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 :كلمة رئيس الجامعة

العودة للكتابة عن الجامعة األردنية بعد هذه السنين، عودة للحنين وللذاكرة 
والذكرى، عودة للشباب ونداءات المكان المحمل بثقل العواطف، وعذابات الروح، 

 بعد أحد ، واآلن أعود إليها رئيسا  كنت فيها طالبا   وصباوات القلب، عودة للجامعة التي
أسهموا في ُرقيها، وساعدوا في تطورها وقيادتها للمجتمع والناس، األردنية التي  عشر رئيسا  

احتضنت أبناء الوطن من القرى والبوادي والمدن، األردنية التي أسست لنماء وديمومة 
صحاب الكفايات والرؤى والطموح، األردنية التي الدولة األردنية، برفدها للدولة بالخريجين أ

حملت على عاتقها رسالة العلم والمعرفة، وراحت تنشرها في األردن والوطن العربي والعالم 
كله، تحمل رئاستها شعورين مختلفين، شعور بالفخر واالعتزاز والكبرياء، وشعور بالخوف 

 .ودائما   والقلق؛ ألنها الكبيرة دوما  

لعزيمة والعزم عندما توليت منصب الرئيس هنا، لكي أضعها لذلك نهضت با
مكانها الالئق، ورتبتها التي تستحق كقائد للجامعات والمجتمع، فراجعت خطتها 
االستراتيجية، وأعدت قراءة رؤيتها بما يتالءم وعالميتها التي نطمح أن تكون فيها، فجاءت 

بة، لمصاف الجامعات العالمية الكبرى تلك المراجعات، لنحمل األردنية إدارة وعاملين وطل
، بعد أن تكون األردنية حققت التميز واألهلية على جامعات الوطن 2018بحلول العام 

 .واألقليم بشكل عام

من تأسيسها،  ا  ردنية بعد خمسين عامالرؤية التي رأيت أنها تليق باأل إن هذه
دارة مجتمع المعرفة وتنظيمه، ، ومؤهلة إلتتمحور حول تحويلها إلى مؤسسة مصنفة عالميا  

من خالل توفير الخبرات التعليمية المتميزة، وتبني برامج بحثية جادة إلنتاج المعرفة 
النظرية والتطبيقية ونقلها ونشرها، وتحويل الحقول األكاديمية إلى التجديد بدل التلقي، 

لول العملية لمشاكل ودعم الجهود الهادفة إلى االكتشاف واإلبداع، وتمويل االختراعات والح
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المجتمع المحلي والمجتمعات اإلنسانية، وتخريج قادة للمستقبل الذي نأمل فيه تحقيق 
 .طموحات الدولة األردنية بالتقدم والرقي

كما تقوم هذه الرؤية على تزويد الخريجين بمهارات معرفية ووجدانية وسلوكية 
لموارد، يتمتع بتنافسية عالية تؤهلهم للمنافسة في سوق محلي وعالمي محدود الفرص وا

وتغير مستمر الحاجات واإلمكانات، وال مكان فيه إال للتميز والريادة والقدرة على إحداث 
 .الفعل اإلنساني الذي يسعى للنهوض باإلنسانية جمعاء

ن هذه المعارف التي نسعى لتسليح طلبتنا بها هي التي ستمنح الجامعة اسمها إ
تها العالمية، هذه المكانة التي ال تأتي فقط من خالل ما تقدمه العالمي، وتضعها في مكان
ة الجامعة األوسع من أعضاء تعلقة بالقاعات والمختبرات والبيئالجامعة من بنى تحتية م

هيئة تدريس ذات كفايات عالية ومحترمة؛ ولكن من جودة وتميز المخرجات التي تتمثل 
سهامات  من قبل األكاديمين أمالبحثي سواء في الخرجين، وبإنتاج الجامعة  الطلبة، وا 

 .الجامعة في خدمة المجتمعات المحيطة بها

وستسعى الجامعة أيضا عبر خطتها اإلستراتيجية الجديدة إلى محاولة معالجة 
المعقدة التي تعصف بالقطاعات اإلنتاجية والخدمية في المجتمع المحلي  المشكالت
وتأطير توجهاتها تلك من خالل السعي لتعلم  مية،ت العربية واإلقليمية والعالوالمجتمعا

متعدد األبعاد كفلسفة بديلة للتعليم التقليدي، األمر الذي يتيح لها إعداد خريجين منفتحين 
، قادرين على الربط بين ميادين العلوم المختلفة، محملين بقدرات وثقافيا   على الحياة، عقليا  

يات، والعبور وراء الصعوبات، نحو سعي حثيث متميزة في البحث العلمي، لمواجهة التحد
لتوفير بيئة مالئمة لتشجيع النشاطات البحثية التي ترقي للمستوى العالمي، لذا حرصت 
الجامعة على تأسيس ورعاية مراكز تميز تحافظ على التوازن بين األبحاث األساسية 

والتصنيع، وتسويق والتطبيقية، وتشجع التطبيقية منها وخصوصا تلك الموجهة لالبتكار 
 .البحث وتطوير المعرفة بالوسائل واإلجراءات واألدوات المختلفة
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كما وتحرص الجامعة على تشجيع حاضنات األعمال داخل الحرم الجامعي 
وخارجه، وتعدُّه أولوية عندها ستشجعه وتدعمه من خالل دعوة أعضاء هيئة التدريس 

إلى ذلك  عين االعتبار جنبا  بإلنشائها، آخذة لديها للمشاركة فيها، واتخاذ زمام المبادرة 
رعاية الهيئة اإلدارية لديها، والتي ترى فيها الجامعة المكمل لدور أعضاء هيئة التدريس، 

يكونوا على لوالمناط بها تقديم الخدمة للطلبة، لهذا سعت الجامعة لتندريبهم وتطويرهم 
 توجيهعلى  شجعة في الوقت نفسهكفاية عالية بمهارات االتصال والتعامل مع اآلخر، م

الطلبة واألكاديمين على المشاركة اإليجابية في رسم سياسات الجامعة، بدال من جلوسهم 
 .في موقع المتفرج السلبي

ية قائمة على ؤ ى لتحقيقها هنا في األردنية، هي ر عإن الرؤية التي سعينا وسنس
الجامعة األردنية عقل الوطن  صهر الثقافات واألفكار والرؤى، في جسم واحد، تكون فيه

، من خالل التوسع في عقد االتفاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، وقلبها واألمة واإلنسانية
وطرح البرامج التي تقوم على حوار اآلخر والتعاطي معه على أساس من االحترام 

ب، نتيجة والمصلحة المشتركة، آملة زيادة في السنوات القادمة في أعداد الطلبة األجان
لسعي الجامعة الدؤوب لعقد االتفاقيات والبرامج المشتركة، نحو عالميتها التي ترغب أن 

 .تحتلها في القادم من الزمان

نجازاتها خالل يوأخيرا، فإنَّ هذا التقرير يقدم صورة حقيق ة عن أوضاع الجامعة وا 
الله آفاق ، نطل من خالله على الواقع، ونستشرف من خ2011/2012العام الجامعي 

، المستقبل الذي تسير فيه الجامعة بخطى ثابتة نحو التطوير والتميز وطموحاته المستقبل
والعالمية، يحدوها األمل واليقين باهلل عز وجل، وبدعم ومباركة قياة هاشمية طيبة، تدعو 

 .للرقي والتقدم

 رئيس الجامعة

 أخليف الطراونة. د.أ                   
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 :مقدمة

لجامعةةة األردنيةةة مؤسسةةة قديمةةة وحديثةةة علةةى حةةد سةةواء، فةةرغم أن تةةاريا تأسيسةةها يعةةود إلةةى عةةام ا
، إال أنها ما انفكت عن مواكبة التقدم المعرفي، وما فتر سعيها طلبا لألفضةل واألجةود مةن 1692

لةةم الصةةفوة التعلةةيم، واليةةوم صةةارت مركةةزا أكاديميةةا وبحثيةةا عريقةةا، وهةةي تضةةع بةةين أيةةدي طةةالب الع
كليةة  16ة، منها كلي 24، تدرس في مبحث 3500اج المعرفي، فتقدم لهم التي اصطفتها من النت

كليةةات فةةي الفةةرع الثةةاني للجامعةةة فةةي مدينةةة ( 5)فةةي الفةةرع الرئيسةةي للجامعةةة فةةي مدينةةة عمةةان، و
 .العقبة

فقد شّرعت أبوابهةا  بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها،( 1687)حتفلت الجامعة األردنية العام ا
لتستقبل أول كوكبة من الطلبة في الخامس عشر من شةهر كةانون األول مةن عةام ألةف وتسةعمائة 
واثنين وستين، وظلت منذ ذلك اليوم، تعمق جذورها في األرض، وتمةد فروعهةا وأغصةانها شةرايين 

المتميةةةزين  حيةةةاة، تتةةةدفق عطةةةاء فةةةي مؤسسةةةات األردن المختلفةةةة، وترفةةةد الةةةوطن العربةةةي بةةةالمؤهلين
 .القادرين على البذل والعطاء

