرفة.حًتاـ اإلإلبهم ووجهات نظرىم وتنمية ثقافة عن مطا

م التأثَت واؼبشاركة والتفاعل ترفع شعار " اؼبعرفة قوة " تقدَل قصة قباح إلعالـ اجملتمعات احمللية من خالؿ حج ستطاعت اإلذاعة اليتإ

 جيايب من قبل اجملتمعات احمللية، وتضم:اإل

 .ذاعػة التنمويػة تصاؿ التنموي اإلشعبػة اإل -

 .شعبػة البرامج والمشاريع التنمويػة - 

ذاعػة التنموية )صوت اعبنوب( التنموي من خالؿ إدامػة تشغيل اإلتصاؿ على اػبطط يف ؾباؿ اإللى اإلشراؼ تقـو الشعبتُت ع  

 وتنفيذ برامج أخرى تستفيد من تطبيقات اإلعالـ التنموي.

افظة لشباب األردٍل يف ؿبوتسعى إلػى ربقيق رسالػة اإلعالـ التنموي بنشر اؼبعرفػة والوعي وخلق ثقافػة صديقػة للتنميػة يف أوساط ا

تصاؿ اعبماىَتي من التفاعل ث، وسبكينهم عن طريق اإلعالـ واإلعتبارىم الطاقػة القادرة  على التغيَت اإلجيايب والتحديإمعاف؛ ب

جتماعيػة تحديات التنمويػة يف اجملاالت اإلواؼبشاركة اإلجيابيػة يف العمليات التنموية ، من خالؿ التعرؼ إىل اغباجات والتصدي لل

 قتصاديػة والثقافيػة اليت تواجهها اجملتمعات احملليػة.واإل

 نتاج التلفزيوني المجتمعيػة مشروع محطػة اإل 
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ػة . ( وىي مؤسسة دينماركيIMSعالـ الدوليػة )ف والتمويل من قبل مؤسسػة دعم اإلىذا اؼبشروع بالتعاو قباز إستطاعت اعبامعػة إ     

نتاج فيديػو تلفزيوٍل صغَتة، تصلح أف تكوف اؼبرحلػة األولػى إلنشاء ؿبطة تلفزيوف ؾبتمعي ؿبلي، حيث إيُلخص اؼبشروع بإنشاء وحدة 

جملتمعات تعتمد ىذه الوحدة اإلنتاجيػة التكنولوجيا الرقميػة اعبديدة يف إنتاج الربامج واألفالـ الوثائقيػة اليت تُعٌت بأولويات واىتمامات ا

خالؿ  ؿبطات التلفزيوف ، ومن خالؿ العروض اػباصػة أو اليت يصلح توزيعها على شكل أقراص مدؾبػة  احملليػة واليت تصلح للبث من

( وفرت لو 2ـ125لى مساحػة ع)ستديو التلفزيوٍل عػة على شبكػة اإلنًتنت، وأقيم اإلوبكلف زىيدة أو بثها من خالؿ قناة خاص

 إلطالؽ أوؿ تلفزيوف ؾبتمع ؿبلي يف األردف بعد استكماؿ بعض اؼبتطلبات ع اعبامعػة إىل ىذا اؼبشروع أف يكوف اػبطوة األوىللوتتط

 الالزمػة .

تقـو الدائرة على إدارة موقع متحف قصر اؼبلك اؼبؤسس والذي شكلت لتطويره عبنة عليا من أجل ربويلو إلػى معلم وطٍت بازر        

حيكي عن تاريد األردف اغبديث، حيث سيضم متحفًا ؼبقتنيات وصور ومالبس اؼبلك اؼبؤسس ومتحفَا للثورة العربيػة الكربى، متحفاً 

وعػة من اؼبعارض والساحات اؼبرتبطػة بتاريد وتراث اؼبنطقػة، وقد قامت اللجنػة العليا بالتعاوف مع دائرة اآلثار لسكػة اغبديد، وؾبم

ستكماؿ صبع الوثائق واؼبقتنيات واؼبعروضات، حيث بدأ العمل يف إعادة تأىيل اؼبوقع، وذلك إ العامػة وجامعػة اغبسُت بن طالؿ من

 مبانػي ومرافق جديدة للموقع.  بًتميم اؼبباٍل القائمة وإضافػة

 : تطوير العمل يف اعبامعػة دبا يرتقي بشعار اعبامعة نسعى كبو التميز  التطلعات المستقبليػة

 قامػة مشاريع انتاجيػة إ -
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 المركزيػػػة العطػػاءات  دائػػػرة

 ويكػػوف رئيس من تتألػف والتػي اعبامعػة فػي بػو اؼبعمػوؿ شغػاؿواأل اللػواـز نظػػاـ من( أ) الفقرة دبقتضى اؼبركزية العطػاءات تشكيل مت

 : مػن كػل وعضوية مساعديػػو أو الرئيػػػػس نػػػواب أحػػػد مػػن عػادة

 للرئيػس نائبػػاً   – اؼبالػية الشػؤوف مديػػر. 

 عضػػواً  – واؼبشاريع اؽبندسة دائػرة مديػػر. 

 عضػػواً   – اللػػػواـز دائػػرة مديػػر. 

 منهما أي ينيبػو من أو بالعطػػاء اؼبعنيػة الدائػرة أو الوحػدة مديػػر/ عميد. 

 واحػػدة سػػنة ؼبػػدة الرئيس خيتارمها اعبامعػة يف العاملػػُت من ثنيػنإ. 

 اؼبركزيػػة العطػػاءات عبػػنة سػر أمُت. 

 احملاسػػبة ديػواف عن منػدوب/ مديػر. 

 :التاليػػػػة اؼبسؤوليات و اؼبهػاـ والفػٍت اإلداري والكػادر اؼبركزيػػة العطػاءات عبنػػة وسبػػارس  
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  وفقاً  وذلك ،دينار آالؼ 10 عن تزيد التكلفة أو القيمة كانت إذا اإلشغاؿ وتنفيذ اؼبكتبية واؼبواد اللواـز شراء دبسؤولية القياـ .1

 .وتعديالتو طالؿ بن اغبسُت جامعة يف بػو اؼبعموؿ العامة واإلشغاؿ اللواـز نظاـ يف عليها اؼبنصوص واإلجراءات لأحكاـ

 .ستدراجاإل أو العطاء طرح لشروط استيفائها من والتأكد اعبامعة يف والدوائر العمادات ـبتلف من الطلبات ستقباؿإ .2

 . ستفساراتاإل عن واإلجابة العينػات سػتالـوإ تدقيقها بعد العروض ستالـوإ احمللية الصحف يف العطاء شروط عن اإلعالف .3

 باإلحاالت والتبليغ عليها اؼبصادقة ومتابعة التلزَل وقرارات اللجنة جتماعإ وؿباضر العطاءات عبنة أعماؿ جدوؿ إعداد .4

 .العالقة ذات للجهات

 . اللجنة من تطلب اليت والتقارير اؼبعلومات وتأمُت اللجنة يف اؼبوجودة واؼبلفات السجالت إدامة .5

 .لكًتونػػياإل باؼبػوقع وإدراجػػو العطػػاء دبواصػفات مقػػوائ إعػداد .6

 .العطاء لبػنود إحالػة جػداوؿ إعداد .7

(  146)  يقػػارب مػػا قبػػازإ خالؽبػػػا تػػم،  عمػل  ساعػػة(  135)  بػػ تقػػدر جتماعػػاً إ(  45)  اؼبذكػورة الفتػػرة خػػالؿ اللجنػػة عقػدت
 قػػػراراً.

 دائػرة العالقػات الدوليػة
 

علػػى أف  14/3/2002( بتػػاريد 186/2002دبوجػػب قػػرار األسػػتاذ الػػدكتور رئػػيس اعبامعػػة رقػػم   ) العالقػػػات الدوليػػػةأنشػػئت دائػػرة        

 تصاؿ والتبادؿ الثقايف.ع ؽبا شعبتاف مها شعبة اإلتفاقات الدولية وشعبة اإلترتبط إداريا برئيس اعبامعة مباشرة، وتتب

 الرسػالة:

 تعزيز التعاوف الدويل بُت اعبامعة ومؤسسات التعليم العايل األردنية والعربية والعاؼبية. 

 المهمػة:

بية، وتعزيز ذلك التعاوف إقامة جسور من التعاوف األكادديي والثقايف بُت اعبامعة واعبامعات والسفارات واؼبنظمات واؼبراكز العربية واألجن

 بُت اعبامعة وىذه اؼبؤسسات.تفاقيات ومذكرات تفاىم بتوقيع إ

 األىػداؼ:

 التواصل مع اعبامعات األردنية والعربية واألجنبية يف سبيل إقامة عالقات ثقافية وعلمية معها. .1

 تفاقيات ومذكرات التفاىم اؼبنوي عقدىا مع اعبامعات واؼبؤسسات اؼبختصة األخرى.إعداد مسودات اإل .2
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والثقافيػػة واؼبراكػػز والػػدوائر اؼبختصػػة لػػدى السػػفارات العربيػػة واألجنبيػػة يف األردف هبػػدؼ إقامػػة التواصػػل مػػع اؽبيئػػات الدبلوماسػػية  .3

جسػػػػور التعػػػػاوف بػػػػُت اعبامعػػػػة وبينهػػػػا، واإلفػػػػادة مػػػػن الػػػػربامج واؼبػػػػنح اؼبقدمػػػػة مػػػػن دوؽبػػػػم فيمػػػػا يقػػػػع ضػػػػمن اختصاصػػػػات اعبامعػػػػة 

 واىتماماهتا.

بػػُت اعبامعػػة واعبهػػات األخػػرى والتنسػػيق يف ىػػذا الشػػأف مػػع اعبهػػات اؼبعنيػػة تفاقيػػات ومػػذكرات التفػػاىم اؼبربمػػة متابعػػة تفعيػػل اإل .4

 داخل اعبامعة.

 تقدَل النصح واإلرشاد وخدمات اإلسناد للكليات ومراكز ووحدات ودوائر اعبامعة فيما يتعلق بأمور التعاوف الدويل. .5

رسػُت يف اعبامعػة، بالتعػاوف مػع الكليػات الػيت يدرسػوف تطوير إرشادات لكيفية متابعة الشؤوف الدراسية للطلبة غػَت األردنيػُت الدا .6

 فيها ومكتب رعاية الطلبة العرب واألجانب.

تنسػػػيق تطػػػوير أعمػػػاؿ اعبامعػػػة ضػػػمن اؼبعػػػايَت العاؼبيػػػة وذلػػػك بالتنسػػػيق مػػػع اعبهػػػات اؼبعنيػػػة ووحػػػدة التخطػػػيط واؼبعلومػػػات  .7

 واعبودة.

 لية وتعزيز حضورىا يف احملافل الدولية.تصاؿ الدو اعبامعة يف اؼبؤسبرات وشبكات اإل شًتاؾتنسيق إ .8

سػتقطاب يم الوطنيػة والعربيػة والعاؼبيػة إلتسويق التخصصات والربامج اليت تدرس يف اعبامعة عػرب اؼبشػاركة يف معػارض التعلػ .9

 مزيد من الطلبة العرب واألجانب.

 نشاطات وإنجازات الدائرة:
 

الزمنية  الفترة عدد المنح الفئة المستفيده تفاقيةاإل الجامعة
 للمنحة
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 دائرة الشؤوف القانونية
 

خالؿ شعبة  من اوسبارس الدائرة أعماؽب 2/2/2005( بتاريد 4/2005أنشئت دائرة الشؤوف القانونية بقرار ؾبلس اعبامعة رقم )   
 واليت يُناط هبما اؼبهاـ واؼبسؤوليات التالية: ،ستشارات شؤوف العاملُتإوشعبة  ،ستشارات الشؤوف اإلداريةإ

 .ستشارات القانونية وإبداء الرأي يف اؼبوضوعات القانونية واإلدارية اليت أحيلت إليها من قبل رئاسة اعبامعةاإل تقدَل -
 .والقرارات التنظيمية يف اعبامعة يف صياغة األنظمة والتعليمات اؼبشاركة -
 .األستاذ ؿبامي اعبامعةعبامعة مع قضايا ا متابعة -
 .اعبامعةاللجاف القانونية والفنية يف  اؼبشاركة يف -
 .جيةر عقد بُت اعبامعة واعبهات اػباتفاقيات اليت تصياغة العديد من اإل اؼبشاركة يف -
ؼبختصة ذات ؾ مع اعبهات اشًتااء على طلب من اعبهة اؼبختصة باإليف إعداد مشاريع القوانُت واألنظمة والتعليمات بن اؼبشاركة -

 .العالقة
 .مواكبة كل جديد يتعلق دبجموعة التشريعات ذات العالقة بعمل اعبامعة -
 .والتعليمات النافذة يف اعبامعة التأكد من أف مشاريع القوانُت واألنظمة والتعليمات ال تتعارض مع القوانُت واألنظمة -
 .اؼبسؤولُت و العاملُت يف اعبامعةتطبيق من قبل صبيع  لل اعيةالتأكد أف القوانُت واألنظمة والتعليمات والقرارات السارية مر  -
 .والتعليمات ( اؼبعموؿ هبما يف اعبامعة ،واألنظمة ،عداد كتاب ؾبموعة التشريعات ) القوانُتإ -

 
 2016/2017خالؿ عاـ تفاقيات المبرمة اإل

 التاريخ الموضوع الفريق الثاني سم االتفاقية/مذكرة التفاىمإ
 2/2016 تعاوف مؤسسة فراس بالظبة لالنظمةإتالؼ  مذكرة تفاىم

إتفاقية تصميم وبناء وتشغيل ونقل 
 4/2016  ؿبطة توليد طاقة كهربائية ملكية

 21/8/2016 خدمات عماؿردنية للمقاوالت واألشركة سدين األ تفاقية خدماتإ
إتفاقية ترخيص برؾبيات 

 مايكروسوفت
 1/6/2016 برؾبياتترخيص  ردنيةشركة شبكة اعبامعات األ

دارة خدمات التأمُت الصحي إإتفاقية 
 والطيب

 3/2016 تأمُت صحي الشركة الوطنية إلدارة التأمينات الصحية

 11/5/2016  صندوؽ اؼبلك عبداهلل للتنمية مذكرة تفاىم
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 4/1/2017 تربع البنك العريب تفاقية تربعإملحق 
 4/5/2016 عالميإتعاوف  عالـ اجملتمعيشبكة اإل عالميإإتفاقية تعاوف 

 1/10/2016 جَتأت علي مطاوع اؼبشاعلة عقد تأجَت
شًتاؾ يف برنامج رعاية إتفاقية إ

 3/1/2017 شًتاؾإ مؤسسة اغبسُت للسرطاف لتغطية عالج السرطاف

 1/1/2017 تأجَت تصاؿشركة التوسعة غبلوؿ اإل تفاقية تأجَتإ
  تفاىممذكرة  معهد اإلعالـ األردٍل مذكرة تفاىم

تفاقية صيانة برؾبيات أوراكل و إ
 22/1/2017 تفاقية صيانةإ ستشاراتاؼبركز الدويل للتدريب واإل (linux)أنظمة التشغيل 

تفاقية التعاوف للتعليم والتدريب و إ
 7/2/2017 تفاقية تعاوفإ وزارة الصحة تقدَل خدمات صحية ؿباسبية

 2/4/2017 تفاىم البشريةمركز القنطرة لتنمية اؼبوارد  مذكرة تفاىم
 11/6/2017 تفاقية تعاوفإ التنموي السياحي سلطة إقليم البًتا تفاقية تعاوفإ
  21/5/2016 تفاقية صيانةإ تصاالتمؤسسة أبو شريف لإل تفاقية صيانةإ

 21/5/2017 تدريب خرجيُت تصاالت وتكنولوجيا اؼبعلوماتوزارة اإل تفاقية تدريب خرجيُتإ
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 من الجامعيدائرة األ

 

تعد دائرة األمن اعبامعي من الدوائر ذات األمهية يف اغبـر اعبامعي وذات صلة وثيقة بكوادر اعبامعة األكادديية واإلدارية والطلبة        