نجةةةازات الكثيةةةرة التةةةي حققتهةةةا علةةةى مةةةدى عيةةةدها الفضةةةي، إنمةةةا هةةةو احتفةةةال باإلواحتفةةةال الجامعةةةة ب
السةةنوات السةةابقة، فةةي مختلةةف المجةةاالت، فهةةو احتفةةال بعشةةرات اآلالف مةةن أبنةةاء الةةوطن، الةةذين 

اسةةةب، وهيةةةأت لهةةةم أسةةةباب النجةةةاح، ثةةةم احتضةةةنتهم، ورعةةةتهم واعتنةةةت بهةةةم، وأعةةةّدتهم اإلعةةةداد المن
ع انطلقةةةوا يخوضةةةون غمةةةار الحيةةةاة والثقةةةة تمةةةأل نفوسةةةهم، فحققةةةوا النجةةةاح تلةةةو النجةةةاح، وأثةةةروا جميةةة

واحتفال بالخدمة الواسعة التي قدمتها للمجتمع، حيث أنها حرصت منةذ البدايةة علةى مةد ن، الميادي
حةل كثيةر مةن مشةاكله، ومهةدت أمامةه  الجسور المتينة بينها وبين المجتمع المحلي، وساهمت فةي

 .سبل التطور والتقدم ومواكبة العصر

والجامعة األردنية هذا الصرح العلمي الشاما، الذي كان تجربة أردنية فريدة، خاضةها المخلصةون 
من أبناء الوطن، وبةذلوا فةي سةبيل إنجاحهةا الكةد والتعةب والجهةد والسةهر، حتةى أصةبحت علةى مةا 

تهةةوى إليهةةا أفئةةدة الطلبةةة، ومحةةط آمةةال يسةةعى إليةةه الراغبةةون فةةي المعرفةةة،  هةةي عليةةه اليةةوم، منةةارة
وتحج إليه أمنيات الشباب المثقف من أبنةاء الةوطن العربةي وغيةره، وضةوءا  سةاطعا يجتةذب أنظةار 

مةن ألةوان التةرف،  ا أنةه لةم يكةن لونةا  مةكةن نتيجةة صةدفة، وال وليةد فةرا ، كهذا الصرح، لم ي. العالم
نما دعت إلى   . إنشائه الحاجة الملحة، التي فرضها إقبال أبناء األردن على طلب العلموا 
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فقةةد حرصةةت  ..تطةةور كيفةةي.. التةةالي التطةةور الكمةةي للطلبةةةبويصةةاحب التطةةور الكمةةي للكليةةات و 
لك وضعت هذه البرامج ولذ، ها التعليمية من مستوى عال  الجامعة منذ البداية على أن تكون برامج

 ،جتماعيةةةااللطالةةب مةةن جميةةع جوانبهةةا العلميةةة والثقافيةةة و ول شخصةةية اتتنةةا، وفةةق أسةةس مدروسةةة
تدريسةةي كلمةةا نظامهةةا الل الجامعةةة تعيةةد النظةةر فةي خططهةةا وبرامجهةةا الدراسةةية و هةذا الحةةرص جعةةو 

فبةةةةدأت بمرحلةةةةة . واءالمجتمةةةةع علةةةةى حةةةةد سةةةةوأكثةةةةر تلبيةةةةة لحاجةةةةة الطالةةةةب و .. رأت ذلةةةةك ضةةةةروريا  
الماجسةةةتير فالةةةدبلوم  انتقلةةةت إلةةةى إضةةةافة مراحةةةل جديةةةدة هةةةيثةةةم .. النظةةةام السةةةنويالبكةةةالوريوس و 

إلةةةى نظةةةام السةةةاعات المعتمةةةدة الةةةذي يتةةةيح ي انتقلةةةت مةةةن النظةةةام التدريسةةةي السةةةنو كمةةةا ، فالةةةدكتوراه
كمةةا يتةةيح لةةه التةةزود بمعةةارف مختلفةةة تكةةون لديةةه شخصةةية ، للطالةةب فرصةةة التخةةرج فةةي مةةدة أقةةل

 .ثقافية تتميز بسعة االطالع

لإلشةراف ، تطور في إنشاء العمادات المتخصصةة، ور في إنشاء الكليات والعماداترافق التطقد و 
عمةادة للبحةث العلمةي  1673عةام  نشةئتفأ، تطويرهةاللجامعةة ومتابعتهةا و  المختلفةة على الجوانةب

كما تتةولى تشةجيع البحةث  ،تتولى رسم السياسة العامة للبحث العلمي في الجامعة ووسائل تنفيذها
أيضا  عمةادة لشةؤون الطلبةة  1673عام  وأنشئت. ه ودعمه ومتابعته وتقويمه ونشرهالعلمي وتنسيق

فترعةةةةى مواهبةةةةه الرياضةةةةية والثقافيةةةةة والفنيةةةةة ، الطالةةةةبتهةةةةتم بالجوانةةةةب غيةةةةر األكاديميةةةةة مةةةةن حيةةةةاة 
عمةادة للدراسةات الصةيفية  1683م عةا كمةا أنشةئت. تةؤمن لةه مةا يحتاجةه مةن خةدماتو ، وتصةقلها

حريةة والتفاعةل والمشةاركة بةين طلبةة د فلسفة الجامعةة القائمةة علةى مفةاهيم الالخاصة تتولى تجسيو 
ورافةةةق التطةةةور فةةةي إنشةةةاء الكليةةةات . األجنبيةةةةالجامعةةةات األخةةةرى العربيةةةة منهةةةا و  طلبةةةةالجامعةةةة و 

دة ال تنحصةر مهمتهةا فةي الجامعة به بنيتهةا كمؤسسةة تعليميةة رائة تستكملاوالعمادات تطور آخر 
نما و ، علمي فحسبالتعليم والبحث ال ، المجتمع بجميع الطرق واألساليب المتاحةة إلى خدمة سعتا 

ذا المجتمةةع الوجهةةة هةةالبةةد لهةةا مةةن المشةةاركة فةةي توجيةةه  ،القيةةادةألنهةةا وهةةي تمثةةل موقةةع الريةةادة و 
مةةن المراكةةز العلميةةة  العديةةد أنشةةئتولهةةذا ، ة فةةي جميةةع االتجاهةةات التةةي يسةةلكهاالصةةحيحة السةةليم

 ،اتيذلةةةك فةةةي عقةةةد السةةةبعين، للغةةةاتامركةةةز و ، لوثةةةائق والمخطوطةةةاتامركةةةز  :مثةةةل، المتخصصةةةة
: همةةةةا 1681كةةةةزين عةةةةام مر  فأنشةةةةأتات يةةةةكثيةةةةرا  فةةةةي إنشةةةةاء المراكةةةةز فةةةةي عقةةةةد الثمانين تتوسةةةةعو 

ن عةةةةام ان آخةةةر انشةةةر مركةةةز أو ، لكترونيةةةةوالحاسةةةبات اإل، االستشةةةارات والخةةةدمات الفنيةةةة والدراسةةةات
كةز أربعةة مرا 1683نشةر عةام كمةا أ، والدراسةات المائيةة وثوالبحة، هما الثقافي اإلسالمي 1682
والتقنيةةةةات ، يةةةةة القةةةةوى البشةةةةرية فةةةةي الحقةةةةل الصةةةةحيالتعليمةةةةي لتنمو ، الدراسةةةةات اإلسةةةةتراتيجية: هةةةةي

، مجتمةةعالإضةةافة إلةةى مرافةةق عديةةدة يحتاجهةةا الطلبةةة و  ،األبحةةاث الصةةوتيةوالدراسةةات و ، التعليميةةة
 .المسجدو ، ومن أبرزها المستشفى
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عين الجامعةةة بكةادر مؤهةةل ومتميةةز ليكةون علةةى قةدر طموحهةةا وتطلعاتهةةا فةي التميةةز، فالعديةةد وتسةت
ة كاديميةةتبةةوؤوا مناصةةب مرموقةةة فةةي كثيةةر مةةن المؤسسةةات األ -سةةواء الحةةاليين أم السةةابقين-مةةنهم 

عضةةةو هيئةةةة تةةةدريس فةةةي  1366واإلداريةةةة والسياسةةةية الهامةةةة فةةةي المملكةةةة، ومةةةن بةةةين أكثةةةر مةةةن 
من ضلعوا فةي التةأليف الحةر، وفةي الكتابةة فةي الصةحف الوطنيةة وفةي المجةالت، الجامعة، هناك 

وقةةةد أثةةةرت ومحظةةةات التلفةةةاز، والشةةةعراء والةةةروائيين والنقةةةاد، فضةةةال عةةةن المستشةةةارين فةةةي اإلذاعةةةة 
ة والبحثيةة فةي المةؤتمرات وورل العمةل والنةدوات فةي الةدول المجةةاورة كاديميةخبةرتهم ومشةاركتهم األ

وهةةةةم علةةةةى قةةةةدر الحمةةةةل عةةةةات العةةةةالم المرموقةةةةة علةةةةى حةةةةد سةةةةواء، ية، وفةةةةي جامالعربيةةةةة واإلسةةةةالم
والمسةةةؤولية المنوطةةةة بهةةةم فةةةي نقةةةل المعةةةارف، وتقةةةديم التعلةةةيم الخاضةةةع لمقةةةاييس الجةةةودة لحةةةوالي 

طالب في برامج البكالوريوس والدراسات العليا، لما يتمتعون به من عقلية نقدية ونظةر  (38000)
 .لمستقبل ورصد توقعاته، ورسم الخطط المستقبلية المناسبةاستشراف ا منثاقب، مكنهم 

ة علةى تطةوير برامجهةا، فتقةدم علةى مسةتوى البكةالوريوس ردنيةعلى صعيد آخر تةدأب الجامعةة األو 
دارة األعمةةةةةال ،فةةةةي اآلداب مختلفةةةةا   برنامجةةةةا   (93)  ،والهندسةةةةةة ،والشةةةةريعة اإلسةةةةالمية ،والعلةةةةوم ،وا 

وعلةةوم  ،والعلةةوم االجتماعيةةة واإلنسةةانية ،وطةةب األسةةنان ،لصةةيدلةوا ،والتربيةةة الرياضةةية ،والقةةانون
 .الفنون والتصميمو  ،وتقنية المعلومات ،التأهيل

، امج ماجسةةةتيرنةةةبر  (81)برنامجةةةا للةةةدكتوراه، و (30)أمةةةا علةةةى مسةةةتوى الدراسةةةات العليةةةا، فتةةةوفر 
ي طةةةةب للتخصةةةةص العةةةةالي فةةةة واحةةةةدا   برنامجةةةةا للتخصصةةةةات العليةةةةا فةةةةي الطةةةةب وبرنامجةةةةا   (19)و

برامج ماجستير متعددة التخصصات من بين طائفةة واسةعة  (9)امج دبلوم، ونبر  (13)األسنان، و
علةةةى  عالميةةةا   برنامجةةةا   (93)مةةةن منظةةةور عةةةالمي، تقةةةدم الجامعةةةة و  .ةكاديميةةةمةةةن التخصصةةةات األ
 .على مستوى الدراسات العليا عالميا   برنامجا   (130)مستوى البكالوريوس و

، فمةةةةن المحاضةةةةرات هيئةةةةة التةةةةدريس أعضةةةةاءا التةةةةي يسةةةةتخدمها يس وطرائقهةةةةوتتنةةةةوع أسةةةةاليب التةةةةدر 
القائمةةةةة علةةةةى الحةةةةوار واسةةةةتثارة  الحديثةةةةةة التقليديةةةةة، إلةةةةى االسةةةةتعانة بالوسةةةةائل التعليميةةةةة كاديميةةةاأل

طةةالق التفكيةةر الحةةر الخةةالق، إلةةى جانةةب االسةةتعانة بتقنيةةات التةةدريس متعةةددة  الفضةةول للبحةةث وا 
العمةل عم المنهجيات والوسائل التقليدية، كما يحتل مية المحوسبة من أجل دالوسائط والمواد التعلي

مةةةن العناصةةةر  باعتبةةةاره ،مكانةةةة هامةةةة فةةةي الجامعةةةةالميةةةداني والتةةةدريب العملةةةي والبحةةةث التطبيقةةةي 
 .األساسية المعتمدة لمعظم البرامج التي تقدمها

ز، فهةي تحةاول تطبيةق مبةةاد  ة للوصةول إلةى أعلةى مراتةب التميةردنيةوال يتوقةف سةعي الجامعةة األ
 .إدارة الجودة الشاملة واالستعانة بأحدث التقنيات المعلوماتية في برامجها واستراتيجياتها
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تةم وفةق مخطةط هيكلةي يخةدم مةا تهةدف إليةه ، توسيع الجامعة وتطويرها علةى هةذا النحةو المةذهلو 
مةن مركزيةة و ، كليةاتية متفاعلةة بةين مختلةف الومن عالقة عضةو ، الجامعة من صلة مع المجتمع

فقةةد قسةةم ذلةةك المخطةةط . النشةةاطاتات و تفاعةةل بةةين الطلبةةة فةةي مختلةةف الدراسةةو ، للمرافةةق العامةةة
 ،الحرم الجامعي إلى ثالثة محاور أفقية يتوسطها المحور األكةاديمي الةذي يضةم الكليةات المختلفةة

أمةا المحةور . ة والتطبيقيةةوثانيهما للعلوم الطبي، موزعة في تجمعين اثنين أحدهما للعلوم اإلنسانية
نقطةة  ويشةكل، األساسي فهو المحور االجتماعي الذي يشكل نقطة االتصال الداخلي في الجامعةة

العةةةةةب والم ،يشةةةةةمل هةةةةةذا المحةةةةةور مستشةةةةةفى الجامعةةةةةةو ، اتصةةةةةال أيضةةةةةا  بةةةةةين الجامعةةةةةة والمجتمةةةةةع
، والمسةةجد ،دارةواإل ،والمكتبةةة ،والمطةةاعم ،مبنةةى النشةةاط الجةةامعيو  ،والسةةتاد الرياضةةي ،الرياضةةية

 .وتتركز في المحور الخلفي منازل الطالبات واإلسكان الوظيفي

بعد ، قد وقفت شامخة بين جامعات العالمو ، الذهبيية التي احتفلنا بعيدها هذه هي الجامعة األردن
، الحسةين المعظةم عبةد اهلل بةن أن وصلت ما وصلت إليةه بعنايةة صةاحب الجاللةة الهاشةمية الملةك

خةالص العةاملين فيهةا  وحرص مجالس  .مةن أعضةاء هيئةة تدريسةية ومةوظفينأمنائها المتعةاقبين وا 
تطورهةا فعملةوا للحفةاظ عليهةا ورقيهةا وتقةدمها و ، اأهةدافها  الذين آمنةوا برسةالة الجامعةة و هؤالء جميع

 .لتصبح في مصاف الجامعات المتقدمة في العالم

يضةةةةا  الكثيةةةةر مةةةةن اآلمةةةةال أمةةةةا زال هنةةةةاك ثيةةةةر مةةةةن اإلنجةةةازات، و ة الكردنيةةةةالجامعةةةةة األحققةةةةت لقةةةد 
فتقةديم تعلةيم عةال  والحصةول علةى مخرجةات تعلةيم عاليةة الجةودة . والتطلعات التي تسعى لتحقيقهةا

هةةي أولةةى أولويةةات الجامعةةة علةةى مةةدى العقةةود الخمسةةة الماضةةية، وهةةذه هةةي الضةةمانة األساسةةية 
ة للبةةاحثين عةةن التعلةةيم العةةالي للحفةةاظ علةةى مكانةةة الجامعةةة كمركةةز  لالمتيةةاز، حتةةى أصةةبحت قبلةة

ة التخطةيط طويةل المةدى ووضةع ردنيةالمتميةز مةن معظةم دول العةالم، وهةذا يحةتم علةى الجامعةة األ
 .االستراتيجيات لسياسة البحث العلمي للتغلب على التحديات وبالتالي مواكبة الجامعات المتقدمة

/ 2011دراسةةةي الحةةةالي م الخةةةالل العةةةا ةردنيةةةإلنجةةةازات الجامعةةةة األ وفيمةةةا يلةةةي عةةةرض مفصةةةل 
 باالسةةةتعانةومنجزاتهةةةا  ةردنيةةةوصةةةف كمةةةي لواقةةةع الجامعةةةة األيتكةةةون هةةةذا التقريةةةر مةةةن ، إذ 2012

وفقا   وأقسامها هامراكز الجامعة و  كلياتإنجازات  التي تعكسالجداول التكرارية والرسومات البيانية ب
 :اآلتية مجاالتلل

 هيئة التدريس  أعضاءFaculty Staff 
 جامعة طلبة الUniversity Students 
  البحث العلميScientific Research 



15 

 

 ة كاديميالموظفون والتسهيالت اإلدارية واألAvailable Facilities 
 جلس الحاكمية مو  الماليةFinance and Governance 

لمنفةةذة ألبةةرز األنشةةطة ا وصةةفيا  باالسةةتعانة بالمؤشةةرات النوعيةةةالتقريةةر عرضةةا   كمةةا يتضةةمن هةةذا
 .2012/ 2011ل العام الجامعي خال
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 ةردييال  الجامعةفي  الهيئة التدريسية أعضاء: أولا 

عضةو ( 1366) نوثالثمائةة وتسةعة وتسةعيألفةا   الجامعةة فةي التدريسةية الهيئةة أعضةاء مجمةوع بلة 
كما هو مبين  المختلفة، ةكاديمياألالكليات  على موزعين ةكاديمياأل الرتب مختلف منيئة تدريس ه