 -اـ التالية:فراد لتحقيق األماف للجميع ولتحقيق ذلك تقـو الدائرة باؼبهوتنطلق بعملها من دافع احملافظة على اؼبمتلكات واأل

 ضبط عملية الدخوؿ واػبروج من إىل اعبامعة لثآليات واألفراد. -

 وضع نقاط ثابتة للمراقبة على كافة مباٍل اعبامعة. -

 تفقد نقاط األمن اؼبتواجدة على كافة مساكن الطالبات. -

 مركز ربكم.متابعة صبيع اؼبباٍل والساحات من خالؿ كامَتات مراقبة تغطي مرافق اغبـر اعبامعي بواسطة  -

 تسيَت دوريات هنارية وليلية للتفتيش على حدود اغبـر اعبامعي من كافة اعبهات. -

 العمل على التوجيو واإلرشاد والتوعية لكوادر األمن اعبامعي للقياـ بالواجبات اؼبوكلة إليهم على أكمل وجو. -

 تطبيق التعليمات اػباصة باألمن اعبامعي والصادرة من ؾبلس اعبامعة. -
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 دائرة المركز الصحي 
 

يق السالمة البدنية والعقلية ف اؼبركز الصحي يسعى لتحقإنطالقا من مفهـو الصحة الشمويل فإو ، إنشاء العيادة منذ تأسيس اعبامعة مت
وذلك من خالؿ اؼبعاعبة اغبكمية والتثقيف الصحي الفردي واعبماعي والسعي لنشر الوعي  ،جتماعية للطلبة والعاملُت يف اعبامعةواإل

 ؾبالت اغبائط...(، احملاضرات، إذاعة اعبامعة(الصحي دبختلف الوسائل اؼبتاحة 
صحي ، حيث مت ستحداث دائرة اؼبركز الإالتنظيمي لعمادة شؤوف الطلبة و   إلغاء شعبة العيادة من اؽبيكل 2008وقد مت خالؿ عاـ 

، حيث حيتوي اؼببٌت اغبايل على اؼبرافق 2009نقل اؼبركز الصحي من مبٌت اؼبكتبة إىل موقعة اعبديد يف عمادة شؤوف الطلبة عاـ 
 التالية:

 عاـ.الطب العياديت  .1
 الطوارئ الرئيسية .2
 الطوارئ الداعمة .3
 ـبترب التحاليل الطبية .4
 الصيدلية  .5
 السجل الطيب  .6
 اؼبراجعُت نتظار إقاعة  .7
 مستودع لأدوية ومستودع للمواد اؼبخربية واؼبستلزمات الطبية .8
 الديواف  .9

 للمراجعُت والعاملُت يف اؼبركز هدمية مثل البوفيو و دورات اؼبيااؼبرافق اػب .10
 سناف : غَت جاىزه لتقدَل اػبدمات واؼبعاعبة السنية مازالت ضمن اؼبوقع القدَل .أعياديت طب  .11

 
 اؼبركز الصحي من طلبة وعاملُت خبدمة طبية متميزة على يد كادر طيب مؤىل مكوف من:ظى مراجعي حي  

 ثنافإطبيب عاـ عدد  .1
 مرض قانوٍل عدد واحد .2
 فبرض مشارؾ عدد ثالثة  .3
 صيدالٍل عدد واحد .4
 ثنافإمساعد صيديل عدد  .5
 ثنافإموظف سجل طيب عدد  .6
 موظف ديواف عدد واحد .7

 
اإلسعافات األولية باإلضافة إىل و  ،ـ الرعاية الصحيةة اغبكمية ويف غرفة الطوارىء تقداؼبعاعبتتم من خالؿ عيادات الطب العاـ 

 (وعمل التبخَتة ،واؼبعاعبة باألوكسجُت ،وزبطيط القلب ،وسكر الدـ ،والطوؿ ،والوزف ،قياس ضغط الدـ)اإلجراءات الطبية مثل 
 الزرؽ الوريدي والعضلي والسوائل الوريدية عطاء العالجات عن طريق إىل العناية باعبروح و إضافة باإل
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 الإ ،وفحص مكونات وكيمياء الدـ ،والرباز ،فحص البوؿ اما بالنسبة ؼبخترب التحاليل الطبية فهو ؾبهز بأجهزة حديثة  يتم من خالؽبأ
 .نو يف الوقت اغبايل غَت جاىز لتقدَل خدماتو لعدـ توفر الفٍت أ

 
ستالـ إعيادات الطب العاـ باإلضافة إىل تقـو صيدلية اؼبركز الصحي ومن خالؿ عبنة العطاءات اؼبركزية بتزويد األدوية الالزمو ل 

 .مُت الصحي أ باعبامعة بالتنسيق مع عبنة التدويو اػباصة باألمراض اؼبزمنة للمشًتكُت واؼبنتفعُتوتسليم األ
 

تفاقية إ (2017)قدمة والتبادؿ اؼبعريف ومواكبة التطور والتعاوف  فقد مت خالؿ العاـ اغبايل سعيا لتحسُت اػبدمات الصحية اؼب   
حيث مت تزويد اؼبركز الصحي بطبيبُت من بُت وزارة الصحة وجامعة اغبسُت، التعاوف للتعليم والتدريب وتقدَل خدمات صحية ؿباسبية 

 .وزارة الصحة 
 

ولغايات التحديث ، كرب إىل مستشفى معاف اغبكوميأة لتحويل اغباالت اليت حباجة إىل عنايسيارة إسعاؼ لدى اؼبركز الصحي يوجد 
 وعمل صيانة لتجهيزاهتا الطبية فقد مت ـباطبة مديرية دفاع مدٍل معاف ومت الكشف على السيارة.

 
 ىم النشاطات :أ

التربع بالدـ بالتعاوف مع مستشفى قامة ضبلة إتلف اجملاالت فقد مت ستلهاما من فلسفة اعبامعة يف تنمية اجملتمع احمللي دبخإ .1
  18/4/2016معاف اغبكومي بتاريد 

  7/12/2015ضبلة التربع بالدـ بالتعاوف مع مستشفى اؼبلكة رانيا بتاريد  .2
 15/12/2014عائشة للتمريض والعلـو الصحية يف اليـو الطيب اجملاٍل يـو  مَتةاؼبشاركة مع كلية األ .3
 2014نتشار بعض األمراض مثل إعطاء مطعـو اغبصبة للعاملُت والطلبة بالتعاوف مع وزارة الصحة  إاؼبسامهة يف منع  .4
مَتة عائشة للتمريض بتاريد وبالتعاوف والتنسيق مع كلية األ على العيوف من خالؿ مركز الطيف ضبلة الكشف .5

24/4/2016 
 2017لتهاب الكبد الوبائي لطلبة الكلية إـ الصحية إلعطاء مطعـو يض والعلو مَتة عائشة للتمر التنسيق مع كلية األ .6

 
 التطلعات المستقبلية :

 
مع ربقيق  وسباشياً ، ستيعاب الزياده السنوية للطلبو والعاملُتعدد مرافقو والتجهيزات إللزيادة النشاء مركز صحي مستقل مع إ .1

 عتماد واعبوده.معايَت اإل
 نتهاء بصرؼ الوصفو الطبيو إبتداء من دخوؿ اؼبراجع و إاغبوسبة: حوسبة اؼبركز الصحي  .2
 شراؾ الكادر العامل يف الدورات التخصصيو.إطبيو ،ؼبواكبة التطور يف ؾباؿ العلـو ال .3
 ختصاص وزيادة عدد عيادات الطب العاـ .إستحداث عيادات إ .4
   

 . يومياً  اً مراجع 60مراجع ،دبعدؿ  ) (13000  قرابة  2016نو راجع اؼبركز الصحي خالؿ العاـ اؼبنصـر أجيدر ذكرة ب فبا    
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 الرقابة الداخلية

مت تطوير اؽبيكل   2017تأسس جهاز الرقابة الداخلية مع بداية تأسيس اعبامعة دبستوى دائرة ترتبط برئيس اعبامعة مباشرة، ويف عاـ 

مهامها دبقتضى نظاـ  باشرتدبجلس أمناء اعبامعة مباشرة  ةرتبطموحدة التدقيق والرقابة الداخلية التنظيمي دبستوى وحدة ظُبيت ب

ـ بواسطة عدد من وحدة إىل ربقيق أىداؼ ؿبددة من خالؿ القياـ جبملة من اؼبهاالوتسعى  ،وتعديالتو 2011الرقابة الداخلية لسنة 

حيث يبلغ عدد موظفي  اعبامعة،العاملُت يف ختصاصات اؼبتعددة ضمن ىيكل تنظيمي يكفل ربقيق وتيسَت أداء اؼبوظفُت ذوي اإل

ذات طبيعة  مهامها تعترب كما ،يف اعبامعة داء العاملُتلي على أهم الرقابية يف التدقيق الداخوتتعدد مهام  ،( موظفُت6جهاز الرقابة )

 مالية واألخرى ذات طبيعة إدارية وقانونية وفنية :

 .ستقالةسنوية أو بدوف راتب أو تقدَل اإل . تصويب العديد من اغباالت اؼبخالفة من خالؿ أخذ إجازات1

. التدقيق ومتابعة دواـ اؼبوظفُت اؼبسموح هبم بإكماؿ دراستهم يف اعبامعة ورفع تقارير باغباالت اليت يتبُت ـبالفتها لأسس 2
 .اػباصة بذلك

 .تفاقيات اؼبزمع إبرامها ما بُت اعبامعة وـبتلف اعبهات. التدقيق يف مسودات العقود واإل3

. تقدَل الرأي القانوٍل واؼبشورة اؼبشًتكة مع جهات أخرى أو بصفة منفردة حوؿ ما يطلب خاصة ما يتعلق باألحواؿ الوظيفية 4
 .ألعضاء ىيئة التدريس أو اؼبوظفُت

 .ددة ؽبالتزاـ باألوقات احملاألسبوعية واإل ء ىيئة التدريس بإعطاء ؿباضراهتملتزاـ أعضاإلقياـ جبوالت ميدانية للتحقق من . ا5

نتداب أو ر الشروط اػباصة باإلنتداب وإعارة العاملُت يف اعبامعة خاصة من ناحية التحقق من توافإ. التدقيق على حاالت 6
 .اإلعارة

 .. تدقيق حسابات الصناديق اؼبنشأة يف اعبامعة7

 .. تدقيق فواتَت ومطالبات عقود الصيانة8

 .للعاملُت يف اعبامعة. تدقيق كافة السلف اؼبالية اؼبصروفة 9

 .. تدقيق اؼبطالبات اؼبالية بدؿ العمل اإلضايف ألعضاء اؽبيئة التدريسية واؼبوظفُت10
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 .. القياـ بزيارات ميدانية لشعبة اغبركة يف اعبامعة للتحقق والتدقيق من أف مركبات وآليات اعبامعة تستخدـ لأغراض الرظبية11

ت الشراء وقرارات اإلحالة  وسائر معامالت دائرة اللواـز واليت رباؿ من عبنة العطاءات اؼبركزية . التدقيق وبياف الرأي يف معامال12
 .أو دائرة اللواـز أو من رئيس اعبامعة

 ./ دوريو عن أعماؿ الرقابة و. تقدَل تقارير شهري13

لتعاوف مع اعبهات اؼبعنية على عقد دورات نسحاب ديواف احملاسبة من التدقيق اؼبسبق يف اعبامعة،تعمل اعبامعة وباإويف ظل خطة 
 ؼبوظفي جهاز الرقابة الداخلية للحلوؿ مكاف ديواف احملاسبة وذلك للتدقيق اؼبسبق على كافة العمليات واؼبعامالت اؼبالية واإلدارية يف

 اعبامعة ولتطبيق نظاـ الرقابة الداخلية والتعليمات الصادرة دبقتضاه.

 
 التطلعات المستقبلية:

وحدة التدقيق والرقابة الداخلية بعناصر بشرية جديدة يف ـبتلف اجملاالت اليت يغطيها عمل الوحدة من التخصصات  رفد .1
 اؼبالية واإلدارية والفنية.

تفعيل اؽبيكل التنظيمي اعبديد لوحدة الرقابة الداخلية بالتنسيب بإشغاؿ عدة مناصب وظيفية فيها كمساعد مدير الوحدة  .2
 لرقابة اؼبالية ومدير التدقيق والرقابة اإلدارية والفنية.ومدير التدقيق وا

 العمل وتطوره. مستوىؿباولة إشراؾ موظفي الوحدة يف الدورات اؼبتخصصة اليت ترفع من  .3

لكًتونية من خالؿ ؿباولة فتح شاشات لكافة األنظمة احملوسبة اؼبعتمدة واؼبعموؿ هبا يف تقاء دبفهـو التدقيق والرقابة اإلاإلر  .4
 امعة لغايات التدقيق والرقابة على كافة أعماؿ اعبامعة احملوسبة.اعب

يف حاؿ توفر موظفُت من أصحاب اػبربات الفنية  2011تفعيل الرقابة الفنية حبسب ما ورد يف نظاـ الرقابة الداخلية لسنة  .5
 .2018وعلى أف تدرج مهاـ ىذه الرقابة ضمن خطة الرقابة لسنة 
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 والمشاريعدائرة الهندسة 

 -وتتوىل الدائرة اؼبهاـ والواجبات اؽبندسية التالية : 2002أنشئت دائرة اؽبندسة واؼبشاريع  يف اعبامعة يف شهر كانوف ثاٍل/     

 تنفيذ األشغاؿ اػباصة باعبامعة . .1
شًتاؾ مع متعهدين آخرين يذىا أما مباشرة بواسطة الدائرة أو باإلاإلشراؼ على األشغاؿ اليت ينفذىا اؼبتعهدوف، ومراقبة تنف .2

 أو مستشارين.
 شًتاؾ مع مستشارين.اإلمها أما مباشرة بواسطة الدائرة، أو بيفحص األشغاؿ اػباصة باعبامعة وتسل .3
 حفظ وثائق وـبططات وخرائط أراضي ومباٍل ومرافق وأشغاؿ اعبامعة .  .4
 متابعة فرز األراضي اػباصة باعبامعة . .5
الفنية وبرامج التنفيذ للسَت يف تنفيذ خطة اإلنشاءات اإلسًتاتيجية واؼبعتمدة لدى اعبامعة وتقدَل اؼبقًتحات والتوصيات  .6

وكذلك تقـو الدائرة بتدقيق وذبهيز الدراسات والتصاميم ووثائق العطاءات ومتابعة طرح عطاءات اإلنشاءات واإلشراؼ 
 ستشارية .اؼبكاتب والشركات اإلالدائرة أو  عليها ومتابعة كافة األمور اؼبتعلقة هبا سواًء عن طريق

 

 : أىم النشاطات واإلنجازات

 -ستالمها :إنتهاء من اؼ واإلالعطاءات اليت قامت الدائرة دبتابعة تنفيذىا واإلشر  

 ( " تنفيذ أعماؿ البنية التحتية "       3/2002عطاء رقم ) .1

 ( " اإلشراؼ على أعماؿ البنية التحتية "    4/2002عطاء رقم ) .2

مبٌت ىندسة اغباسوب + القاعات الصفية + ىندسة   ة اؼبرحلة األوىل أ "امعاعب( " تنفيذ مباٍل 13/2002عطاء رقم ) .3

    التعدين.

 ردف.ا + الرئاسة + اؼبكتبة + قاعة األة اؼبرحلة األوىل ب " الكفتَتيامعاعب( " " تنفيذ مباٍل 16/2002) عطاء رقم .4

 اؼبرحلة األوىل )ب( و ) أ (    ةامعاعبتنفيذ مباٍل على ( " اإلشراؼ 18/2002عطاء رقم ) .5

 ( " تنفيذ كلية اآلثار والسياحة واإلدارة الفندقية  "     23/2002عطاء رقم ) .6

 ( " اإلشراؼ على تنفيذ كلية اآلثار والسياحة واإلدارة الفندقية  "   24/2002عطاء رقم ) .7

ريب وتشغيل وضبط جودة ؿبطة التنقية " يف اؼبوقع الدائم عبامعة " تصميم وتنفيذ وصيانة وتد(  2/2003عطاء رقم ) .8
 اغبسُت بن طالؿ".
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" اإلشراؼ على تصميم وتنفيذ وصيانة وتدريب وتشغيل وضبط جػودة ؿبطػة التنقية " يف اؼبوقع  (3/2003عطاء رقم ) .9
 الدائم عبامعة اغبسُت بن طالؿ" .