 (.1)في جدول رقم 
 لكليةلونسبتهم المئوية وفقا   التدريس هيئة أعضاءعدد (: 1)جدول رقم 

المجموع  الكلية 
 الكلي

النسبة المئوية 
% 

 4466 19 اآلداب
 74.6 64 األعمال
 1416 969 العلوم

 5477 4. الحقوق
 493. 67 التمريض
 4461 14 الزراعة

 5491 9. التربية الرياضية
 74.6 64 الشريعة
 64.3 45 الصيدلة
 98435 .97 الطب

 4447 16 العلوم التربوية
 5468 6. الفنون والتصميم
 4497 36 اللغات األجنبية

 14.6 9.5 الهندسة والتكنولوجيا
 6496 71 تكنولوجيا المعلومات

 499. 66 طب األسنان
 5445 6. علوم التأهيل

 9484 97 اآلثار والسياحة
 8463 99 الدراسات الدولية والعلوم السياسية

 8469 98 العقبة/ اإلدارة والتمويل
 9484 97 العقبة/ كلية السياحة والفندقة

 8446 1 العقبة/ كلية العلوم البحرية
 8437 95 العقبة/كلية اللغات
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المجموع  الكلية 
 الكلي

النسبة المئوية 
% 

 8476 3 العقبة/نظم وتكنولوجيا المعلومات
 9466 57 مركز اللغات

%911 9911 المجموع الكلي  
 

ى، فقد حظيت كلية الطةب هيئة التدريس من كلية ألخر  أعضاءتفاوت ( 1)يالحظ من جدول رقم 
( 141)عضةوا ، وتالهةا كليةة العلةوم بعةدد ( 153)هيئةة التةدريس، وبلة   أعضةاءكبر من بالعدد األ

وبالمقابةل فقةد كةان عةدد  عضةوا ،( 132)جيةا ثالثةا  بعةدد بلة  و وا ، وحلةت كليةة الهندسةة والتكنولعض
الكليةةات التابعةةة لفةةرع العقبةةة، وكليةةة : هيئةةة التةةدريس محةةدودا  فةةي عةةدد مةةن الكليةةات، مثةةل أعضةةاء

 .الدراسات الدولية والعلوم السياسية، وكلية اآلثار والسياحة، ومركز اللغات
 .هيئة التدريس حسب الكلية أعضاءتمثيال  بيانيا  باألعمدة لتوزيع  (1)رقم  ويبين الشكل

 

 
 هيئة التدريس حسب الكلية أعضاءتوزيع (: 1)شكل رقم 
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 .هيئة التدريس في كليات الجامعة وفقا  لعدد من المتغيرات أعضاءيلي عرض لتوزيع وفيما 

 :ةكاديميالهيئة التدريسية حسب الكلية والرتبة ال  أعضاءتوزيع  ( أ

عضةةو  (1366)ن والعقبةةة عمةةا: ة بفرعيهةةاردنيةةفةةي الجامعةةة األالهيئةةة التدريسةةية  أعضةةاءبلة  عةةدد 
موزعين علةى التخصصةات والكليةات المختلفةة ، 2012/ 2011خالل العام الدراسي هيئة تدريس 

 اءأعضةةتوزيةةع ( 2)ويبةةين جةةدول رقةةم . ة تتةةراوح مةةن أسةةتاذ شةةرف إلةى أسةةتاذأكاديميةةويحملةون رتبةةا  
 .ةكاديميالهيئة التدريسية وفقا  لمتغيري الكلية والرتبة األ

 ةكاديميالكلية والرتبة األ متغيري الهيئة التدريسية حسب أعضاءتوزيع ( 2)جدول رقم 

 الكلية 
 ةكاديميالرتبة األ

المجمو
ع 
أستاذ  أستاذ الكلي

 مشارك
 أستاذ

 مساعد
/ مدرس

 محاضر
مدرس 
 مساعد

 أستاذ
 شرف

 19 98 8 6 3 51 6. اآلداب
 64 9 3 .9 59 .9 58 األعمال
 969 5 8 96 56 6. 46 العلوم

 4. 8 8 8 96 93 6 الحقوق
 67 8 1 1 94 3 . التمريض
 14 9 8 95 96 55 66 الزراعة

 9. 8 8 6 3 4 .9 التربية الرياضية
 64 8 5 4 59 56 58 الشريعة
 45 8 1 6 91 .9 96 الصيدلة
 .97 9 .9 5 78 66 68 الطب

 16 9 8 6 5. 6. .5 العلوم التربوية
 6. 8 9 56 . 7 9 والتصميم الفنون

 36 9 65 9 93 98 97 اللغات األجنبية
 9.5 8 4 6 7. 65 67 الهندسة والتكنولوجيا
 71 8 8 .9 55 97 1 تكنولوجيا المعلومات

 66 8 8 6 .9 95 97 طب األسنان
 6. 8 95 5 93 7 8 علوم التأهيل

 97 8 5 5 6 6 . ثار والسياحةاآل
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 الكلية 
 ةكاديميالرتبة األ

المجمو
ع 
أستاذ  أستاذ الكلي

 مشارك
 أستاذ

 مساعد
/ مدرس

 محاضر
مدرس 
 مساعد

 أستاذ
 شرف

 99 8 8 . 5 . . والعلوم السياسية الدراسات الدولية
 98 8 8 4 . 8 9 العقبة/ اإلدارة والتمويل

 97 8 7 6 7 9 8 العقبة/ كلية السياحة والفندقة
 1 8 9 5 5 . 9 العقبة/ كلية العلوم البحرية

 95 8 8 6 3 8 8 العقبة/اللغات
 3 8 6 5 5 8 8 العقبة/لمعلوماتنظم وتكنولوجيا ا

 57 8 8 7 98 98 8 مركز اللغات
 9911 97 993 959 973 969 983 المجموع الكلي
 911 9.31 8.96 91.31 36.58 35.79 37.63 النسبة المئوية

ة األكثر انتشارا  في غالبيةة الكليةات الجامعيةة كاديميأن الرتبة األ( 2)يالحظ من جدول رقم 
، مةع مالحظةةة التقةارب الكبيةةر فةي نسةةب (مسةةاعدأسةتاذ )ورتبةةة ( أسةتاذ)ن رتبةةة تتةراوح مةةا بةي

كما كانةت نسةبة  أستاذ مشارك، وأستاذ مساعد،و أستاذ، : توزيع كل من الرتب الثالث اآلتية
هةةي األكبةر فةةي بعةض الكليةةات ( أسةتاذ)ة كاديميةةهيئةة التةةدريس مةن حملةةة الرتبةة األ أعضةاء

وفي  ،األسنان طب الهندسة والتكنولوجيا، وكليةو كلية الزراعة، كلية العلوم، و : العلمية، مثل
وبشةكل عةام، كانةت ، التربيةة الرياضةيةوكليةة كليةة اآلداب، : ، مثةلاإلنسةانيةبعض الكليةات 

هةةي األكبةر علةةى مسةةتوى ( أسةتاذ)ة كاديميةةهيئةة التةةدريس مةن حملةةة الرتبةة األ أعضةةاءنسةبة 
، ثةةةةةم أسةةةةةتاذ مشةةةةةارك %(29.58)بنسةةةةةبة ( أسةةةةةتاذ مسةةةةةاعد)ويليهةةةةةا %( 27.94) الجامعةةةةةة

(25.73)%. 

ة يئة التدريسية حسب الكلية والرتباله أعضاءتوزيع يبين تمثيال  بيانيا  ( 2)ويبين الشكل رقم 
 .ةكاديمياأل
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 ةكاديميالهيئة التدريسية حسب متغيري الكلية والرتبة األ أعضاءالتمثيل البياني لتوزيع (: 2)شكل رقم 
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ة ردنيةاأل الجامعةةلهيئةة التدريسةية فةي ا أعضةاءالنسب المئويةة لتوزيةع فيعرض ( 3)رقم  الشكل أما
 \.ةكاديميحسب الرتبة األككل 

 

 

 ةكاديمية حسب الرتبة األردنياأل الجامعةلهيئة التدريسية في ا أعضاءالنسب المئوية لتوزيع  :(3)شكل رقم 

 :مرالهيئة التدريسية حسب الكلية والع أعضاءتوزيع ( ب

ة، إذ يمكةةن حصةةرها مةةا بةةين الفئتةةين ردنيةةالهيئةةة التدريسةةية فةةي الجامعةةة األ أعضةةاءتتفةةاوت أعمةةار 
الهيئةةة  أعضةةاءتوزيةةع ( 3)ويبةةين جةةدول رقةةم  سةةنة،( فمةةا فةةوق 70)سةةنة، و( 26 -25)العمةةريتين 

 .والفئة العمريةالتدريسية وفقا  لمتغيري الكلية 
 

 والفئة العمريةمتغيري الكلية  حسب سالتدري هيئة أعضاءتوزيع (: 3)جدول رقم 
 

المجموع  العمر بالسنوات الكلية 
 فما فوق 71 61 -61 51 -51 31 -31 91 -91 31 -35 الكلي

 19 98 .. 57 96 4 8 اآلداب
 64 9 97 91 95 59 3 األعمال
 969 95 .6 6. 4. .9 8 العلوم

 4. 8 7 7 94 98 8 الحقوق
 67 8 8 97 99 96 5 التمريض



25 

 

المجموع  العمر بالسنوات الكلية 
 فما فوق 71 61 -61 51 -51 31 -31 91 -91 31 -35 الكلي

 14 4 4. 56 58 3 5 الزراعة
 9. 8 6 95 98 7 8 التربية الرياضية

 64 8 58 99 51 97 9 الشريعة
 45 8 9 7 96 53 96 الصيدلة
 .97 5 8. 61 7. 6. 8 الطب

 16 6 57 54 59 94 5 العلوم التربوية
 6. 8 6 7 98 4 4 والتصميم الفنون

 36 7 1 1 96 51 59 اللغات األجنبية
 9.5 5 59 6. .6 53 6 ة والتكنولوجياالهندس

 71 8 5 6 96 8. . تكنولوجيا المعلومات
 66 8 . 99 3 55 8 طب األسنان
 6. 8 9 9 6 96 99 علوم التأهيل

 97 8 . . 7 6 8 اآلثار والسياحة
 99 8 . 5 4 8 8 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 98 8 9 5 9 . . العقبة/ اإلدارة والتمويل
 97 8 9 8 6 7 7 العقبة/ كلية السياحة والفندقة

 1 8 9 5 5 . 9 العقبة/ كلية العلوم البحرية
 95 8 9 9 . 6 8 العقبة/كلية اللغات

 3 8 8 8 6 6 8 العقبة/نظم وتكنولوجيا المعلومات
 57 8 5 4 1 3 8 مركز اللغات

 9911 33 367 999 953 933 89 المجموع الكلي
 911 9.11 91.11 33.39 35.91 33.35 5.19 % النسبة المئوية

 

 الفئةةة هةةيهيئةةة التةةدريس  أعضةةاءاألكثةةر تكةةرارا  بةةين  الفئةةة العمريةةةأن ( 3)يالحةةظ مةةن جةةدول رقةةم 
سةةنة، بينمةةا كانةةت الفئةةة األقةةل تكةةرارا  هةةي فئةةة ( 36 -30)سةةنة، ويليهةةا الفئةةة العمريةةة ( 46 -40)

 .سنة (26-25) ، وفئةسنة فما فوق 70

 .العمرالكلية و  حسب التدريس هيئة أعضاءتوزيع ( 4)الشكل رقم ويبين 
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 الكلية والعمر حسب التدريس هيئة أعضاءتوزيع ( 4)شكل رقم 
 

هيئةةة التةةدريس وفقةةا  للفئةةة العمريةةة علةةى  أعضةةاءالنسةةب المئويةةة لتوزيةةع  (5)يبةةين الشةةكل رقةةم كمةةا 
 .ة ككلردنياأل الجامعةمستوى 
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 ككل الجامعةهيئة التدريس وفقا  للفئة العمرية على مستوى  أعضاءمئوية لتوزيع النسب ال(: 5)شكل رقم 
 

 :الهيئة التدريسية حسب الكلية والجيسية أعضاءتوزيع ( ج

ة، كمةةا يتواجةةد عةةدد ردنيةةة الجنسةةية األردنيةةالهيئةةة التدريسةةية فةةي الجامعةةة األ أعضةةاءيحمةةل غالبيةةة 
لةون جنسةية عربيةة أخةرى أو جنسةيات أجنبيةة، ويبةين الةذين يحم الهيئة التدريسةية أعضاءقليل من 

 .والجنسيةالهيئة التدريسية وفقا  لمتغيري الكلية  أعضاءتوزيع ( 4)جدول رقم 
 

 الجنسيةوفقا  لمتغيري الكلية و  التدريس هيئة أعضاءتوزيع (: 4)جدول رقم 
 

 الكلية 
المجموع  الجنسية

 أجنبية عربية ةأردني الكلي
 19 8 8 19 اآلداب
 64 8 9 67 األعمال
 969 8 9 968 العلوم

 4. 8 8 4. الحقوق
 67 8 8 67 التمريض
 14 9 8 17 الزراعة

 9. 8 8 9. التربية الرياضية
 64 8 8 64 الشريعة
 45 8 8 45 الصيدلة
 .97 9 6 967 الطب

 16 8 8 16 العلوم التربوية
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 الكلية 
المجموع  الجنسية

 أجنبية عربية ةأردني الكلي
 6. . . 53 والتصميم الفنون

 36 94 9 68 اللغات األجنبية
 9.5 5 . 956 الهندسة والتكنولوجيا
 71 8 9 73 تكنولوجيا المعلومات

 66 8 8 66 طب األسنان
 6. 9 9 7. علوم التأهيل

 97 9 8 96 اآلثار والسياحة
 99 . 8 3 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 98 8 9 1 العقبة/ اإلدارة والتمويل
 97 8 7 98 العقبة/ كلية السياحة والفندقة

 1 8 8 1 العقبة/ كلية العلوم البحرية
 95 8 8 95 العقبة/كلية اللغات

 3 8 8 3 العقبة/نظم وتكنولوجيا المعلومات
 57 8 8 57 مركز اللغات

 9911 38 33 9937 المجموع الكلي
 911 3.11 9.73 16.38 النسبة المئوية

 

هةم  الجامعةة كةل كليةة مةن كليةات تدريس فةيهيئة ال أعضاءأن غالبية ( 4)يالحظ من جدول رقم 
كمةةا يالحةةظ أن هنالةةك عةةددا  مةةن الكليةةات التةةي تخلةةو تمامةةا  مةةن  ة،ردنيةةاألممةةن يحملةةون الجنسةةية 

كلية الحقوق، وكلية التمةريض، : ، مثلةردنياألس يحملون جنسية غير الجنسية هيئة تدري أعضاء
 العامةةةة النسةةةبةقةةةد بلغةةةت و . العلةةةوم التربويةةةة، والصةةةيدلة، و اآلدابوكليةةةة التربيةةةة الرياضةةةية، وكليةةةة 

%( 69.28) ككةل الجامعةةة علةى مسةتوى ردنيةاألهيئة التدريس الةذين يحملةون الجنسةية  عضاءأل
 .ممن يحملون الجنسية األجنبية%( 2.00)ممن يحملون الجنسية العربية، و%( 1.72)مقابل 

 .كلية والجنسيةالهيئة التدريسية حسب ال أعضاءتوزيع ( 9)ويبين الشكل رقم 
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 الهيئة التدريسية حسب الكلية والجنسية أعضاءتوزيع ( 9)شكل رقم 
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ة ردنيةةاأل الجامعةةةفةةي  الهيئةةة التدريسةةية حسةةب الجنسةةية أعضةةاءتوزيةةع ( 7)يبةةين الشةةكل رقةةم كمةةا 
 .ككل

 

 

 ةردنياأل الجامعةالهيئة التدريسية حسب الجنسية على مستوى  أعضاءتوزيع (: 7)شكل رقم 

 :الهيئة التدريسية حسب الكلية والجيس أعضاءتوزيع ( د

نةاث بشةكل متفةاوت حسةب الهيئة التدريسية في الجامعة حسب الجنس إلى ذكة أعضاءيتوزع  ور وا 
 .والجنسوفقا  لمتغيري الكلية  همتوزيع( 5)جدول رقم ويبين  الكلية،

 
 الجنسو  الكلية حسب التدريس هيئة أعضاءتوزيع (: 5)جدول رقم 

 المجموع الكلي الجنس كلية ال
 أنثى ذكر

 19 95 61 اآلداب
 64 91 76 األعمال
 969 .5 993 العلوم

 4. 6 5. الحقوق
 67 .. 95 التمريض
 14 99 37 الزراعة

 9. 7 54 التربية الرياضية
 64 .9 .4 الشريعة
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 المجموع الكلي الجنس كلية ال
 أنثى ذكر

 45 7. 56 الصيدلة
 .97 54 956 الطب

 16 56 46 العلوم التربوية
 6. 99 .5 والتصميم الفنون

 36 67 65 اللغات األجنبية
 9.5 95 958 الهندسة والتكنولوجيا
 71 96 65 تكنولوجيا المعلومات

 66 94 53 طب األسنان
 6. 56 .9 علوم التأهيل

 97 . 95 اآلثار والسياحة
 99 . 3 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 98 5 3 العقبة/ اإلدارة والتمويل
 97 6 99 العقبة/ ة السياحة والفندقةكلي

 1 . 4 العقبة/ كلية العلوم البحرية
 95 4 4 العقبة/كلية اللغات

 3 5 4 العقبة/نظم وتكنولوجيا المعلومات
 57 96 3 مركز اللغات

 9911 979 9136 المجموع الكلي
 911.11 36.66 79.93 النسبة المئوية

 