 بية "( " تنفيذ صالة األنشطة الطال13/2003) رقم عطاء .10
 ( " اإلشراؼ على تنفيذ صالة األنشطة الطالبية "14/2003) رقم عطاء .11
 ( " تنفيذ مبٌت خدمات البوابة "12/2004)رقم عطاء  .12
 ( اإلشراؼ على تنفيذ مبٌت خدمات البوابة .2004/أ/2) رقم عطاء .13
 وإنشاء أكشاؾ داخل اعبامعة . ،توسعة صالة الكفتَتيا  (5/2006رقم )عطاء  .14
 توسعة موقف الباصات واػبدمات اؼبرافقة . (7/2006)رقم عطاء  .15

  ( تنفيذ مبٌت الكفتَتيا جبانب كلية ىندسة اغباسوب.6/2006عطاء رقم ).16       

( اإلشراؼ على تنفيذ مبٌت عمادة شؤوف الطلبة والقبوؿ والتسجيل وتنفيذ مبٌت كلية اآلداب 13/2006عطاء رقم ) .17
 وإدارة األعماؿ واالقتصاد.

 تنفيذ مبٌت عمادة شؤوف الطلبة والقبوؿ والتسجيل . (11/2006رقم )عطاء .18

 تنفيذ مبٌت كلية اآلداب وإدارة األعماؿ واالقتصاد . (12/2006رقم )عطاء  .19

 ( تنفيذ مبٌت مسجد اعبامعة الكبَت.15/2007عطاء رقم ) .20

 عماف جامعة اغبسُت بن طالؿ . –تنفيذ  مشروع بنك القاىرة  .21

 سبديد اؼباء والكهرباء للمسجد. 14/2010عطاء رقم  .22

 عماؿ سفلتة لساحة اؼبسجد.أ 15/2010 رقم عطاء .23

 مامية لكفتَتيا الطلبة اعبديدة.حة األالسا 6/2011عطاء رقم  .24

 ستثماري.مشروع مبٌت كفتَتيا الطالب اإل .25

 إعادة تأىيل سكن البيداء .  .26

 صيانة سكن بوابة الفتح . .27

 ( .  2( مشروع مبٌت ؾبمع القاعات رقم ) 10/2014عطاء رقم ) .28

 (  مشروع مبٌت اللواـز واؼبستودعات واؼبشاغل اؽبندسية.11/2014عطاء رقم ) .29

 ( مشروع مبٌت كلية إدارة األعماؿ واالقتصاد.15/2014عطاء رقم ) .30

. 12/2014عطاء رقم ).31        ( اإلشراؼ على ؾبمع القاعات ومبٌت اللواـز
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 ( اإلشراؼ على مبٌت كلية إدارة األعماؿ واالقتصاد.4/2015عطاء رقم ) . 32

 ( مبٌت كلية العلـو الًتبوية.8/2015عطاء رقم ) . 33

 مشاريع تحت التنفيذ :

 ( مبٌت كلية العلـو وـبترباهتا.7/2015. عطاء رقم )1 

 اإلشراؼ على مبٌت كلية العلـو وـبترباهتا ومبٌت كلية العلـو الًتبوية .. 2

 التطلعات المستقبلية : 

 إنشاء ؾبمع الدوائر.. 1
 إنشاء إستاد رياضي مع اؼبدرج. . 2
 إنشاء مبٌت سكن الطالبات.. 3
  إنشاء مبٌت سكن الرئاسة .. 4

  المعػػػوقات :  

 لتنفيذ اؼبشاريع. وعدـ توفر اؼبخصصات اؼبالية الالزم .1
 نقص عدد العاملُت يف الدائرة وخاصة الفنيُت من مهندسُت ومراقبُت .  .2
 نقص اؼبعدات والربامج اؽبندسية . .3

       الحلوؿ :  

 تأمُت اؼبخصصات اؼبالية لتنفيذ اؼبشاريع . .1
 تعيُت مهندسُت ومراقبُت وفنيُت ؼبتابعة اؼبشاريع. .2
 .اؽبندسية اؼبطلوبةتزويد الدائرة باؼبعدات والربامج  .3
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 مساحات الحـر الجامعي ومكوناتو
 
 المساحة / العدد البند الرقم

 دوًل 3298,863 مساحة اغبـر اعبامعي .1
2. 

 مساحة الساحات واؼبباٍل
 2ـ 12000* مساحة الساحات  = 

( + )اؼبساحة( اعبديدة  2ـ 52831* مساحة اؼبباٍل ) اؼبساحة القددية =
 (  2ـ 17310=)

 ( 2ـ 70141) ( مبٌت دبساحة كلية 18) عدد اؼبباٍل يف اعبامعة .3
 شخص تقريباً  3000اىل 2500يتسع من  مدرج اؼبلعب .6
مبٌت الصالة الرياضية  .7

 متعددةاألغراض
 تقريباً شخص  700اىل 500يتسع من 

عدد اؼبدرجات التدريسية يف ـبتلف  .8
 مباٍل اعبامعة

 ( مدرجات موزعة على صبيع مباٍل اعبامعة 10)
 . مدرج كلية العلـو الًتبوية  ) قيد التنفيذ (1
 . مدرج كلية العلـو وـبترباهتا ) قيد التنفيذ (2

صبالية اؼبزروعة اؼبساحة اإل .12
 دوًل تقريباً  700 شجارباأل

 شجرة 13000 شجار الزيتوفأعدد  .13
 شجرة 27000 شجار اغبرجيةعدد األ .14
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 دائرة اللواـز

تنطلق رسالة دائرة اللواـز يف جامعة اغبسُت بن طالؿ من  مبدأ توفَت اغباجات اؼبادية  الالزمة اليت سبكن اعبامعة من أداء اؼبهاـ    

 جتماعية والتنموية.زيز ومساندة مسَتهتا العلمية واإلعملي واضح يهدؼ إىل تع تباع هنجإاؼبطلوبة منها من خالؿ 

ى وتأيت رسالة الدائرة كجزء من رسالة اعبامعة من خالؿ عملية تكاملية  تعكس التوافق والتفاعل اؼبتبادؿ فيما بينها وبُت الدوائر األخر 

 ودبا ينسجم مع أىداؼ اعبامعة وتطلعاهتا.

زمة باؼبواصفات والوقت الالزمُت وسد النقص فيها  واغبفاظ عليها وإتباع الطرؽ الواؼبستلزمات واؼبعدات واألجهزة الف توفَت األدوات إ

أيت  دبثابة رسالة تسعى دائرة اللواـز لتحقيقها من خالؿ الكادر اؼبؤىل الذي ينتها العلمية يف إدامتها وزبزينها وتوفَت متطلبات صيا

 يعمل فيها.
 

 النشاطات واإلنجازات:أىم 

جهزة ومواد اعبامعة من أ حتياجاتلى مدار الساعة من توفَت لواـز وإعماؿ الدورية اليت تقـو هبا دائرة اللواـز عاإلضافة إىل صبيع األب

مصادر ع خرى ربتاجها اعبامعة وفقا للصالحيات اؼبوكلة اليها ، والتواصل مغَتىا من خدمات أأحبار و و  ووقود وقطع غيارمستهلكة 

 ما تقتضيو مصلحة العمل.ومؤسسات وجهات شراء لتلبية متطلبات اعبامعة اؼبستعجلة حسب التوريد من شركات 

 قبازات اليت سبارسها دائرة اللواـز بالنقاط التالية :النشاطات واإلتتلخص 

عاينػػػػػة وبيػػػػػع اؼبفنيػػػػػة و اللجػػػػػاف الو  اؼبركزيػػػػػة والفرعيػػػػػة عطػػػػػاءاتال مػػػػػن قبػػػػػل إدارة اعبامعػػػػػة دبػػػػػا خيػػػػػصاؼبشػػػػاركة يف اللجػػػػػاف اؼبشػػػػػكلة  .1
 وإتالؼ.

 اؼبشاركة يف وضع اؼبواصفات وإعداد دعوة العطاءات اليت مت طرحها خالؿ العاـ. .2

 تدوين اؼبستندات الصادرة عن أمناء اؼبستودعات ) إدخاالت و إخراجات ( على السجالت. .3

اـز القاعػػػػػػات التدريسػػػػػػية  ثػػػػػػاث اؼبكتػػػػػػيب ولػػػػػػو وتزويػػػػػػد صبيػػػػػػع أنػػػػػػواع األبنيػػػػػػة اعبديػػػػػػدة يف اعبامعػػػػػػة، ات األعػػػػػػداد وتػػػػػػوفَت ذبهيػػػػػػز إ .4
 جهزة عرض وماكينات تصوير وغَتىا..واألجهزة اإللكًتونية من حاسوب وطابعات وأ

 عبامعػػػػةا وبيػػػػاف اللػػػػواـز غػػػػَت الصػػػػاغبة حسػػػػب األنظمػػػػة والقػػػػوانُت بالتعػػػػاوف مػػػػع األقسػػػػاـ اؼبعنيػػػػة يف ،متابعػػػػة إتػػػػالؼ وشػػػػطب .5
 نفة الذكر.عن طريق اؼبستندات اآل
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اسػػػػػػػية الالزمػػػػػػػة كاددييػػػػػػػة مػػػػػػػن التعينػػػػػػػات اعبديػػػػػػػدة يف اعبامعػػػػػػػة ، بػػػػػػػاللواـز اؼبكتبيػػػػػػػة والقرطاإلداريػػػػػػػة واأل القيػػػػػػػاـ بتزويػػػػػػػد اؽبيئتػػػػػػػُت .6
 ثاث وتوابعو.وأجهزة اغباسوب واأل

 ػبضوع لراتب الضماف االجتماعي.ربرير براءات الذمة للعاملُت يف اعبامعة فبن اهنوا فًتة اػبدمة واستحقوا ا .7

 عداد بطاقات العهدة للعاملُت يف اعبامعة ومراجعتها أوؿ بأوؿ ، حسب دفاتر مستندات الصرؼ واإلرجاعإ .8

 .قاعدة بيانات اعبامعة وربطها مركزيا مع  ـبتلف أقسامهايف  الدائرةحوسبة أعماؿ السعي يف إجراءات  .9
 

 التطلعات :

 اً حتياجػػػػػػػػػػػػػػات الالزمػػػػػػػػػػػػػػة وفقػػػػػػػػػػػػػػوالعمػػػػػػػػػػػػػػادات واؼبراكػػػػػػػػػػػػػػز والػػػػػػػػػػػػػػدوائر اإلداريػػػػػػػػػػػػػػة باإل تزويػػػػػػػػػػػػػػد الكليػػػػػػػػػػػػػػاتىل هتػػػػػػػػػػػػػػدؼ دائػػػػػػػػػػػػػػرة اللػػػػػػػػػػػػػػواـز إ

حتياجػػػػػػػػػػػػػات والتخػػػػػػػػػػػػػزين للمػػػػػػػػػػػػػواد واللػػػػػػػػػػػػػواـز لسػػػػػػػػػػػػػد اإلمكانيػػػػػػػػػػػػػات اؼبتاحػػػػػػػػػػػػػة وضػػػػػػػػػػػػػمن اؼبواصػػػػػػػػػػػػػفات اعبيػػػػػػػػػػػػػدة وبأقػػػػػػػػػػػػػل األسػػػػػػػػػػػػػعار لإل

الرصػػػػػػػػػيد أوؿ بػػػػػػػػػػأوؿ  لي ؽبػػػػػػػػػا ، لضػػػػػػػػػػماف سػػػػػػػػػَت العمليػػػػػػػػػة التدريسػػػػػػػػػية واإلداريػػػػػػػػػة وتػػػػػػػػػوفَتمػػػػػػػػػن ىػػػػػػػػػذه اؼبػػػػػػػػػواد عنػػػػػػػػػد الطلػػػػػػػػػب اؼبسػػػػػػػػػتقب

خدمػػػػػػػػػػة اجملتمػػػػػػػػػػع احمللػػػػػػػػػػي بتقػػػػػػػػػػدَل نسػػػػػػػػػػجاما مػػػػػػػػػػع القػػػػػػػػػػوانُت واألنظمػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػارية. كمػػػػػػػػػػا تسػػػػػػػػػػعى الػػػػػػػػػػدائرة يف منظومتهػػػػػػػػػػا العمليػػػػػػػػػػة إ

اث والكمبيػػػػػػػػػػػػػػػوتر والقرطاسػػػػػػػػػػػػػػػية اإلىػػػػػػػػػػػػػػػداءات للجمعيػػػػػػػػػػػػػػػات واؼبػػػػػػػػػػػػػػػدارس واؼبراكػػػػػػػػػػػػػػػز الثقافيػػػػػػػػػػػػػػػة والتعليمػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػن األجهػػػػػػػػػػػػػػػزة واألثػػػػػػػػػػػػػػػ

 .واؼبراكزدعما من اعبامعة ؽبذه اعبمعيات  وغَتىا

مػػػػػػػػػػػػن حجػػػػػػػػػػػز اؼبخصصػػػػػػػػػػػػات اؼباليػػػػػػػػػػػػة ، داريػػػػػػػػػػػػة واللوجسػػػػػػػػػػػتية ، بػػػػػػػػػػػػدًء وتتطلػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػدائرة اىل أسبتػػػػػػػػػػػة صبيػػػػػػػػػػػػع إجراءاهتػػػػػػػػػػػػا وأعماؽبػػػػػػػػػػػا اإل

تعزيػػػػػػػػػػػػز الرقابػػػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػػػل وذلػػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػن أدخاؽبػػػػػػػػػػػػا القيػػػػػػػػػػػػود والسػػػػػػػػػػػػجالت ، وحػػػػػػػػػػػػىت إنتهػػػػػػػػػػػػاء عمليػػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػػراء اؼبػػػػػػػػػػػػواد وإسػػػػػػػػػػػػتالمها ، وإ

بيانػػػػػػػػػػات اؼبسػػػػػػػػػػتودعات وربطهػػػػػػػػػػا معػػػػػػػػػػاً. فبػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػنعكس ذلػػػػػػػػػػك علػػػػػػػػػػى اؼبخػػػػػػػػػػزوف وضػػػػػػػػػػبط النفقػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػن خػػػػػػػػػػالؿ حوسػػػػػػػػػػبة صبيػػػػػػػػػػع 

 ستهالؾ واحملافظة على اؼبمتلكات العامة للجامعة.ترشيد اإلعلى عملية الشراء والتخزين و 
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 ػػػػػػػػػػؤوف العامليػػػػػػػػػندائػػػػػػػػػػػػرة ش

 

وتقـو فلسفة الدائرة على تنفيذ ، ـ1999جاء إنشاء دائرة شؤوف العاملُت متزامناً مع بدايات إنشاء جامعة اغبسُت بن طالؿ سنة     

املُت يف سياسات اعبامعة اؼبتعلقة بتوفَت الكوادر البشرية األكادديية واإلدارية والفنية ومتابعة األعماؿ واإلجراءات اإلدارية اؼبتعلقة بالع

مُت على اغبياة ؽبم ومتابعة شؤوهنم طيلة مدة  عملهم يف أجتماعي والتتعلقة بالتأمُت الصحي والضماف اإلعبامعة وتقدَل اػبدمات اؼبا

 اعبامعة وفقاً للقوانُت واألنظمة اؼبعموؿ هبا يف اعبامعة. 