هيئةة التةدريس مةن  أعضاءة كان عدد كاديميية الكليات األأنه في غالب( 5)يالحظ من جدول رقم 
العلةوم، وكليةة األعمةال، وكليةة الذكور أكبر من عةددهم مةن اإلنةاث، كمةا فةي كليةة اآلداب، وكليةة 

قوق، والزراعة، والتربية الرياضية، والشريعة، والطب، والعلوم التربويةة، والهندسةة والتكنولوجيةا، الح
هيئةة التةدريس مةن اإلنةاث أكبةر فةي عةدد محةدود  أعضةاءوقةد كةان عةدد والفنون، وطةب األسةنان، 

وبشةةكل عةةام،  .، وعلةةوم التأهيةةلوالصةةيدلة، واللغةةات األجنبيةةةكليةةة التمةةريض، : مةةن الكليةةات، مثةةل
هيئةةة التةةدريس فةةي  أعضةةاءتقريبةةا  مةةن  الربةةعهيئةةة التةةدريس مةةن اإلنةةاث تبلةة   أعضةةاءكانةةت نسةةبة 

 الجامعةةةةةهيئةةةةة التةةةةدريس مةةةةن الةةةةذكور علةةةةى مسةةةةتوى  ضةةةةاءأعككةةةةل، فقةةةةد بلغةةةةت نسةةةةبة  الجامعةةةةة
 .%(29.99)ومن اإلناث %( 73.34)
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 .الجنسالكلية و  حسب التدريس هيئة أعضاءتوزيع ( 8)ويبين الشكل رقم 
 
 

 
 

 جنسالهيئة التدريسية حسب الكلية وال أعضاءتوزيع ( 8)شكل رقم 

 .الجامعةسب الجنس على مستوى الهيئة التدريسية ح أعضاءتوزيع ( 6)كما يبين الشكل رقم 
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 ةردنياأل الجامعةعلى مستوى ( ذكر، وأنثى)الهيئة التدريسية حسب الجنس  أعضاءتوزيع (: 6)شكل رقم 

 :مصدر الشهادةالهيئة التدريسية حسب الكلية و  أعضاءتوزيع ( هر

التةي يحملونهةا،  وفقةا  لمصةدر الشةهادة العليةاة ردنيالهيئة التدريسية في الجامعة األ أعضاء يختلف
 (9)ة، وعربيةة، وأجنبيةة، ويبةين جةدول رقةم أردنيةإذ تتوزع مصادر هذه الشهادات ما بين شةهادات 

 .الهيئة التدريسية وفقا  لمتغيري الكلية ومصدر الشهادة أعضاءتوزيع 
 

 ومصدر الشهادةوفقا  لمتغيري الكلية  التدريس هيئة أعضاءتوزيع (: 9)جدول رقم 
 

المجموع  الشهادةمصدر  الكلية 
 أجنبية عربية ةأردني الكلي

 19 49 95 93 اآلداب
 64 75 . 59 األعمال
 969 9.8 9 98 العلوم

 4. 53 3 8 الحقوق
 67 51 9 97 التمريض
 14 15 5 5 الزراعة

 9. 91 4 4 التربية الرياضية
 64 4 5. 3. الشريعة
 45 61 8 .9 الصيدلة
 .97 967 . 7 الطب
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المجموع  الشهادةمصدر  الكلية 
 أجنبية عربية ةأردني الكلي

 16 .6 . 93 التربوية العلوم
 6. 55 6 7 والتصميم الفنون

 36 .4 8 56 اللغات األجنبية
 9.5 996 7 98 الهندسة والتكنولوجيا
 71 67 8 96 تكنولوجيا المعلومات

 66 66 8 8 طب األسنان
 6. 9. 9 7 علوم التأهيل

 97 99 6 8 اآلثار والسياحة
 99 1 5 8 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 98 9 5 6 العقبة/ اإلدارة والتمويل
 97 9 7 1 العقبة/ كلية السياحة والفندقة

 1 4 8 . العقبة/ كلية العلوم البحرية
 95 6 8 3 العقبة/كلية اللغات

 3 6 8 9 العقبة/نظم وتكنولوجيا المعلومات
 57 5 5 59 مركز اللغات

 9911 9137 11 359 المجموع الكلي
 911 73.83 7.18 98.18 % النسبة المئوية

 
ة ردنيةةةالهيئةةةة التدريسةةةية فةةةي كليةةةات الجامعةةةة األ أعضةةةاءغالبيةةةة  أن( 9)يالحةةةظ مةةةن جةةةدول رقةةةم 

تقريبةةا ، فةةي حةةين توزعةةت %( 75)يحملةةون شةةهادات مةةن جامعةةات أجنبيةةة، فقةةد بلغةةت نسةةبة هةةؤالء 
ويبةين الشةكل . بيةةة والجامعةات العر ردنيةهيئة التةدريس مةا بةين الجامعةات األ أعضاءشهادات ربع 

 .ى مستوى الجامعة بشكل عامعل مصدر الشهادةحسب  التدريس هيئة أعضاءتوزيع ( 10)رقم 

 

 

 

 



35 

 

 

 

على مستوى ( ة، وعربية، وأجنبيةأردني) مصدر الشهادةالهيئة التدريسية حسب  أعضاءتوزيع (: 10)شكل رقم 
 الجامعة 

الهيئررة التدريسررية  عضرراءقبولررة لليشررر لتوزيررع اإليترراج العلمرري مررن البحرراث الميشررورة والم( و
 :حسب الكلية

فقةد تنوعةت  2012/ 2011هيئة التدريس خالل هذا العام  عضاءأما من حيث اإلنتاج العلمي أل
أبحةةةاثهم مةةةا بةةةين مجةةةالت  الهيئةةةة التدريسةةةية أعضةةةاءالمجةةةالت العلميةةةة المحكمةةةة التةةةي نشةةةر فيهةةةا 

قليميةةة، وأجنبيةةة األبحةةاث المنشةةورة أو المقبولةةة  توزيةةع( 7)رقةةم  ويبةةين جةةدول. محليةةة، وعربيةةة، وا 
 .هيئة التدريس أعضاء، ونسبة عدد األبحاث إلى عدد والكلية للنشر وفقا  لنوع المجلة

 
، ونسبة عدد عدد األبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجالت علمية محكمة(: 7)جدول رقم 

 األبحاث إلى عدد أعضاء هيئة التدريس

 الكلية
ألبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجالت علمية عدد ا

المجموع  :محكمة
 الكلي

نسبة عدد األبحاث 
هيئة  أعضاءإلى عدد 

 قيد النشر عالمية إقليمية عربية محلية التدريس
 9479 9.6 7. 97 1 97 .4 اآلداب
 5445 911 7 37 6 96 33 األعمال
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 الكلية
ألبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجالت علمية عدد ا

المجموع  :محكمة
 الكلي

نسبة عدد األبحاث 
هيئة  أعضاءإلى عدد 

 قيد النشر عالمية إقليمية عربية محلية التدريس
 5448 46. 68 86. 8 8 58 العلوم

 8455 3 9 8 8 5 7 الحقوق
 9435 35 8 44 4 9 1 التمريض
 9411 919 58 .98 .9 7 78 الزراعة

 8466 .5 . 5 8 4 95 التربية الرياضية
 9488 64 58 5 9 1 66 الشريعة
 54.6 967 94 981 8 . 96 الصيدلة
 8449 .1 - .6 8 6 94 الطب

 9461 943 67 51 8 48 6. العلوم التربوية
 .948 7. 3 98 5 5 .9 يموالتصم الفنون

 8465 .4 95 9. 8 98 98 اللغات األجنبية
 .846 16 55 .4 5 8 98 الهندسة والتكنولوجيا
 5466 966 56 999 8 9 7 تكنولوجيا المعلومات

 9485 67 8 6. 8 3 8 طب األسنان
 8464 96 5 96 8 8 1 علوم التأهيل

 .946 54 . 97 9 5 7 اآلثار والسياحة
 5456 57 95 99 8 9 9 والعلوم السياسية ت الدوليةالدراسا

 9438 93 4 4 8 8 4 العقبة/ اإلدارة والتمويل
 8488 8 8 8 8 8 8 العقبة/ كلية السياحة والفندقة

 5499 91 5 95 8 9 6 العقبة/ كلية العلوم البحرية
 9488 95 7 . 8 5 5 العقبة/كلية اللغات

 .844 7 5 . 8 8 8 بةالعق/ نظم وتكنولوجيا المعلومات
 4495 .97 53 99 8 77 71 مركز اللغات

 3938 993 9998 39 319 373 المجموع الكلي
9.53 

 911 93.63 53.15 9.19 1.96 33.17 %النسبة المئوية 

و المقبولةة للنشةر خةةالل أفةي عةدد األبحةاث المنشةورة  ا  أن هنالةك تفاوتة( 7)يالحةظ مةن جةدول رقةم 
هيئةة التةدريس فةي  أعضةاءمع األخذ بعين االعتبار عدد و ، من كلية ألخرى اليالعام الدراسي الح