تقـو الدائرة دبمارسة أعماؽبا من خالؿ نظاـ حاسويب متطور يساعد على سهولة اغبصوؿ على  اؼبعلومات اؼبتعلقة  كما       

وجعل ىذه اؼبعلومات متاحة ألصحاب العالقة وذلك بالتعاوف مع مربؾبُت أكفاء يف مركز  ،ودقة عالية ،بالعاملُت يف اعبامعة بسرعة

 التطورات والتعديل على نظامها اغباسويب حسب اإلمكانيات اؼبتاحة.  وتسعى جاىدة ؼبواكبة ،حاسوب اعبامعة

 أىم النشاطات واإلنجازات   

ستحداث نظاـ جديد لإلجازات خاص بأعضاء ظاـ اغباسويب اػباص هبا، حيث مت إتعمل الدائرة على التحديث اؼبستمر للن       

اإلجازات اليت حيصل عليها عضو ىيئة التدريس يف اعبامعة ) اإلجازة دوف اؽبيئة التدريسية يف اعبامعة/ يف شعبة اإلجازات، يتضمن 

ستحداث وقد مت إ ،اإلجازة السنوية ، اإلجازة اؼبرضية( ، إجازة اغبج،راتب، إجازة التفرغ العلمي اإلجازة االضطرارية ؼبدة فصل دراسي

 مة ( ونظاـ حاسويب خاص هبا.لكًتوٍل )البصة ربت مسّمى شعبة نظاـ الدواـ اإلشعبة جديدة يف الدائر 

 التطلعات المستقبلية   

األكادديية جيل لتسهيل كافة اإلجراءات . برؾبة كافة أنظمة الدائرة وربطها مع وحدة الشؤوف اؼبالية ووحدة القبوؿ والتس1
 واإلدارية واؼبالية فيما بينها.

 خالؿ فًتة وجيزة. . العمل على اإلدارة الذاتية للتأمُت الصحي للعاملُت يف اعبامعة2
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 كاديمية:البرامج األ

 التخصصات التي تقدمها كليات الجامعة 

 الكلية          
 البرامج الدراسية

 درجة الماجستير            درجة الدبلـو درجة البكالوريوس   

 اآلداب كلية

 اللغة العربية و آداهبا - اللغة العربية وآداهبا
 - - قبليزية وآداهبااللغة اإل

 - - اإلعالـ و الدراسات اإلسًتاتيجية     
 - - علم اؼبكتبات

 - - الدراسات اإلسالمية
 - - اللغات و اللغويات
 - - التاريد و اعبغرافيا

 كلية العلـو

 الرياضيات - العلـو اغبياتية
 - - الكيمياء
 - - الفيزياء

 - - الرياضيات

 واالقتصاد إدارة األعماؿكلية 

 عماؿإدارة األ - إدارة األعماؿ

 مالية ومصرفية - التسويق
 - - احملاسبة

 - - العلـو اؼبالية واؼبصرفية
 - - التأمُت وإدارة اؼبخاطر
 - - نظم اؼبعلومات اإلدارية

 - - االقتصاد
 - - واؼبعلوماتإدارة اؼبكاتب 

 - - القانوف

 تكنولوجيا المعلوماتكلية 
 - - علم اغباسوب

 - - نظم اؼبعلومات اغباسوبية

 - - ىندسة الربؾبيات

 ثاركلية البترا للسياحة واآل    

 دارة السياحيةاإل - اإلدارة الفندقية

 - - تسويق/  اإلدارة الفندقية

 - - اإلدارة السياحية

 - - رشاد السياحياإلالسياحية /اإلدارة 
 - - ثارآلا
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 التخصصات التي تقدمها كليات الجامعة 

 الكلية          
 البرامج الدراسية

 درجة الماجستير       درجة الدبلـو      درجة البكالوريوس   

 كلية الهندسة

 ىندسة اغباسوب والشبكات - ىندسة اغباسوب
 الطاقة اؼبتجددةىندسة  - ىندسة اإلتصاالت
 - - اؽبندسة الكهربائية

 - - اؽبندسة اؼبدنية
 - - ىندسة البيئة

 - - ىندسة التعدين واؼبعادف
 - - اؽبندسة اؼبيكانيكية

 - - اؽبندسة الكيميائية
كلية األميرة عائشة بنت الحسين 

 للتمريض والعلـو الصحية
 

 - - التمريض

 - - التصوير اإلشعاعي
 - - التحاليل الطبية

 كلية العلـو التربوية
 اؼبناىج وطرؽ التدريس الدبلـو العاـ يف الًتبية معلم صف

 سرياإلرشاد األ دبلـو الًتبية يف تكنولوجيا اؼبعلومات رياض األطفاؿ

 - الدبلـو اؼبهٍت يف اإلدارة اؼبدرسية الًتبية اػباصة

 
 الجامعة حسب الدرجة الجامعيةعداد التخصصات التي تطرحها كليات أ

 الكلية
 البرامج الدراسية

 المجموع درجة الماجستير درجة الدبلـو درجة البكالوريوس
 8       1 - 7 كلية اآلداب

 5       1 - 4 كلية العلـو
 11      2 - 9 عماؿ واالقتصادكلية إدارة األ

 3       - - 3 كلية تكنولوجيا المعلومات
 6       1 - 5 البترا للسياحة واآلثاركلية 

 10       2 - 8 كلية الهندسة
 كلية األميرة عائشة بنت الحسين للتمريض

 والعلـو الصحية 
3 - -        3 

 8       2 3 3 كلية العلـو التربوية
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 الطلبة:

 
 2016/2017المجموع العاـ ألعداد الطلبة الملتحقين حسب المرحلة الجامعية للعاـ الجامعي 

 المرحلة الجامعية
 الجنس

 المجموع       
 انثى ذكر

 43 30 13 ماجستير
 9 8 1 دبلـو

 1223 730 493 بكالوريوس
 1275 768 507 المجموع

 
 2016/2017أعداد طلبة البكالوريوس الملتحقين حسب الكليات والجنس للعاـ الجامعي 

 الكلية التسلسل
 الجنس

 المجموع
 انثى ذكر

 189 145 44 كلية اآلداب  .1
 239 148 91 كلية العلـو  .2
 218 145 73 عماؿ واالقتصادكلية إدارة األ  .3
 101 30 71 كلية تكنولوجيا المعلومات  .4
 4 1 3 كلية البترا للسياحة واآلثار  .5
 185 35 150 كلية الهندسة  .6
كلية األميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلـو   .7

 الصحية
67 228 295 

 44 36 8 كلية العلـو التربوية  .8
 1275 768 507 المجموع
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 2016/2017عداد طلبة الدراسات العليا الملتحقين حسب الكليات والجنس للعاـ الجامعي أ
 

 الكلية      
 ماجستير       

موع
مج

 

 الدبلـو       
موع

مج
 

 المجموع
 انثى ذكر انثى ذكر الكلي 

 4 - - - 4 2 2 كلية اآلداب
 3 - - - 3 2 1 كلية العلـو

 - - - - - - - عماؿ واالقتصادكلية إدارة األ
 - - - - - - - كلية تكنولوجيا المعلومات
 - - - - - - - كلية البترا للسياحة واآلثار

 16 - - - 16 11 5 كلية الهندسة
 كلية األميرة عائشة بنت الحسين

 للتمريض والعلـو الصحية 
- - - - - - - 

 29 9 8 1 20 15 5 كلية العلـو التربوية
 

 2016 - 2005تطور أعداد طلبة البكالوريوس المقبولين في الجامعة  من عاـ 

 العاـ الجامعي للقبوؿ الرقم
 الجنس

 المجموع
 أنثى ذكر

1. 2005/2006 1614 1704 3318 
2. 2006/2007 1606 1585 3191 
3. 2007/2008 1716 1616 3332 
4. 2008/2009 1713 1672 3385 
5. 2009/2010 2083 1642 3725 
6. 2010/2011 2114 1893 4007 
7. 2011/2012 1973 1753 3726 
8. 2012/2013 1848 1669 3517 
9. 2013/2014 1466 1161 2627 

10. 2014/2015 703 752 1455 
11. 2015/2016 450 603 1053 
12. 2016/2017 507 768 1275 

 34611 16818 17793 المجموع
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 الخريجوف:

 2016/2017أعداد خريجي طلبة البكالوريوس حسب الكلية للعاـ الجامعي 

 الكلية               ت
 الجنس                    

 المجموع    
 انثى     ذكر     

 362 256 106 كلية اآلداب .1
 130 89 41 كلية العلـو .2
 405 203 202 عماؿ واالقتصادإدارة األكلية  .3
 86 36 50 كلية تكنولوجيا المعلومات .4
 33 6 27 كلية البترا للسياحة واآلثار .5
 342 150 192 كلية الهندسة .6
 122 111 11 كلية األميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلـو الصحية .7
 124 80 44 كلية العلـو التربوية .8

 1604 931 673 المجموع
 

 2016/2017أعداد خريجي الدراسات العليا حسب الكليات والجنس للعاـ الجامعي 

 الكلية      
 ماجستير    

موع
مج

 

 الدبلـو      

موع
مج

 

 المجموع
 انثى ذكر انثى ذكر الكلي 

 4 - - - 4 2 2 كلية اآلداب
 - - - - - - - كلية العلـو

 - - - - - - - واالقتصادعماؿ كلية إدارة األ
 - - - - - - - كلية تكنولوجيا المعلومات
 - - - - - - - كلية البترا للسياحة واآلثار

 - - - - - - - كلية الهندسة
 كلية األميرة عائشة بنت الحسين للتمريض

 والعلـو الصحية 
- - - - - - - 

 67 53 39 14 14 5 9 كلية العلـو التربوية
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 توزيع أعداد الطلبة الوافدين حسب الجنسية والجنس 

 الجنسية           التسلسل
 الجنس

 المجموع     
 انثى       ذكر        

 2 2 - السودانية .1
 3 1 2 السورية .2
 6 4 2 الفلسطينية .3
 1 - 1 المصرية .4

 12 7 5 المجموع
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 الهيئة التدريسية:
 كاديمية والجنسىيئة التدريس حسب الرتبة األعضاء توزيع أ

 المجموع        الجنس كاديميةالرتبة األ
 انثى     ذكر        

 44 - 44 أستاذ
 97 16 81 أستاذ مشارؾ
 95 13 82 أستاذ مساعد

 47 8 39 مدرس
 34 10 24 محاضر متفرغ
 3 1 2 باحث متفرغ
 1 - 1 باحث مساعد
 2 - 2 مدرس مساعد

 323 48 275 المجموع
 

 توزيع أعضاء ىيئة التدريس حسب المؤىل العلمي والجنس

 العدد المؤىل العلمي

 257 دكتوراة
 64 ماجستير

 2 بكالوريوس
 323 المجموع 

 
 توزيع أعضاء ىيئة التدريس حسب الجنسية والجنس

 الجنسية
 الجنس

 المجموع
 انثى     ذكر        

 2 - 2 العراقية
 1 - 1 السورية
 3 - 3 المجموع
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 والجنس والمراكز  توزيع أعضاء ىيئة التدريس حسب الكليات

 الكلية ت
 الجنس

 المجموع
 انثى ذكر

 53 8 45 كلية اآلداب .1
 49 6 43 كلية العلـو .2
 43 9 34 كلية العلـو الًتبوية .3
 27 2 25 كلية تكنولوجيا اؼبعلومات .4
 47 2 45 األعماؿ واالقتصاددارة إكلية  .5
 51 8 43 كلية اؽبندسة .6
 18 2 16 كلية البًتا للسياحة واآلثار .7
 20 5 15 عائشة بنت اغبسُت للتمريض والعلـو الصحية األمَتةكلية  .8
 3 1 2 ستشارات وتنمية اجملتمعمركز الدراسات واإل .9

 10 4 6 مركز اللغات  .10
 - - - لدراسات اآلثاريةلنباط مركز األ .11
 2 1 1 مَتة بسمة للًتاث مركز األ .12
 - - - مركز اغباسوب .13
 - - - مركز تطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس  .14
 - - - مركز حبث وتطوير الطاقة اؼبتجددة .15

 323 48 275 المجموع
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 2016/2017تعينات أعضاء ىيئة التدريس حسب الكليات للعاـ الجامعي 

 

 الكلية ت
 الجنس

 المجموع
 انثى        ذكر        

 4 1 3 كلية اآلداب .1
 4 - 4 كلية العلـو .2
 1 - 1 كلية العلـو الًتبوية .3
 - - - كلية تكنولوجيا اؼبعلومات .4
 2 - 2 دارة األعماؿ واالقتصادإكلية  .5
 13 3 10 كلية اؽبندسة .6
 2 - 2 للسياحة واآلثاركلية البًتا  .7
 - - - مَتة عائشة بنت اغبسُت للتمريض والعلـو الصحيةكلية األ .8
 - - - ستشارات وتنمية اجملتمعمركز الدراسات واإل .9

 - - - مركز اللغات  .10
 - - - لدراسات اآلثاريةلنباط مركز األ .11
 - - - مَتة بسمة للًتاث مركز األ .12
 - - - مركز اغباسوب .13
 - - - مركز تطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس  .14
 - - - مركز حبث وتطوير الطاقة اؼبتجددة .15

 26 4 22 المجموع
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 2016/2017التفرغ  العلمي ألعضاء ىيئة التدريس حسب الكليات للعاـ الجامعي 

 الكلية ت
 الجنس

 المجموع
 انثى        ذكر        

 2 - 2 اآلدابكلية  .1
 1 - 1 كلية العلـو .2
 3 - 3 كلية العلـو الًتبوية .3
 - - - كلية تكنولوجيا اؼبعلومات .4
 2 - 2 دارة األعماؿ واالقتصادإكلية  .5
 1 1 - كلية اؽبندسة .6
 1 - 1 كلية البًتا للسياحة واآلثار .7
 - - - الصحيةمَتة عائشة بنت اغبسُت للتمريض والعلـو كلية األ .8
 - - - ستشارات وتنمية اجملتمعمركز الدراسات واإل .9

 - - - مركز اللغات  .10
 - - - لدراسات اآلثاريةلنباط مركز األ .11
 - - - مَتة بسمة للًتاث مركز األ .12
 - - - مركز اغباسوب .13
 - - - مركز تطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس  .14
 - - - وتطوير الطاقة اؼبتجددةمركز حبث  .15

 10 1 9 المجموع
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 دارية :الهيئة اإل
 توزيع أعضاء الهيئة اإلدارية حسب المؤىل العلمي والجنس

 المؤىل العلمي
 الجنس

 المجموع
 انثى     ذكر        

 2 2 - دكتوراة
 48 18 30 ماجستَت
 245 137 108 بكالوريوس

 137 101 36 دبلـو
 188 18 170 توجيهي

ساسيأ  151 47 198 
 31 18 13 أمي

 849 341 508 المجموع
 

 توزيع أعضاء الهيئة اإلدارية حسب الجنسية والجنس

 الجنسية
 الجنس

 المجموع
 انثى     ذكر        

 849 341 508 األردنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 توزيع أعضاء الهيئة اإلدارية حسب الدرجة والجنس

 الدرجػػػػػػػػػػػػة
 الجنس

 المجموع
 انثػػػػػى ذكػػػػػػػػػػر

 1 - 1 أوىل
 40 12 28 ثانية
 219 100 119 ثالثة
 350 158 192 رابعة

 140 23 117 خامسة
 32 17 15 سادسة
 48 17 31 عقد

 19 14 5 مياومة
 849 413 508 المجموع
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 توزيع أعضاء الهيئة اإلدارية حسب الجهة والجنس
 

 الكليػػػػػػػػػػػػػػة ت
 الجنػػػػس

 المجموع
 انثػػػػػػى    ذكػػػػػػر   

 59 4 55 دائرة األمن اعبامعي  .1
 5 2 3 دائرة الشؤوف القانونية  .2
 4 2 2 دائرة العطاءات اؼبركزية  .3
تصاؿ اجملتمعيدائرة العالقات العامة واإل  .4  17 4 21 
 20 1 19 دائرة اللواـز  .5
الصحيدائرة اؼبركز   .6  5 4 9 
 7 2 5 دائرة اؽبندسة واؼبشاريع  .7
 15 8 7 دائرة شؤوف العاملُت  .8
 7 2 5 دائرة مكتب الرئيس  .9

 8 3 5 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا  .10
 88 61 27 عمادة شؤوف الطلبة  .11
 8 4 4 كلية إدارة األعماؿ واالقتصاد  .12
 9 6 3 كلية اآلداب  .13
اغبسُت للتمريض والعلـو الصحيةكلية األمَتة عائشة بنت   .14  12 20 32 
 28 8 20 كلية البًتا  للسياحة واآلثار  .15
 32 18 14 كلية العلـو  .16
 5 3 2 كلية العلـو الًتبوية  .17
 44 17 27 كلية اؽبندسة  .18
 13 7 6 كلية تكنولوجيا اؼبعلومات  .19
 4 4 - مركز األنباط للدراسات االثارية  .20
اؼبعلوماتمركز اغباسوب وتكنولوجيا   .21  16 8 24 
 7 3 4 مركز الدراسات واالستشارات وتنمية اجملتمع  .22
تصاؿ الثقايفمركز اللغات واإل  .23  2 2 4 
 4 2 2 مركز تطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس  .24
 3 3 - مركز ظبو األمَتة بسمة بنت طالؿ للًتاث الثقايف غَت اؼبادي  .25
 9 4 5 مكتب إرتباط اعبامعة / عماف  .26
تصاؿ مع الصناعةاإلمكتب   .27  3 - 3 
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 8 5 3 وحدة التخطيط واؼبعلومات واعبودة  .28
 6 2 4 وحدة التدقيق والرقابة الداخلية  .29
 220 42 178 وحدة اػبدمات والصيانة  .30
 17 11 6 وحدة الرئاسة  .31
 33 7 26 وحدة الشؤوف اؼبالية  .32
 25 16 9 وحدة القبوؿ والتسجيل  .33
بن طالؿ التطبيقيةوحدة مدرسة وروضة جامعة اغبسُت   .34  - 45 45 
 23 11 12 وحدة مكتبة األمَت اغبسُت بن عبداهلل  .35

 849 341 508 المجموع
 

 2016/2017تعينات الهيئة اإلدارية حسب الجهة للعاـ الجامعي 

 الجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ت
 الجنس

 المجموع
 انثى     ذكر    

 1 - 1 دائرة شؤوف العاملُت  .1
األمَتة عائشة بنت اغبسُت للتمريض والعلـو الصحيةكلية   .2  1 2 3 
 6 2 4 كلية العلـو  .3
 2 1 1 كلية تكنولوجيا اؼبعلومات  .4

 12 5 7 المجموع
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 سادسالباب ال

 الموازنة والعطاءات
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 2016لمحة عامة عن موازنة الجامعة قبل التمويل المقدرة والفعلية لعاـ 
 

اليت ( دينار، وىي سبثل خطة اعبامعة خالؿ العاـ اؼباضي، و 37065777دبقدار ) 2016بل التمويل لعاـ ققدرت موازنة اعبامعة 

قات اؼبتكررة والنفقات اؼبدورة، والعجز اؼبًتاكم من سنوات سابقة واليت قد ال ديكن تقليصها بأي حاؿ، توقعت اعبامعة تكبدىا كالنف

ما سبكنت اعبامعة من ربقيقو كنفقات  وأ،2016%( من موازنة عاـ 76بالنفقات اإللزامية وتشكل نسبتها )واليت ديكن أف نسميها 

ف تنفيذ مثل ىذه أنسميها بالنفقات اإلمنائية حيث  فأوالنفقات الرأظبالية واليت ديكن البحث العلمي، ونفقات البعثات العلمية، 

ستيعابية واليت ستنعكس باإلجياب على رفد اعبامعة بإيرادات لعلمية والبحثية واإلض دبسَتهتا االنفقات يعكس قدرة اعبامعة للنهو 

 .2016% ( من موازنة عاـ 6ألخرى، واليت نسبتها ) مستقبلية ربد من فجوة العجز اؼبًتاكمة من سنة

باقي نفقات اعبامعة من  ف تقـو اعبامعة بتغطيةأ( دينار، على 19766925يرادات تلك الفًتة قبل القروض دبقدار )إكما قدرت 

 –يرادات وقروض الفًتة إبعد تقدير  –تقدير ( دينار، ومع ذلك مت  0بقيمة )  2016القروض احمللية اؼبقدرة يف موازنة اعبامعة لعاـ 

اؼبوازنة، ف اعبامعة سبر بضائقة مالية ربد من قدرهتا عن تنفيذ بعض بنود أ( دينار، فبا يعٍت 37065777عجز لتلك الفًتة دبقدار ) 

 .2016وىذا ما حصل فعلياً بناًء على النتائج الفعلية للسنة اؼبالية 

( من النفقات اؼبقدرة يف موازنة عاـ %63 ف اعبامعة نفذت ما نسبتو )أرادات ونفقات اعبامعة قبد يإ فمن واقع ميزاف اؼبراجعة يف

( دينار، حيث شكل  19194223اؼبوازنة اؼبشروطة بالتمويل  )ف النفقات اليت مت صرفها فعليًا بلغت قيمتها قبل أي أ 2016

ي بقيمة أ%(  79اإلنفاؽ على النفقات اؼبتكررة وتغطية العجز اؼبًتاكم والنفقات اؼبدورة من سنوات سابقة ما نسبتو )

رأظبالية ما نسبتو نفاؽ على نفقات البحث العلمي ونفقات البعثات العلمية والنفقات ال( دينار، بينما كاف اإل18418471)

ف أقبد  2016كثر جانب النفقات الرأظبالية لعاـ أخذنا بتفصيل أذا ما إ( دينار فقط، و 775752ي بقيمة )أ%( فقط 3.2)

 .6102%( من موازنة عاـ 1822ي بنسبة )أ( دينار فقط، 155074نفقت )أاعبامعة 

 موارد مالية، فبا سينعكس سلباً على خطط اعبامعة اؼبستقبلية.منائي لعدـ وجود نفاؽ اإلنكماش يف اإلفاعبامعة تنتهج سياسة اإل
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 .2016لمحة عامة عن موازنة الجامعة المشروطة بالتمويل المقدرة والفعلية لعاـ 

( دينػػار، وىػػي سبثػػل اؼبوئػػل للجامعػػة يف اغبصػػوؿ علػػى سبويػػل جهػػات ماكبػػة 6269120دبقػػدار ) 2016قػػدرت اؼبوازنػػة اؼبشػػروطة عػػاـ 

 تنموية للجامعة.ؼبشاريع 

زمػة اعبامعػة اؼباليػػة، ودبػا يعػود بالفائػػدة علػى اؼبػػدى الطويػل ؽبػا للحػػد مػن تػػراكم أتعػد اؼبوازنػة اؼبشػػروطة منفػذاً رئيسػاً ومهمػػاً للخػروج مػػن 

( دينػار عػن طريػق اعبهػات 4114826نػت اعبامعػة مػن تنفيػذ مػا قيمتػو ) العجز من سػنة ألخػرى، وىػذا مػا حصػل فعليػاً، حيػث سبك

 اكبة.اؼب

 وؾبمػع قاعػات تدريسػية  ،والتمػريض، ، بنػاء كليػات العلػـوومنحة البنك العريب ،دات اػبارجية. )اؼبنحة اػبليجيةاؼبنح واؼبساع

 عماؿ واالقتصاد(دارة األإوكلية 

 

2017-2014ميزانية الجامعة من   

 
  2017 2016 2015 2014 البند

 9,201,823 8,800,597 8,581,072 11,308,237 اإليرادات الذاتية

 24,727,376 18,418,471 18,439,372 18,220,929 المتكررة النفقات
 - - 1,197,300 1,296,422 تسديد المديونية

  792,626 1,575,751 1,107,395 العجز

 12,000,000 9,600,000 9,700,000 6,047,000 الدعم الحكومي

 1,565,350 620,678 606,905 492,221 نفقات بحث علمي

 772,450 155,074 610,536 392,203 نفقات رأسمالية

 400,000 - 6,351,669 653,289 نفقات إنمائية

 21,206,823 18,400,597 19,478,372 18,651,659.00 إجمالي اإليرادات

 27,465,176 23,309,049 27,205,782 21,055,064.00 إجمالي النفقات
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 (2016( حسب االبواب مقارنة مع الموازنة واالرقاـ المحققة فعليا لعاـ )2016خالصة موازنة جامعة الحسين بن طالؿ )

 االيرادات

ات
نفق

ال
 

 النفقات 

اإل
ات

راد
ي

 

 اإل سم البابإ رقم الباب
رقم

ضاح
ي

 

2015موازنة عاـ  فعلي عاـ  
 اإل سم البابإ رقم الباب 2016موازنة عاـ  2015

رقم
ضاح

ي
 

ؿبجوز عاـ  2015فعلي عاـ  2015موازنة عاـ 
 2016موازنة عاـ  2015

ات
راد

االي
 

 7,761,925 8,581,072 11,456,500  رادات الذاتيةياإل الباب األوؿ

ات
نفق

ال
 

 24,331,014  18,439,372 20,214,500  النفقات اؼبتكررة وؿالباب األ
 803,000  106,905 107,500  نفقات البحث العلمي الباب الثاٍل 12,000,000 9,700,000 7,000,000  الدعم اغبكومي الباب الثاٍل

التربعػػػػػػػػػػات واؼبػػػػػػػػػػنح  الباب الثالث
 واؽببات

 534,124  500,000 500,000  نفقات البعثات العلمية الباب الثالث 5,000 351,564 5,000 

يػػػػػرادات مسػػػػػػتحقة إ الباب الرابع
 عن سنوات سابقة 

 1,039,938  610,536 680,200  قات الرأظباليةنفال الباب الرابع - - - 

 26,708,076  19,657,173 21,502,200 اجملموع العاـ للنفقات قبل العجز اؼبًتاكم 19,766,925 18,632,636 18,451,500 يرادات قبل القروضاجملموع العاـ لإل
قروض ؿبليػة قصػَتة  الباب اػبامس

 االجل
عجز مًتاكم من  الباب اػبامس - - - 

 سنوات سابقة
    4,088,581 

 19,766,925 18,632,636 18,451,500 اجملموع العاـ لاليرادات بعد القروض
 اجملموع العاـ للنفقات

21,502,200 19,657,173  30,796,657 
 11,029,732 1,575,751 950,700  العجز العجز

 30,796,657  19,657,173 21,502,200 اجملموع العاـ للموازنة قبل التمويل 30,796,657 20,208,387 19,402,200 اجملموع العاـ للموازنة قبل التمويل
 الموازنة المشروطة بالتمويل

ويل
لتم

ة با
روط

مش
 

 يرادات المشاريع المشروطة بالتمويلإ

ويل
بتم

طة 
شرو

م
 

 نفقات المشاريع المشروطة بالتمويل

اؼبوازنة اؼبشروطة  الباب السادس
ة اؼبوازنة اؼبشروط الباب السادس 6,269,120 5,800,095 12,100,000  بالتمويل

 6,629,120  6,351,669 10,010,000  مويلتبال

 6,629,120  6,351,669 31,502,200 اجملموع العاـ للموازنة اؼبشروطة بالتمويل 6,269,120 5,800,0959 12,100,000 اجملموع العاـ للموازنة اؼبشروطة بالتمويل
 37,065,777  26,008,842 31,502,200 اجملموع العاـ للموازنة بعد التمويل 37,065,777 26,008,842 31,502,200 اجملموع العاـ للموازنة بعد التمويل



6102/6102التقرير السنوي للعام الجامعي                                           جامعة الحسين بن طالل                                                                   

    

  
141 

 
  

 أوال: اإليرادات

 اإليرادات
 2016مقارنة األرقاـ الفعلية مع المقدر في موازنة عاـ 

2016موازنة عاـ  سم البابإ 2016فعلي عاـ    نسبتها للموازنة % نسبة التنفيذ % 
 %24 %113 8,800,597 7,761,925 ذاتيةيرادات الاإل

 %26 %80 9,600,000 12,000,000 الدعم الحكومي
 - %20 1,000 5,000 التبرعات والمنح والهبات

 - - - - يرادات مستحقة عن سنوات سابقةإ
 %50 %93 18,401,597 19,766,925 المجموع العاـ لإليرادات قبل القروض

 - - - - قروض محلية قصيرة األجل
 %50 %93 18,401,597 19,766,925 القروض المجموع العاـ لإليرادات بعد

 %0.2 %7 792,626 11,029,732 العجز
 %52 %62 19,194,223 30,796,657 المجموع العاـ للموازنة

 

 ثانياً: النفقات

 النفقات
 2016مقارنة األرقاـ الفعلية المقدر في موازنة عاـ 

موازنة عاـ  سم البابإ
2016 

فعلي عاـ 
2016 

محجوز عاـ 
2016 

نسبة التنفيذ 
% 

نسبتها للموازنة 
% 

 50 76  18,418,471 24,331,014 النفقات المتكررة
 0.02 11  87,440 803,000 نفقات البحث العلمي
 1.5 99.8  533,238 534,124 نفقات البعثات العلمية

 0.04 15  155,074 1,039,938 نفقات الرأسمالية
المجموع العاـ للنفقات قبل العجز 

 المتراكم
26,708,706 19,194,223  72 52 

 - - - - - تسديد مديونية
 52 72  19,194,223 26,708,706 المجموع العاـ للنفقات

 52 72  19,194,223 26,708,706 المجموع العاـ للموازنة قبل التمويل 
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 الموازنة المشروطة بالتمويل

 
(  مليوف دينار 4,114,628( مليوف دينار وبلغت قيمة المبالغ المقبوضة ) 6,629,120قدرت الموازنة بالتمويل )

 .31/12/2016%، وبلغت نسبة تنفيذ  % حتى تاريخ  62وبنسبة قبض بلغت  
 

 ماراتيةمشاريع المنحة اإل
 نسبة التمويل قيمة اإلحالة / دينار سم المشروعإ
 57.5 5,019,120 كلية العلـو والعلـو التربوية 

   
 5,019,120 5,019,120 المجموع

 
 مشاريع منحة البنك العربي

 نسبة التمويل قيمة اإلحالة / دينار اسم المشروع
 %98 2,500,000 عماؿ واالقتصادكلية إدارة األ

   
 %98 2,500,000 المجموع
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 العطاءات:

 التسمسل

 
 مضػػػمون العطػػػػاء

 

 حالةقيمة اإل سم المحال عميه العطاءإ
 

 التمويل نوع
 

 مدة التنفيذ
 

 تاريخ االعالن

1 2016/13 
توريد وتركيب وتشغيل وتدريب 

 ذاعة الجامعةإلجهزة أ
 شركة هيت لمهندسة والتكنولوجيا

 
 

25600 
 

 

تنمية المحافظات/ 
مشاريع البنية التحتية 

لممحافظات لعام 
2112 

أسبوع  14-20 16/8/2016 

2 2016/16 

توريد وتركيب وتشغيل مواد 
ولوازم لمختبرات العموم الحياتية 

 كمية العموم

 41629 شركة الميمون لمتجهيزات الطبية

 الجامعة

أشهر  5 

 1468 شركة الموازم العممية 21/11/2016

أشهر  3-5 
 43097 المجموع

3 2016/17 

توريد وتركيب وتشغيل أجهزة 
ومعدات طبية لقسم التحاليل 

 الطبية في كمية التمريض

 5648.6 الشركة المتفوقة لموكاالت التجارية

 الجامعة

أشهر  3 

21/11/2016 

شركة النسور لممعدات والمستمزمات 
 الطبية

أشهر  4161 4 

كة المجموعة الشاممة لمتقنيات شر 
 لكترونيةاإل

أشهر  2070.6 8 

شركة الفيحاء لمتجهيزات العممية 
 والمخبرية

أشهر  10305.44 4 

أسبوع  1419 شركة الجينوم الطبية 16 

شركة الوراثة لخدمات ومنتجات 
 التكنولوجيا الحيوية

يوم  1064 90 

أشهر   8353.88 شركة التجمع الطبي العممي العربي 4 

أشهر  1200 شركة الطيف لمتجهيزات العممية 6 

مؤسسة ساندرا لموازم الفنية 
 والمخبرية

أشهر  4048.4 4 

   