فإنه يالحظ أن هنالك كليات كانت نسبة األبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر فيها إلةى كل كلية ، 
، والطةةةةب، والتربيةةةة الرياضةةةةيةالحقةةةةوق،  كليةةةة: ، مثةةةةل(1)هيئةةةة التةةةةدريس تقةةةل عةةةةن  أعضةةةةاءعةةةدد 
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جيةةا، وعلةةوم التأهيةةل، واللغةةات األجنبيةةة، كمةةا كانةةت نسةةبة األبحةةاث المنشةةورة أو والهندسةةة والتكنولو 
كليةةةة : مثةةةل ،(2)هيئةةةة التةةةدريس فةةةي كليةةةات أخةةةرى تزيةةةد عةةةن  أعضةةةاءالمقبولةةةة للنشةةةر إلةةةى عةةةدد 

األبحاث المنشورة أو  بل  عددوبشكل عام،  .،وتكنولوجيا المعلوماتالصيدلة، العلوم، و األعمال، و 
بحثةا  لكةل عضةو مةن ( 1.54) بمعةدلبحثةا  ( 2148) 2012/ 2011خالل العةام المقبولة للنشر 

 .هيئة التدريس أعضاء

 .عدد األبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجالت علمية محكمة (11)ويبين الشكل رقم 

 

 

 عدد األبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجالت علمية محكمة حسب الكلية(: 11)شكل رقم 
 

النسةةبة المئويةةة لعةةةدد األبحةةاث المنشةةورة أو المقبولةةةة للنشةةر فةةي مجةةةالت ( 12)ويبةةين الشةةكل رقةةةم 
 .علمية محكمة حسب نوع المجلة
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النسبة المئوية لعدد األبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجالت علمية محكمة حسب نوع (: 12)شكل رقم 

 المجلة
 
 :تدريسية حسب الكليةالهيئة ال عضاءتوزيع اإلجازات ل( ز

 2012/ 2011هيئةة التةدريس خةالل هةذا العةام  أعضةاءاإلجةازات التةي حصةل عليهةا ومن حيةث 
جةةافقةةد تنوعةة جةةازات إعةةارةت مةةا بةةين إجةةازات دون راتةةب، وا  ويبةةين جةةدول رقةةم . زات تفةةر  علمةةي، وا 

 .هيئة التدريس الحاصلين على إجازات متنوعة وفقا  للكلية أعضاءعدد  توزيع( 8)
 

 حسب الكلية ونوع اإلجازة هيئة التدريس الذين منحوا إجازة أعضاء توزيع(: 8)دول رقم ج

 الكلية 
المجموع  :هيئة التدريس الذين منحوا إجازة أعضاءعدد 

 الكلي
النسبة المئوية إلى عدد 

 إعارة تفرغ علمي دون راتب %هيئة التدريس  أعضاء
 1431 1 8 6 5 اآلداب
 9.494 98 9 6 7 األعمال
 97448 55 9 .9 3 العلوم

 91466 6 5 . 5 الحقوق
 99499 7 8 9 6 التمريض
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 الكلية 
المجموع  :هيئة التدريس الذين منحوا إجازة أعضاءعدد 

 الكلي
النسبة المئوية إلى عدد 

 إعارة تفرغ علمي دون راتب %هيئة التدريس  أعضاء
 99464 99 9 4 6 الزراعة

 .9449 7 8 6 9 التربية الرياضية
 59487 94 3 . 7 الشريعة
 3484 7 8 5 . الصيدلة
 456. 7 8 8 7 الطب

 99468 99 5 6 7 العلوم التربوية
 8488 8 8 8 8 والتصميم الفنون

 1458 3 8 5 4 اللغات األجنبية
 91468 54 9 99 96 الهندسة والتكنولوجيا
 7483 . 8 5 9 تكنولوجيا المعلومات

 4435 . 8 9 5 طب األسنان
 5468 9 9 9 9 علوم التأهيل

 8488 8 8 8 8 اآلثار والسياحة
 1481 9 8 9 8 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 8488 8 8 8 8 قبةالع/اإلدارة والتمويل
 8488 8 8 8 8 العقبة/كلية السياحة والفندقة

 8488 8 8 8 8 العقبة/كلية العلوم البحرية
 8488 8 8 8 8 العقبة/كلية اللغات

 8488 8 8 8 8 العقبة/نظم وتكنولوجيا المعلومات
 6488 9 8 9 8 مركز اللغات

 931 97 66 68 المجموع الكلي
988 

 911 99.39 33.91 35.63 %النسبة المئوية 
 

قد توزعت ما بين إجازة  الجامعةهيئة التدريس في  أعضاءإجازات أن ( 8)يالحظ من جدول رقم 
جةازة إعةةارة، جةةازة تفةر  علمةةي، وا  بغةض النظةةر   -وكانةت نسةةبة اإلجةازات الممنوحةةة بةدون راتةب، وا 

كليةةة  :ات التاليةةةفةةي كةةل مةةن الكليةة% 10هيئةةة التةةدريس تزيةةد عةةن  أعضةةاءإلةةى عةةدد  -عةةن نوعهةةا
، والهندسة والتكنولوجيا، والحقوق، والتربية الرياضية، والعلوم، واألعمال، والعلوم التربوية، الشربعة

جازات التفر  العلميكانت نسبة اإلجازات وبشكل عام، . والزراعة، والتمريض خالل  بدون راتب وا 
فةي ( %44.30، %45.94) ليعلى التةوا ، وبلغت نسبة كل منهمامتقاربة 2012/ 2011العام 

 .الجامعةعلى مستوى ( %11.41)حين بلغت نسبة اإلجازات بسبب اإلعارة 
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 . هيئة التدريس حسب الكلية عضاءعدد اإلجازات الممنوحة أل( 13)ويبين الشكل رقم 
 

 

 هيئة التدريس حسب الكلية عضاءعدد اإلجازات الممنوحة أل(: 13)شكل رقم 
 

هيئةةة التةةدريس علةةةى  عضةةاءلنسةةبة المئويةةة لعةةدد اإلجةةازات الممنوحةةة ألا( 14)ويبةةين الشةةكل رقةةم 
 .بشكل عام حسب نوع اإلجازة الجامعةمستوى 
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بشكل عام  الجامعةهيئة التدريس على مستوى  عضاءالنسبة المئوية لعدد اإلجازات الممنوحة أل(: 14)شكل رقم 

 حسب نوع اإلجازة
 :هيئة التدريسية حسب الكليةال عضاءة لكاديميتوزيع الترقيات ال ( ح

هيئة التدريس إلةى الرتةب  أعضاءترقية عدد من  2012/ 2011كما تم خالل هذا العام الدراسي 
الةذين تمةت تةرقيتهم وفقةا   هيئةة التةدريس أعضةاء توزيةع( 6)ويبين جةدول رقةم . ة المختلفةكاديمياأل

 .لمستوى الترقية والكلية
 

حسب الكلية ومستوى ترقيتهم تعيينهم أو تم دريس الذين هيئة الت أعضاءعدد (: 6)جدول رقم 
 الترقية

 الكلية 
المجموع  :هيئة التدريس الذين تم ترقيتهم إلى رتبة أعضاءعدد 

 الكلي
النسبة المئوية إلى عدد 

 أستاذ مشارك مساعد %هيئة التدريس  أعضاء
 6441 6 5 7 8 اآلداب
 1459 6 5 . 5 األعمال
 95484 96 7 98 5 العلوم

 8474. 99 8 1 5 الحقوق
 5455 9 8 9 8 التمريض
 99464 99 6 . 6 الزراعة

 1443 . 9 9 9 التربية الرياضية
 57488 91 8 96 7 الشريعة
 99451 6 7 5 8 الصيدلة
 7433 1 5 6 8 الطب
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 الكلية 
المجموع  :هيئة التدريس الذين تم ترقيتهم إلى رتبة أعضاءعدد 

 الكلي
النسبة المئوية إلى عدد 

 أستاذ مشارك مساعد %هيئة التدريس  أعضاء
 6467 6 8 7 5 العلوم التربوية

 99464 6 8 . 9 والتصميم الفنون
 467. . 9 9 9 اللغات األجنبية

 964.1 91 7 .9 9 الهندسة والتكنولوجيا
 98496 4 5 6 8 تكنولوجيا المعلومات

 9.446 4 5 6 8 طب األسنان
 .546. 95 8 5 98 علوم التأهيل

 8488 8 8 8 8 اآلثار والسياحة
 1481 9 8 9 8 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 98488 9 8 8 9 اإلدارة والتمويل
 8488 8 8 8 8 لسياحة والفندقةكلية ا