 6 أشهر 309.9 المركز الوطني لمتجهيزات الطبية

 

أسابيع  2927.5 مؤسسة فيمكا التجارية 10 

 1030 ولى لتوريد المواد الطبيةشركة األ

يوم  45 

 
 

 المجموع
 
 
 
 

42538.32 
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4 2017/1 

توريد وتركيب وتشغيل أجهزة 
ومعدات لقسم التحاليل الطبية 

 التمريض في الجامعةلكمية 

شركة الوراثة لخدمات ومنتجات 
 التكنولوجيا الحيوية

6400 

 الجامعة

أشهر 3-شهرين   

19/2/2017 

أشهر  7053 ولى لتوريد المواد الطبية والعمميةاأل 1-3 

أشهر  3849 المؤسسة الحديثة لمتوريدات العممية 3-5 

جهزة شركة الوكاالت لتجارة األ
 والطبية المخبرية

أسبوع  2262 4-8 

أسبوع  1285 شركة البتراء لمتقنيات العممية ذ م م 8-12 

مؤسسة مسعود لمتجهيزات الطبية 
 والعممية

400.2 
يوم   15-120 

 21249.2 المجموع

5 2017/2 
التأمين عمى حياة الطمبة 

 ومبعوثي الجامعة
ميالدية سنة الجامعة 6160 شركة التأمين الوطنية  28/2/2017 

6 2017/3 
طباعة وتوريد الكتاب السنوي 

 5/3/2017 21  يوم     الجامعة 8911 مطابع البندر الثامن عشر أحفاد النهضة

7 2017/4 
توريد وتركيب وتشغيل وتدريب 

 Switchموزع شبكة 
أسبوع    الجامعة 10179 الشركة التقدمية التكنولوجية 12-14  17/4/2017 

8 2017/5 
دوية لعيادة أوتسميم توريد 

 الجامعة

 1822.67 دوية الوافيأمستودع 

 الجامعة

يوم  30 

17/5/2017 

 اسبوع 8035.001 شركة دار الدواء

يوم  11176.42 دوية الحوتأمستودع  60 

يوم  2349.29 شركة سميمان طنوس واوالده 120 

 شهر 6829.75 شركة مجموعة سختيان التجارية

 369.2 وية الشيخأدمستودع 
 اسبوع

 30582.331 المجموع

9 2017/6 
توريد وتركيب وتشغيل وتدريب 

 upsجهاز مزود لمطاقة 

ردن لمتوريدات عبر األ
 الكهروميكانيكية

أسابيع      الجامعة 11500 6-8 4/7/2017 

10 2017/7 
توريد وتسميم مواد تنظيؼ 

 لمجامعة

 709.65 مؤسسة الحباب الدولية لمتجارة

 الجامعة

يوم  30-60 

23/7/2017 

يوم   6662.5 مصنع النجمة الذهبية لمبالستيك 30 

 اسبوع 4092.5 شركة الوميض لصناعة المنظفات

 16244.5 ستهالكيةعالي المدينة اإلأ
 اسبوع

 27709.15 المجموع

11 2017/8 

وتشغيل أجهزة توريد وتركيب 
لكمية العموم /قسم  ومستهمكات

حياءاأل  
 15/10/2017 قيـــد التنفيـــذ
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 سابعالباب ال

 النشاطات العلمية والتدريبية
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 التاريخ المؤتمرات والملتقيات العلمية ت
 2016 عمر ابو رديا. د/  متغَت عامل يف اغبياة مدى والتعليم األعداد اؼبعلم .1
 2016           الرصاعي ؿبمد. د/  اؼبتمايز التعليم بعنواف ورقة ديب – والتدريس والتعلم التعليم .2
 صبهورية يف التمريض لكلية وؿاأل الدويل باؼبؤسبر النوافلة عباس ىاٍل الدكتور مشاركة .3

 سيوطأ جامعة/  العربية مصر
2016 

 2016 طولكـر/  فلسطُت بدولة يعقد الذي باؼبؤسبر صاحل حسن حناف الدكتورة مشاركة .4
 بنزرت/  التونسية باعبمهورية عقد الذي باؼبؤسبر صاحل حسن حناف الدكتورة مشاركة .5

 الذرية للطاقة العربية اؽبيئة عقده والذي
2016 

 مصر صبهورية/  سوافأ جبامعة وؿاأل الدويل باؼبؤسبر النوافلة عباس ىاٍل الدكتور مشاركة .6
 العربية

2016 

 يف الدويل العلمي اؼبؤسبر يف اؼبومٍت موفق والدكتور اغبديد لورنس الدكتور مشاركة .7
 الزرقاء جامعة

2016 

 والذي والتكنولوجيا للعلـو العُت جامعة يف العلمي باؼبؤسبر السائح ضبدأ اؼبدرس مشاركة .8
 “  Multidisciciplinary Conference" بعنواف كاف

2016 

 2016 السنكًتوف ضوء ؼبستخدمي عشر الرابع اللقاء صاحل حسن حناف الدكتورة مشاركة .9
 2016 التمريض مهنة تطوير مؤسبر يف العسويف ليث اؼبدرس مشاركة .10
  مؤسبر يف السائح ضبدأ واؼبدرس يونس بٍت ؿبمد الدكتور مشاركة .11

Improving clients outcomes through implications of 
scientific evidence 

2016 

 2016 ردفاأل-الثالث الدويل ردٍلاأل الزييت الصخر مؤسبر .12
 2016 اؼبغرب -الفوسفات صناعة يف بداعاإل و للتكنولوجيا الدويل اؼبؤسبر .13
 األوؿ اؼبؤسبر يف للشباب األعلى اجمللس مع اغبسُت جامعة طلبة من ؾبموعة مشاركة .14

 الفكري لأمن
2016 

 2017 (العربية السياحة)    بعنواف اؼبوسـو مؤتة جامعة مؤسبر من يومُت أعماؿ إستضافة .15
لط ة يف مدينة السمي الثاٍل للصحة النفسية والعقليمشاركة كلية التمريض يف اليـو العل .16

 ضبد ماىر السايح .أ/وزارة الصحة من خالؿ اؼبدرس 
2017 

 2017 معاف يف والسياحة لثآثار األوؿ الدويل اؼبؤسبر .17
 2017 اؼبهتدي رىاـ. د/  البيدة جامعة اعبزائر/  ورقابة ورعاية اؼبعنفة الطفولة .18
 معاف مدٍل دفاع مديرية مع بالتعاوف العلـو كلية ؼبشريف اؼبوجو األويل اإلسعاؼ دورة .19

 اؼبختربات مشريف
2017 



6102/6102التقرير السنوي للعام الجامعي                                           جامعة الحسين بن طالل                                                                   

    

  
147 

 
  

20. International conference on  advances in engineering 

sciences/Thailand 

2017 

21. International conference on energy and environment 

research sciences/Thailand 

2017 

 دورة ضبط اعبودة وتأكيد اعبودة يف اؼبختربات / مشريف اؼبختربات والطالب .22

 قسم الكيمياء -د. فخري يوسف

2017 

 2017 بو عمرأة/  د. رديا لكًتونيللناطقُت بغَتىا عرب الوسائط اإل تعليم اللغة العربية .23

 2017 بو عمر+ د. دديو وصوصأالنسوية تاريد وحضارة/  د. رديا اغبركة  .24

 2017 األردف  –مؤسبر التعدين األردٍل الثامن  .25

 اؼبشاركة باؼبؤسبر الدويل اؼبسلموف والعامل : من اؼبأزؽ إىل اػبارج .26
 

2017 
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 التاريخ االياـ العلمية والطبية ت
أقيم  -وؼببياد الرياضيات اؼبوجو لطلبة أقساـ الرياضيات يف اعبامعات األردنيةأ .1

بإشراؼ قسم الرياضيات/ جامعة اغبسُت بن طالؿ برحاب جامعة اغبسُت بن 
 طالؿ

2016 
 

2. International Conference on Technology 
Advanced Materials and Asian Meeting on 

Ferroelectricity 
 الفيزياء قسم/ الرب أبو أضبد. د دبشاركة اؽبند/ نيودؽبي

2016 

 كلية/  مؤتو عبامعة التاسع العلمي اليـو يف اغبديد لورنس الدكتور شارؾ .3
 ضوء يف النفسية والصحة اجملتمع صحة سبريض"  بعنواف كاف والذي التمريض

 " . ردفاأل يف الدديوغرافية التغَتات
2016 

 بنت عائشة مَتةاأل كلية طالب من وعدد اغبروب عامر الدكتور شارؾ .4
 الطيبة بلدة يف اؼبفتوح الطيب اليـو يف للتمريض اغبسُت

2016 

5. The International Conference on Algebra and its 
Application 

 أ.د عوٍل الدبابسة /قسم الرياضياتاؼبغرب العريب دبشاركة  -جامعة موالي
2017 

6. The International Conference on Algebra and its 
Application 

 اؼبغرب العريب -جامعة موالي
 دبشاركة أ.د. جهاد اعبرادين /قسم الرياضيات

2017 

7. First Hermann Minkowski meeting on 
Foundations of Spacetime Physics 

 بلغاريا
 د. أضبد البدوي/ قسم الفيزياءدبشاركة 

2017 

8. ICE 2017 : 19th International Conference one 
Electroceramics 

 اؼبملكة اؼبتحدة دبشاركة د. أضبد الرب/ قسم الفيزياء-لندف
2017 

9. 
 
 

 
Fortiers in Theoretical and Applied Physics 

(FTAPS2017) 
 اؼبتحدةالشارقة اإلمارات العربية 

 دبشاركة أ.د جربيل اػبشماف / قسم الفيزياء
 

2017 
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10. International Conference on Recent Advances in 
Pure and Applied Mathematics 

(ICRAPAM2017) 
 تركيا –اسطنبوؿ

 الرياضيات قسم/ العطيوي علي د.أ دبشاركة

2017 

11. CLIMO: Climate Smart Forestry / Italy 
 سم العلـو اغبياتيةقدبشاركة د. عبد الرضبن طواىا/ 

2017 

12. Payments for Ecosystem Services / France 
 سم العلـو اغبياتيةقدبشاركة د. عبد الرضبن طواىا/ 

2017 

13. 31st Session of EFC/FAO Working / Czech 
 سم العلـو اغبياتيةقدبشاركة د. عبد الرضبن طواىا/ 

2017 

14. A global Network of Nurseries as Early Warning 
System/ Germany 

 سم العلـو اغبياتيةقدبشاركة د. عبد الرضبن طواىا/ 

2017 

قامة يـو طيب ؾباٍل يف منطقة اؽبامشية يف قضاء اؼبريغة بالتعاوف مع مديرية إ .15
 صحة معاف وبلدية اؼبريغة

2017 

16. International Conference on Recent Advances in 
Pure and Applied Mathematics 

(ICRAPAM2017) 
 تركيا –اسطنبوؿ

 دبشاركة د. عايد العظامات /قسم الرياضيات

2017 

ستاذ ؿبمد اؼبعاٍل مَتة عاشة واألكتور ىاٍل النوافلة عميد كلية األشارؾ الد  .17
 .يف قرية اؼبريغةوعدد من طالب الكلية يف اليـو الطيب اؼبفتوح 

2017 

 عماف األردف –اؼبؤسبر الكيميائي الدويل اػبامس  .18
 دبشاركة د. فخري يوسف/ قسم الكيمياء

2017 

 check your health 2017فعالية اليـو الطيب  .19
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 التاريخ الندوات العلمية ت
 اليـو العلمي اؼبفتوح لكلية العلـو .1

 علمية دبشاركة صبيع أقساـ كلية العلـومشل على عرض ذبارب و ؿباضرات 
2016 

 2016 ندوه عاؼبية بعنواف)اؼبصطلحات اؼبعاصرة وأثرىا يف تكوين الرأي العاـ( )السوداف( .2
التنمر  -1 .3

 لكًتوٍل األسباب وطرؽ الوقاية اإل
 صندوؽ اؼبلك عبداهلل للتنمية /جامعة اغبسُت بن طالؿ

كتشف أ -2
 يف حياتك اعبديدة( / صندوؽ اؼبلك عبداهلل للتنمية /جامعة اغبسُت بن طالؿستقرار ذاتك وجدد حياتك )اإل

تدريب  -3
على لشؤوف عة اغبسُت بالتعاوف مع اجمللس األسنوات / جام 4ىيل مقدمات الرعاية يف اغبضانات على الطفولة اؼببكرة من اؼبيالد وحىت عمر أوت

 د. رىاـ اؼبهتدي/  األسرة 

2016 

 2016 عاقة سياسياً سبكُت اؼبرأة اؼب .4
 2016 أشارؾ أنا برنامج مع بالتعاوف((  يقيدٍل سجن وال حيميٍت قانوف))  بعنواف التوعوية الندوة بإقامة اؼبسامهة .5
 2016 دارة مشاريع للمجتمع احملليإ .6

 2017 ستناديةتصميم اعبدراف اإل .7
 جتماعيةاإل عالـاإل وسائل دور"  بعنواف العقبة فرع/  ردنيةاأل اعبامعة يف ندوة حضور يف صاحل حناف الدكتورة و عرجاأل ىياـ والدكتورة الذنيبات سامةأ الدكتور قاـ .8

 " . التعليم يف
2017 

 2017 سًتاتيجي وكيفية ربقيق األىداؼالتخطيط اإل .9
 2017 بتكار والتحديات اليت تواجو الشباب اإل .10
 2017 ضد اؼبخدرات    ىقو أشباب  .11
 2017 ـباطر الفكر اؼبتطرؼ  .12
 2017 لكًتوٍل لعصابات التطرؼمكافحة اإلعالـ والتحيزاإل .13
 2017 جيايبجل إجراءات التغيَت اإلأوبناء قدرات الطالب وسبكينهم من نشر ثقافة اغبوار  .14
 2017 اليـو العاؼبي للسرطاف وسرطاف الثدي  .15
 2017 دبلـو إعداد وتأىيل اؼبعلمُت قبل اػبدمة  .16
 2017 اؼبعرض الثقايف الكوري .17
 2017 اؼبهارات الوظيفية  .18
لكًتونية ـ تعريفي يف مسابقة التطبيقات اإليو  .19  2017 
 2017 يـو توعوي حوؿ آفة اؼبخدرات .20
 2017 إدارة اغبوار  .21
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 التاريخ ورش العمل ت
 2016 الوقود إلنتاج والزراعية الصناعية اؼبلفات ستخداـإ ورشة .1
 وزارة يف قليميةإ عمل ورشة يف الطيطي رونزا واؼبدرسة عرجاأل ىياـ الدكتورة مشاركة .2

 العايل التعليم
2016 

 ولوياتأ"  بعنواف ردٍلاأل التمريض ؾبلس يف عمل بورشة النوافلة ىاٍل الدكتور شارؾ .3
 " التمريض ؾباؿ يف العلمي البحث

2016 

 والتكنولوجيا للعلـو علىاأل اجمللس يف تدريبية عمل بورشة صاحل حناف الدكتورة شاركت .4
 HORIZON2020 برنامج عن

2016 

 جلأ من القيادة لربنامج الثانية بالورشة ياـأ طبسة وؼبدة عرجاأل ىياـ الدكتورة شاركت .5
 ردٍلاأل التمريض ؾبلس يف التغيَت

2016 

 2016 العمل داخل تدريب فرص/ سبكُت برنامج .6
 2016 (أوالً  دراستك غٍت) وثائقي فيلم عرض/ األورويب الفيلم مهرجاف .7
 2016 لكًتونيةاإل األلعاب لصناعة السادسة القمة ورشة .8
 2016 لكًتونيةاإل األلعاب لصناعة السادسة القمة ورشة .9

 2016 (أويسس)  األعماؿ رياده يف خاصة توعويو ورشة .10
 الذايت والتشغيل بتكارواإل األعماؿ رياده حوؿ(مستقبلي مشروعي مسرحي عرض) .11

 للطلبة
2016 

 2016 سًتاتيجياإلالتفكَت  .12

 Autocad 2016 الػػػ أساسيات .13
 2016 العمل وأخالقيات والتواصل تصاؿاإل مهارات حوؿ ورشة .14
 2016 الطفيلةجامعة  \راظبوس بلس إ .15
العمل سوؽ لدخوؿ الطلبة تأىيل يف الوظيفي اإلرشاد مكتب دور حوؿ ورشة .16  2016 
حياتك وجدد ذاتك كتشفإ حوؿ ورشة .17  2016 
الثدي سرطاف حوؿ ورشة .18  2016 
 وأمهها طالؿ بن اغبسُت جامعة تقدمها اليت العاؼبية الدراسية اؼبنح حوؿ ورشة .19

 (Erasmus)منحة
2016 

 2017 اؼبدنية اؽبندسة يف عمل ورشة .20
 2017 ورشة صيانة أجهزة اغباسوب  .21
 شارؾ ، الكلية حـر يف"  وعالجو بعادهأ لكًتوٍلاإل ستقواءاإل"  بعنواف عمل ورشة عقد مت .22

ضبيدات عبداهلل واؼبدرس درويش بوأ مٌت الدكتورة من كل فيها  . 
2017 

 تقرير عدادإ آلية"  بعنواف عمل بورشة السائح ضبدأ واؼبدرس صاحل حناف الدكتورة مشاركة .23
 العايل التعليم مؤسسات عتمادإ ىيئة عقدهتا"  ردنيةاأل للجامعات الذايت التقييم

2017 
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 الطاقة"  بعنواف طالؿ بن اغبسُت جامعة يف عمل بورشة النوافلة ىاٍل الدكتور مشاركة .24
 . " اؼبتجددة

2017 

 برنامج"  بعنواف ردٍلاأل التمريض اجمللس يف عمل ورشة يف عرجاأل ىياـ الدكتورة شاركت .25
التغيَت جلأ من القيادة ". 

2017 

 مؤشرات تطوير"  بعنواف يةنرداأل اعبامعة يف عمل ورشة يف النوافلة ىاٍل الدكتور شارؾ .26
 اعبامعات يف الصحية الكليات برامج يف قبابيةاإل الصحة مفاىيم دمج تأثَت لتقييم داءاأل

 االردنية

2017 

 2017 فًتاضياإل اؼبختربات ستخداـإ يف تدريبية ورشة .27
اغباسوب ىندسة قسم لطلبة التخرج مشاريع دارةإ .28  2017 
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 التاريخ الدورات التدريبية ت
 C++ 2016دورة برؾبة  .1
 2016 دورة برؾبة جافا .2
 VC# 2016دورة برؾبة  .3
 ent note 2016 دورة .4
 مع بالتعاوف الصحي القطاع غبوسبة الوطٍت الربنامج حكيم دورة عقد .5

 . العاؼبية الصحية اغبوسبة شركة
2016 

 2016 الثدي سرطاف حوؿ تدريبية دورة عمل .6
 السريري التدريب مشريف)  قبيطة بوأ رَل و اؼبعاٍل ؿبمد من كل  شارؾ .7

  والتطوير للتدريب اػبالدي اؼبستشفى عقد الذي اؼبهٍت الدبلـو يف( 
 أشهر تسعة وؼبدة

2016 

 2016 التأييد وكسب اؼبناظرة فن .8
 2016 الشركة تأسيس .9

 2016 اجملتمع قادة كبن .10
 2016 الفاعلة اؼبواطنة/  األحزاب/ اغبوار إدارة/ اإلنساف حقوؽ/  الدديقراطية .11

 2016 مصايب اغبوادثنقاذ حياة دورة متقدمة إل .12
 2016 السريري لإلرشاددورة تدريبية  .13
 2016 العناية باعبروح اؼبتقدمة على مدار أسبوع .14
 2016 (BLSدورة إنعاش القلب األساسي ) .15
 Acute Trauma lifeصابات اغبادة )سعاؼ اإلإدورة  .16

support) 
2016 

 2016 دورة مثقفات معاف .17
 2016 ( preceptorرشاد السريري )دورة اإل .18
 2016 دورة متخصصة يف السالمة العامة واغبريق واإلسعاؼ األويل .19
 2016 احملاسبة لغَت احملاسبُت .20
 2016 يف التحليل اؼبايل اإلكسل .21
 2016 للوظيفة طريقي .22
 2016 شارب سي .23
 2016 أندرويد/  جافا .24
 2016 السكرتاريا التنفيذية .25
 2016 العمل أخالقيات .26
 2016 التواصل مهارات .27
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 2016 اإلداري القرار زباذإ مهارات .28
 2016 زباذ القرارإمهارات  .29
 2016 قبليزيةاإل باللغة ؿبادثة .30
 2016 يف التحليل اؼبايل اإلكسل .31
 2016 نًتنتاإل عرب النقود كتسابإ كيفية .32
 مهارات/  إدراكية مهارات/ الذات إدارة مهارة(  2)  حياتية مهارات .33

 جتماعيةإ
2016 

 مهارات/ إدراكية مهارات/ الذات إدارة مهارة(  1)  حياتية مهارات .34
 جتماعيةإ

2016 

 2016 التحليل اإلحصائي .35

 2016 إدارة اؼبوارد البشرية .36

 ؿبمد.د) معاف ؿبافظة يف الرياضيات ؼبعلمي الرياضيات تدريس مهارات دورة .37
 (الرصاعي

2016/2017 
 

 مديرية مع بالتعاوف العلـو كلية ؼبشريف اؼبوجو األويل اإلسعاؼ دورة .38
 معاف مدٍل دفاع

2017 

 2017 البيع مهارات .39

 2017 اؼبشروعات وتقييم اعبدوى دراسات .40

 2017 التوظيف مهارات .41

 pic 2017 دورة .42

 Arduino 2017 دورة .43

 2017 حياتية مهارات .44

اؼبنتج تقييم .45  2017 

الذاتية السَتة إعداد .46  2017 

العمل مقابالت .47  2017 
اؼبشروع تكاليف حساب .48  2017 
البًتاء/بالزا كراوف فندؽ يف للعاملُت تدريبية دورة .49  2017 

اؼبختربات يف اعبودة وتأكيد ضبط دورة .50  2017 

51. HTML/ CSS 2017 
 2017 لكًتونيةإدارة اؼبوارد البشرية اإل .52
 2017 (1قبليزية)شإؿبادثة لغة  .53
 2017 (2قبليزية )شإؿبادثة لغة  .54
 2017 (1قبليزية للمبتدئُت )شإلغة  .55
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 2017 (2قبليزية للمبتدئُت)شإلغة  .56
 2017 (CVمهارات حياتية)مهارة إدارة الذات/مهارات إدراكية/ مقابلة شخصية/  .57
 2017 (1تصوير فوتوغرايف )ش .58
 2017 (2تصوير فوتوغرايف )ش .59
 2017 صناعة األفالـ للمبتدئُت .60
 2017 (1الًتبية اإلعالمية )ش .61
 2017 (2الًتبية اإلعالمية )ش .62
 2017 اإلسعافات األولية .63
 2017 مهارات التواصل .64
 2017 أخالقيات العمل .65
 2017 طريقي للوظيفة .66
 2017 كبن قادة اجملتمع .67
 2017 تأسيس الشركة .68
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 التاريخ المحاضرات الثقافية ت
 "النانو تكنولوجي"  .1

 يف جامعة اغبسُت بن طالؿ -د. معاذ الطراونة 
2016 

2.  "  "البكتَتيا الكائن اؼبظلـو
 2016 يف جامعة اغبسُت بن طالؿ -د. سليماف النعيمات 

3.  "  "البكتَتيا الكائن اؼبظلـو
للبنات  الثانوية عوؼ بن يف مدرسة عبد الرضبن -د. سليماف النعيمات 

 معاف -
2016 

 "  والتعقيد بُت التبسيط "الفيزياء .4
للبنات  الثانوية عوؼ بن الرضبن يف مدرسة عبد -أ.د جربيل اػبشماف 

 معاف -
2016 

 2016 نتخابات البلدية يف توسيع قاعدة اؼبشاركة الشعبيةأمهية اإل .5
 2016 الصحة العامة .6
 2016 معي لطلبة اعبامعة )العنف اعبامعي(االسلوؾ اعب .7
 2016 كيف ربافظ على حيويتك ونشاطك .8
 2016 د. بالؿ اغبسنات اؼبستوى العاـ"-متحاف الكفاءةإ" .9

 2016 إقامة نشاط ثقايف وأديب دبناسبة اليـو العاؼبي للغة العربية .10
 2016 الرقمية اؼبستحدثة اؼبخدرات .11
 2016 أخالقيات العمل .12
ـ( د. زياد/ 324-106ؿباضرة صراع اؽبوية يف الوالية العربية الرومانية ) .13

 للدراسات األثاريةبالتشارؾ مع مركز األنباط 
2016 

نتائج مسوحات وحفريات مشروع البادية الشرقية اعبنوبية/ د. ؿبمد  .14
 2016 الطراونة/ بالتشارؾ مع مركز األنباط للدراسات األثارية

سالمية من خالؿ ؿ الفًتات اإلقليم البًتا خالإستيطاف يف منطقة اإل .15
 2016 األنباط للدراسات األثاريةثرية/ بالتشارؾ مع مركز كتشافات األخر اإل آ

16. How to write a professional lab report 2016 
 2016 من اؼبعلوماتأ .17
 2016 جتماعي واغبياة اعبامعيةالتكيف اإل .18
 )د. محمد ستراتيجيات التدريس لمعلمي مدرسة فلسطين في مديرية معافإ .19

 2016 (الرصاعي

 2016 اؽبجرة النبوية لطلبة اعبامعةندوة دينية دبناسبة  .20
 2016يف  باألبناءباء ليث العسويف ؿباضرة تثقيفية عن عالقة اآل قاـ اؼبدرسأ .21
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 مرحلة اؼبراىقة لطلبة اعبامعة
نعاش القليب الرئوي ن اإلاـ اؼبدرس خلدوف النوافلة ؿباضرة تثقيفية عأق .22

 2017 لطلبة اعبامعة.

عرج ؿباضرة تثقيفية عن النظافة العامة لطلبة األ قامت الدكتورة ىياـأ .23
 2017 مَتة عائشة للتمريض والعلـو الصحية   السكنات يف كلية األ

ضبد السايح ؿباضرة تثقيفية عن زيادة الوعي للصحة أـ اؼبدرس |أقا .24
 2017 النفسية والعقلية لطلبة كلية التمريض والعلـو الصحية

اعبرادات ؿباضرة تثقيفية عن فحص سرطاف حالـ أقامت اؼبدرسة أ .25
 2017 الثدي والعقلية لطلبة كلية التمريض والعلـو الصحية

خالقيات الطبية  قاـ اؼبدرس خلدوف النوافلة ؿباضرة تثقيفية عن األأ .26
 2017 ؼبوظفُت مستشفى اؼبلكة رانيا العبداهلل.

تصاؿ مهارات اإلفلة ؿباضرة تثقيفية عن قاـ اؼبدرس خلدوف النواأ .27
 ؼبوظفُت مستشفى اؼبلكة رانيا العبداهلل.

2017 

قاـ اؼبدرس خلدوف النوافلة ؿباضرة تثقيفية عن الغذاء والصحة لطلبة أ .28
 اعبامعة.

2017 

مراض السارية  األ يوسف الرباعي ؿباضرات تثقيفية عن قاـ اؼبدرسأ .29
 2017 اجملتمع احمللي خالؿ التدريب يف مستشفى معاف اغبكومي ألبناء

مناط اغبياة الصحية  أيوسف الرباعي ؿباضرات تثقيفية عن  اـ اؼبدرسأق .30
 2017 اجملتمع احمللي خالؿ التدريب يف مستشفى معاف اغبكومي ألبناء

ستخداـ إية عن ـباطر سوء يوسف الرباعي ؿباضرة تثقيف قاـ اؼبدرسأ .31
اجملتمع احمللي خالؿ التدريب يف مستشفى معاف  ألبناءاؼبضادات اغبيوية 

 اغبكومي
2017 

ليث العسويف ؿباضرة تثقيفية عن ـباطر النمو والتطور  قاـ اؼبدرسأ .32
اجملتمع احمللي خالؿ التدريب يف مستشفى معاف  ألبناء لأطفاؿ

 اغبكومي
2017 

 " التعقيد و بُت التبسيط "الفيزياء .33
 2017 يف مدرسة الشوبك الثانوية الشاملة للبنات -أ.د جربيل اػبشماف 

اجملتمع  ألبناءالثالسيميا   ليث العسويف ؿباضرة تثقيفية عن اـ اؼبدرسأق .34
 2017 احمللي يف مستشفى معاف

ليم ليث العسويف ؿباضرات تثقيفية عن كيفية التعامل الس اـ اؼبدرسأق .35
تمع احمللي يف مراكز اجمل ألبناءطفاؿ حتياجات اػباصة من األمع ذوي اإل

 حتياجات اػباصة يف عماف والسلط ومعاف.عدة لذوي اإل
2017 
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دماف لطلبة الصحة ضبد السايح ؿباضرة تثقيفية عن اإلأقاـ اؼبدرس أ .36
 النفسية والعقلية لطلبة كلية التمريض والعلـو الصحية

2017 

 2017 (سالمية )وادي موسىمدرسة رفيدة اإل \اػبضراء ولوجيا التكن .37
ولية لطلبة سعافات األاـ اؼبدرس خلدوف النوافلة ؿباضرة تثقيفية عن اإلأق .38

 اعبامعة
2017 

ؿباضرة تزوير اآلثار/د. عمر الغوؿ/ بالتشارؾ مع مركز األنباط  .39
 للدراسات األثارية

2017 

 2017 ؼبديرية الشباب/د. أديب السالمُتالعنف اعبامعي/ ؿباضرة  .40
( الفقو يف العقوبة فلسفة)بعنواف ؿباضره .41  2017 
 2017 ؿباضره بعنواف) كببك يا رسوؿ اهلل( .42
 2017 "كيف نربىن" اؼبدرس سهم الطراونة .43
 برؾبية ؿباكاة لنجـو وكواكب الفضاء" -" قبـو الظهر .44

 -اؼبلك عبد اهلل الثاٍل للتميز يف مدرسة  -اؼبدرس عمر البنوي 
 معاف

2017 

45.  "  "البكتَتيا الكائن اؼبظلـو
 يف مدرسة الشوبك الثانوية الشاملة للبنات -د. سليماف النعيمات

2017 

 2017 لكًتونيةاعبرائم اإل .46
 2017 العادات الغذائية لطلبة اعبامعات               .47
 2017 ستعداد ؼبقابلة التوظيف   اإل                  .48
 2017 مكافحة التطرؼ والفكر اإلرىايب .49
 2017 إسًتاتيجية حل اؼبشكالت                 .50
 2017 معي لطلبة اعبامعةاالسلوؾ اعب              .51
 2017 الصحة العامة                     .52
 2017 خرالتسامح وقبوؿ اآل                 .53
 2017 إكماؿ الدراسات العليا يف الواليات اؼبتحدة األمريكية   .54
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 التاريخ الزيارات ت
 2016 معاف -زيارة لقسم الفيزياء لشركة تطوير معاف و شركة مشس معاف  .1
 التالية تدريس ىيئة عضو لكل فأكثر زيارتُت بواقع اعبامعة مدرسة زيارة .2

 : أظباؤىم
 ساموأ. د الرصاعي ؿبمد. د  الطراونة ؿبمد د.أ  اػبطيب عمر د.أ

 رائد. د  الزبوف حابس. د عمر بوأ رديا. د وصوص دديو. د كريشاف
 .صالح

2016/2017 

 خليفات علي الدكتور وبإشراؼ اجملتمع صحة سبريض مساؽ طلبة قاـ .3
 الفصلُت مدار على وذلك معاف ؿبافظة يف اؼبدارس من العديد بزيارة
 اؼبثاؿ سبيل على منها 2017-2016 الدراسي العاـ من والثاٍل األوؿ

 قرية يف ساسيةاأل بسطة مدرسة معاف، يف األساسية الشامية مدرسة
 مدرسة موسى، وادي يف الثانوية بكر أيب بنت أظباء مدرسة بسطة،

 النموذجية اعبامعة ومدرسة األساسية الفرذخ مدرسة الثانوية، أيل بنات
 التثقيفية الربامج من العديد الطلبة قدـ حيث... معاف مدينة يف

 الفم وصحة النظافة مثل الراىنة الصحية بالقضايا اؼبتعلقة والتدريبية
 طرؽ على والتدريب والضغط كالسكري اؼبزمنة واألمراض واألسناف

 والسكر الضغط فحص

2016-2017 

 2017 زيارة السفَت الصيٍت .4
 2017 رئيس ؾبلس الدولة الصيٍتزيارة السيدة نائبة  .5
 2017 زيارة وفد جامعة اليدف اؽبولندية .6
 جامعة/ الطالب تبادؿ خيص فيما الدولية العالقات قسم ةرئيس زيارة .7

 سدٍل
2017 

 2017 العقبة – الصناعي للمجمع الكيمياء قسم زيارة .8
مَتة عائشة بنت اغبسُت شارؾ عدد من طالبات التمريض يف كلية األ .9

ستاذة عاتكة الرواضية يف نشاط الدكتور علي خليفات واأل وبإشراؼ
ز حيث مت امتو مدرسة اؼبلك عبداهلل الثاٍل للتميأقاؼبسح الطيب الذي 

لفحص اعبرثومة  باإلضافةلضغط الدـ إجراء فحص السكري وفحص 
 اغبلزونية وتقدَل التوعية للمشاركُت عن ىذه االمراض

2017 
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 التاريخ جتماعات واللقاءاتاإل ت
 Cisco Academy 2016لقاء الطلبة مع  .1
 2016 لقاء تروجيي عبامعة اغبسُت بن طالؿ .2
 2016 لقاء مع طلبة الدراسات العليا/ قسم الرياضيات .3
 2016 لقاء مع الطلبة اؼبستجدين/ قسم الرياضيات .4
 2016 لقاء شبايب بعنواف )وصفة اغبياه( .5
 2016 مناقشة العديد من الرسائل العلمية لطلبة اؼباجستَت .6
 حبضور ردٍلاأل التمريض ؾبلس يف كعضو  النوافلة ىاٍل الدكتور شارؾ .7

 2017-2016 اجمللس جتماعاتإ

عضاء ىيئة التدريس ألى مستوى الكلية لقاء العميد مع جتماع عإامة إق .8
 2جتماعات عدد اإل

 على مستوى األقساـجتماعات إقامة إ
جتماعات ؼبناقشة خطة لربنامج الدكتوراه اؼبقًتح من يد من اإلعقد العد

 القسم.
مناقشة خطة برنامج بكالوريوس تربية رياضية من قبل أعضاء ىيئة 

 التدريس.

2016/2017 

اللقاء اؼبفتوح مع ظبو الشيد عبد العزيز النعيمي من دولة االمارات  .9
 2017 اؼبتحدة/مدرج  عمادة شؤوف الطلبة/ بدعوة من الكليةالعربية 

لتطوير  اإلستشاريةمشاركة الدكتور ؿبمد الزبوف كعضو يف اللجنة  .10

اػبطوط التوجيهية الوطنية لربنامج ضبط اعبودة اػباص بوحدات التصوير 

 شعاعي للثدي .اإل
2017 

الثاٍل والثالثوف للجنة جتماع الوطٍت مشاركة الدكتورة حناف صاحل باإل .11
 2017 ردنية .ردنية ؼبستخدمي السنكًتوف يف اعبامعة األالوطنية األ

 لقاءات دورية لقاءات تعريفية مع طلبة قسم ىندسة اغباسوب .12
 لقاءات تعريفية مع طلبة الدراسات العليا .13

 
 لقاءات دورية
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 التاريخ حتفاالت وتكريمإ ت
 : منهم الًتقية دبناسبة التدريس ىيئة أعضاء من عدد تكرَل .1

 كريشاف أسامة. د  جويفل مصطفى. د  الرب أبو ؿبمد د.أ
2016 

 2016 حفل تكرَل اؼبسابقة الربؾبية .2
 2016 ـألاحتفاؿ بيـو الكرامة وعيد إ .3
 2016/2017    الكلية أوائل تكرَل حفل .4
يف كلية العلـو حتفاؿ تكرَل ثلة من أعضاء اؽبيئة التدريسية إ .5

والطلبة اؼبتفوقُت والطلبة اؼبشاركُت يف النشاطات الالمنهجية 
 من صبيع أقساـ كلية العلـو

2017 

 شارؾ الدكتور ىاٍل النوافلة حبضور حفل ختامي ؼبشروع  .6
SRTDLL  . 2017 يف جامعة العلـو والتكنولوجيا 

 2017 حفل زبريج الفوج الثامن عشر من طلبة اعبامعة .7
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 التاريخ مبادرات وحمالت وبعثات  ت
 2016 عطيٍت سيجاره وخذ شوكالتوأمبادرة  .1
فتتاح حديقة الكيمياء إة "جامعيت أصبل" واليت مشلت على ضبل .2

 2016 وضبلة نظافة لعدد من ساحات الكلية

لبنك دـ  عامراغبروب بتنظيم ضبلة التربع بالدـ دعماً قاـ الدكتور  .3
 اعبنوب ومرضى الثالسيما يف مستشفى غور الصايف .قليم إ

2016 

 
عمل جلسات نفسية داعمة للمرضى يف اؼبركز الوطٍت للصحة  .4

 النفسية والعقلية
2016 

 
دماف شفا إدماف يف مركز عمل جلسات توعية يف ؾباؿ اإل .5

 2016 بدراف

القياـ حبملة توعوية وفحص العيوف  بالتعاوف مع مركز الطيف  .6
 2016 للعيوف

 2016 "فحصيإ حبيايت خليكي"  بعنواف توعوية ضبلة .7
 ومنتج منآ غد كبو اؼببادر الشباب مشروع يف اؼبشاركة .8

 مَتسي منظمة رعاية ربت معاف يف األنوار صبعية مع بالتعاوف
 كور

2016/2017 

 2017 التدريسية العمليات يف الصحية سساأل .9
 2017 رازموس بلس الثالث .إيمشاركة الدكتور لورنس اغبديد بربنامج  .10
قامت  عمادة كلية التمريض أربت رعاية عطوفة رئيس اعبامعة  .11

والعلـو الصحية بالتعاوف مع مركز معاً نزرع بسمة وعدد من 
فحصي إتوعوية عن سرطاف الثدي بعنواف " الشركاء ضبلة 

سريري وتثقيف سيدات من  وطمنينا " ، ومشلت اغبملة فحص
 اجملتمع احمللي .

2017 

حصل الدكتور سليم العضايلة من قسم اؼبختربات يف كلية  .12
سبانيا ؼبدة إىل إمَتة عائشة للتمريض على منحة زيارة حبثية األ

( مقدمة من برنامج التعاوف 2017حزيراف -يارآشهر )
 Erasmus Mundus ورويبرباد األكادديي مع اإلاأل

خالؽبا مؤسبر الكيمياء التحليلية اؼبنعقد يف جامعة  حضر
 سانتياغو

2017 
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 التاريخ بازارات ومعارض وعروض مسرحية ت
 2016 جيابية والسلبيةثار اإلمسرحية بعنواف اآل .1
 2016 اؼبعرض اعبامعي .2
 معرض ذبارب كيمياء  .3

 مدرسة أيل الثانوية للبنات
2016 

 معرض ذبارب كيمياء  .4
 الفرذخ الثانوية للبنات مدرسة

2016 

معرض ربارب علمية موجو لصف خامس من مدرسة جامعة  .5
جامعة اغبسُت  –أقيم يف مبٌت كلية العلـو  -اغبسُت بن طالؿ

 بن طالؿ
2016 

 2016 اؼبعرض العلمي بالتعاوف مع كلية العلـو .6
 ةاؼبلكي اؽبيئة مع بالتعاوف( أوالً  دراستك غٍت)  فيلم عرض .7

 2016 لأفالـ

 2016 ستضافة عمل مسرحي بعنواف )) مشروعي مستقبلي ((إ .8
 مواىب كتشاؼإل  الطلبة  مواىب بعنواف فعاليو قامةإ .9

AHU 2016 

 مدرسة أقيم - معاف قصبة ؼبدارس موجو علمية ذبارب معرض .10
للتميز الثاٍل اهلل عبد اؼبلك  

2017 

 للمشغوالت ومعرض جغرافيا معرضا الكلية يف اعبغرافيا قسم إقامة |.11
 اليدوية

2017 

 اغبسُت جامعة مدرسة من أوؿ لصف موجو علمية ربارب معرض .12
 طالؿ بن اغبسُت جامعة – العلـو كلية مبٌت يف أقيم -طالؿ بن

2017 

  علمية ذبارب معرض .13
 طالؿ بن اغبسُت جامعة اؼبفتوح العلمي اليـو

2017 
 

عالية اليـو العاؼبي للسرطاف ويتخللها مسرحية ف .14  
 )النصيحة جبمل(

 لفرقة الفناف حسُت طبيشات برعاية مدير صحة معاف 
 

2017 

 2017 عرض مسرحي وفعالية فريق جنوب اػبَت .15
 2017 مسية شعرية للشعر النبطي بعنواف )جزؿ القوايف(أقامة إ .16
 حوؿ  OFFLINEعرض مسرحي تفاعلي لػ  .17

 خر وتتقبل اآلخرين(الفكرية ضد التطرؼ وكيف ربًـت اآل) اغبرب  
2017 
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( ويتحدث الفيلم عن  INSIDE OUTعرض فيلم ) .18
 نسافنفعاالت الداخلية لإلاإل

2017 

بالتعاوف مع اؽبيئة اؼبستقلة  مسرحية "صوتك عايل والوطن غايل" .19
 نتخاب.لإل

2017 

 2017 نتخاباتإالعرض اؼبسرحي أىال  .20
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 التاريخ رياضة ت
 2016 اغبصوؿ على كأس بطولة الكليات .1
 2016 فوز فريق الكيمياء -دوري كلية العلـو بكرة القدـ .2
 2016 مشاركة يف دوري اعبامعة بكرة القدـ .3
 2016 مباراة بُت أعضاء اؽبيئة التدريسية والطلبة/قسم الرياضيات .4
 2016 أعضاء اؽبيئة التدريسية والطلبة/قسم العلـو اغبياتيةمباراة بُت  .5
مباراة بُت أعضاء اؽبيئة التدريسية من كلية العلـو وكلية اؽبندسة  .6

 جامعة اغبسُت بن طالؿ –
2016 

 2016 إقامة بطولة طباسي لكرة القدـ بُت طلبة أقساـ الكلية .7
 2016 اعبامعةفوز فريق كلية التمريض دبباراة بُت كليات  .8
عمل نشاطات بالريشة الطائرة والتنس الطاولة والشطرنج  .9

 بالتعاوف مع مبادرة بسمة وعوف .
2016 

 2017 لقاءات رياضية يف كرة القدـ .10
 2017 ستضافة اؼبباراة النهائية للمرحـو علي الدماٍل إ .11
ذكور اؼبشاركة يف الدورة الشتوية /العقبة بلعبة طباسي القدـ  .12

 والضاحية إناث والريشة إناث.
2017 

 2017 مباراة مع نادي الفيصلي  .13
بطولة كلية اؽبندسة بطولة الشهيد معاذ الكساسبو مباراة بُت قسم  .14

 اؽبندسة اؼبدنية والكيماوية.
2017 

 2017 مباراة بُت قسم ىندسة التعدين واؼبيكانيكية. .15
 2017 اغباسوب والكهرباء  .مباراة بُت قسم ىندسة  .16
 2017 تصاالت والبيئة .مباراة بُت قسم ىندسة اإل .17
 2017 مباراة بكرة القدـ لكلية اؽبندسة. .18
 2017 مباراة بكرة القدـ بُت مدرسي كلية اؽبندسة ومدرسي كلية العلـو . .19
 2017 الطفيلة .اؼبشاركة ببطولة اعبامعات األردنية لكرة الطاولة يف جامعة  .20
 2017 ثنُت .لقاء بكرة القدـ لكلية اآلداب األ .21
 2017 لقاء ودي بكرة القدـ بُت دائرة النشاط الرياضي وكلية اؽبندسة . .22
 2017 بطولة كلية العلـو والنهائية . .23
لقاء نشاط رياضي بُت أعضاء اؽبيئة التدريسية لكلية اؽبندسة  .24

 التدريسية لكلية العلـو .وأعضاء اؽبيئة 
2017 

 2017 .بطولة كلية إدارة األعماؿ  .25
 2017 بطولة كلية اآلداب . .26
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27.  2017 ستضافة بطولو لنادي نشامى معاف )بطولة فداؾ يا وطن( .إ 
28.  2017 عماؿ .هنائي بطولة إدارة األ 
29.  2017 لقاء مع نادي  شباب الشوبك . 
30.  2017 الدفاع اؼبدٍل إلجراء تدريباهتم بكرة القدـ .ستقباؿ فريق إ 
31.  2017 .إقامة اؼبباراة النهائية لطلبة كلية إدارة األعماؿ  
32.  2017 هنائي بطولة منذر كريشاف. 
33.  2017 هنائي بطولو فداؾ يا وطن، اعبامعة األردنية والدفاع اؼبدٍل. 
34.  2017 دوري كرة القدـ لتخصصات الكلية 
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 التاريخ نجازات ونشاطات طالبيةإ ت
 2016 مسابقة برؾبية .1
 2016 اعبامعة أماـ اؼبكتبة يف ساحة قباز حديقة الكيمياءإ .2
جتماعي بعنواف" عنفك بكلفك" قامة مسرحية عن العنف اإلإ .3

 من خالؿ طلبة قسم التمريض .
2017 

بعنواف" صحة النفسية ال ضبد السايح مسرحية عنأقاـ اؼبدرس أ .4
 صحتنا النفسية " من خالؿ طلبة قسم التمريض.

2017 

ثار السلبية قاـ اؼبدرس ليث العسويف مسرحية عن اآلأ .5
نًتنت " من خالؿ نًتنت " االطفاؿ واإلستخداـ وسائل اإلإل

 طلبة قسم التمريض .

2017 

اؼبعرفة يف مشاركة ؾبموعة من طلبة اعبامعة يف برنامج سباؽ  .6
 جامعة البًتا

2017 

اؼبشاركة يف معسكر شبايب حوؿ اإلرىاب والتطرؼ بالتعاوف  .7
 مع مركز القنطرة

2017 
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 التاريخ مبادرات وحمالت وبعثات  ت
1.  2016 
قامة مبادرة طالبية تتضمن ضبلة للتربع بالدـ بالتعاوف مع إ .2

للجامعة مستشفى اؼبلكة رانيا يف اؼبركز الصحي  
2016 

شراؼ على اؼببادرة الطالبيو حوؿ مرض السرطاف والذي قاـ بو اإل .3
 طلبة كلية التمريض 

2016 

مل الواعد بعنواف التقليد شراؼ على اؼببادره الطالبية لفريق األاإل .4
عمى األ  

2016 

شراؼ على اؼببادرة الطالبية بعنواف شباب اػبَت وبالتعاوف مع  اإل .5
  اإلسالميةداب قسم الدراسات كلية اآل

2016 

 
 التاريخ تفاقيات ومذكرات التفاىماإل ت
مَتة تدريب طلبة كلية األلتفاقية مع  اػبدمات الطبية اؼبلكية  إ .1

 عائشة بنت اغبسُت
2014 

مَتة عائشة بنت تفاقية مع  وزارة الصحة لتدريب طلبة كلية األإ .2
 اغبسُت

2013-2017 

 2017 البًتا سلطة إقليم مع تعاوف إتفاقية توقيع .3
 2017 مذكرة تفاىم مع معهد اإلدارة العامة .4

 
 

 
 