 8488 8 8 8 8 كلية العلوم البحرية
 ..34 9 8 8 9 العقبة/كلية اللغات

 8488 8 8 8 8 نظم وتكنولوجيا المعلومات
 3488 5 8 9 9 مركز اللغات

 953 99 81 93 المجموع الكلي
7.61 

 911 31.99 57.71 33.18 النسبة المئوية

( أسةةتاذ)هيئةةة التةةدريس الةةذين تةةم تةةرقيتهم إلةةى رتبةةة  أعضةةاءأن عةةدد ( 6)يالحةةظ مةةن جةةدول رقةةم 
تكنولوجيةةا المعلومةةات، إذ بلةة  و  العلةةوم، والصةةيدلة،: وهةةي ثةةالث كليةةات،كانةةت أكبةةر مةةا يمكةةن فةةي 

ت هيئةة التةدريس الةذين تمة أعضةاء، كمةا كةان عةدد في كل منهةا هيئة تدريس أعضاء( 5)عددهم 
هيئة  عضو( 14)، وبل  عددهم الشريعةأكبر ما يمكن في كلية ( أستاذ مشارك)ترقيتهم إلى رتبة 

هيئةة  أعضةاءأمةا عةدد  عضةو هيئةة تةدريس،( 13)بعةدد  تكنولوجيةاتالهةا كليةة العلةوم وال التدريس،
علةةوم فقةةد كةةان عةةددهم أكبةةر مةةا يمكةةن فةةي كليةةة ( أسةةتاذ مسةةاعد)تعييةةنهم برتبةةة التةةدريس الةةذين تةةم 

إلةى  ، ومن جهة أخرى، فقد كانت نسبة الترقياتهيئة تدريس أعضاء( 10)، وبل  عددهم التأهيل
. الثلةث تقريبةا  بنسةبة  علةوم التاهيةل،أكبةر فةي كليةة  هيئةة التةدريس فةي الكليةة عضةاءالعدد الكلةي أل

لةى %( 20.13)ككةل إلةى رتبةة أسةتاذ  الجامعةةوبشكل عام، بلغةت نسةبة الترقيةات علةى مسةتوى  وا 
لى ر %( 57.76)رتبة أستاذ مشارك   %(. 22.08)تبة أستاذ مساعد وا 
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والرتبةةةة  هيئةةةة التةةةدريس حسةةةب الكليةةةة عضةةةاءالممنوحةةةة أل الترقيةةةاتعةةةدد ( 15)ويبةةةين الشةةةكل رقةةةم 
 . ترقية عضو هيئة التدريس إليها تة التي تمكاديمياأل
 

 

 ةكاديميهيئة التدريس حسب الكلية والرتبة األ عضاءعدد الترقيات الممنوحة أل(: 15)شكل رقم 

ة التةي تةم كاديميةحسةب الرتبةة األ ئةة التةدريسيه أعضةاءتوزيع ترقيةات ( 19)ن الشكل رقم كما يبي
 .الجامعةعلى مستوى  الترقية إليها
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ة التي تم الترقية إليها كاديميئة التدريس حسب الرتبة األيه أعضاءالنسبة المئوية لعدد ترقيات (: 19)شكل رقم 

 الجامعةعلى مستوى 
 :التعيييات الجديدةة التدريسية حسب الهيئ أعضاءتوزيع ( ط

عةةةةددا  مةةةةن التعيينةةةةات الجديةةةةدة، التةةةةي توزعةةةةت علةةةةى كليةةةةات  2012/ 2011شةةةةهد العةةةةام الدراسةةةةي 
 .حسب الكلية لتعيينات الجديدةاتوزيع ( 10)ويبين جدول رقم . ةردنيالجامعة األ

 
 حسب الكلية لتعيينات الجديدةاتوزيع (: 10)جدول رقم 

 

 الكلية 
 الجديدة التعيينات

 العدد
 أعضاءالنسبة إلى عدد 

 هيئة التدريس
 9498 9 اآلداب
 .544 5 األعمال
 6414 6 العلوم

 ..34 . الحقوق
 8488 8 التمريض
 9486 9 الزراعة

 .45. 9 التربية الرياضية
 1459 6 الشريعة
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 الكلية 
 الجديدة التعيينات

 أعضاءالنسبة إلى عدد  العدد
 هيئة التدريس

 4467 6 الصيدلة
 7433 1 الطب

 74.5  7 العلوم التربوية
 54466 1 والتصميم الفنون

 1458 3 اللغات األجنبية
 461. 7 الهندسة والتكنولوجيا
 8488 8 تكنولوجيا المعلومات

 8488 8 طب األسنان
 93415 6 علوم التأهيل

 ..9.4 5 اآلثار والسياحة
 8488 8 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 58488 5 العقبة/ اإلدارة والتمويل
 4446 9 لعقبةا/ كلية السياحة والفندقة

 55455 5 العقبة/ كلية العلوم البحرية
 94446 5 العقبة/كلية اللغات

 6478. . العقبة/نظم وتكنولوجيا المعلومات
 8488 8 مركز اللغات

 5.71 89 المجموع الكلي

تعيينهم خالل العةام الدراسةي هيئة التدريس الذين تم  أعضاءأن عدد ( 10)يالحظ من جدول رقم 
مختلفة، وقد استأثرت ئة تدريس، موزعين على الكليات العضو هي( 81)قدد بل   2012/ 2011

( 6)واقةع كبةر مةن التعيينةات الجديةدة، ببالنصةيب األوالتصةميم وكليةة الفنةون  ،يةة الطةبكل مةن كل
هيئةة تةدريس فةي بعةض الكليةات  أعضةاءمنهمةا، بينمةا لةم يةتم تعيةين  هيئة تدريس في كةل أعضاء

 وطب األسنان، والدراسات الدولية، كلية التمريض، وتكنولوجيا المعلومات،: مثلخالل هذا العام، 
هيئة التدريس  عضاءوعموما  فقد بلغت نسبة التعيينات الجديدة إلى العدد الكلي أل. ومركز اللغات

هيئةةةة التةةةدريس حسةةةب  عضةةةاءأل التعيينةةةات الجديةةةدةعةةةدد ( 17)ويبةةةين الشةةةكل رقةةةم  %.9حةةةوالي 
  . الكلية
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 هيئة التدريس حسب الكلية عضاءأل التعيينات الجديدةعدد (: 17)رقم شكل 

 
 :وعدد سيوات الخبرةالهيئة التدريسية حسب الكلية  أعضاءتوزيع ( ي

( 11)ة، ويبةةين جةةدول رقةةم ردنيةةالهيئةةة التدريسةةية فةةي الجامعةةة األ عضةةاءوتتفةةاوت سةةنوات الخبةةرة أل
 .لكلية وعدد سنوات الخبرةالهيئة التدريسية وفقا  لمتغيري ا أعضاءتوزيع 

 
 وعدد سنوات الخبرةحسب متغيري الكلية  التدريس هيئة أعضاءتوزيع (: 11)جدول رقم 

 الكلية 
المجموع  عدد سنوات الخبرة لعضو هيئة التدريس

 فأكثر 31 91-95 93-91 1-5 3-1 الكلي
 19 96 64 4 99 99 اآلداب
 64 3 94 98 94 54 األعمال
 969 64 4 1 .. 96 العلوم

 4. 8 98 58 4 8 الحقوق
9- 4 3 96 93 التمريض  67 
 14 8 71 3 96 97 الزراعة

 9. 8 97 6 6 7 التربية الرياضية
6- 54 96 56 94 الشريعة  64 
 45 5 7 .9 96 53 الصيدلة
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 الكلية 
المجموع  عدد سنوات الخبرة لعضو هيئة التدريس

 فأكثر 31 91-95 93-91 1-5 3-1 الكلي
 .97 5 69 63 94 94 الطب

 16 69 4 94 96 96 العلوم التربوية
 6. 3 . 7 3 98 والتصميم الفنون

 36 5 56 6 53 54 اللغات األجنبية
 9.5 8 64 5. 53 54 الهندسة والتكنولوجيا
 71 5 6 6 .5 54 تكنولوجيا المعلومات

 66 8 .9 98 99 98 طب األسنان
 6. 9 5 8 3 54 علوم التأهيل

 97 9 6 9 5 6 اآلثار والسياحة
 99 8 8 3 . 8 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 98 8 5 8 8 3 العقبة/ لتمويلاإلدارة وا
 97 8 9 5 6 3 العقبة/ السياحة والفندقة

 1 8 . . 8 . العقبة/ العلوم البحرية
 95 8 8 8 8 95 العقبة/اللغات

 3 8 8 8 . 7 العقبة/نظم وتكنولوجيا المعلومات
 57 . 6 3 98 8 مركز اللغات

 9911 958 973 396 911 999 المجموع الكلي
  911 99.31 36.51 96.87 39.33 39.81 %وية النسبة المئ

 
: هيئة التدريس تتوزع تنازليا  كما يلي عضاءعدد سنوات الخبرة ألأن ( 11)يالحظ من جدول رقم 

سنوات،  6 -5تقريبا  ثم % 24سنوات بنسبة  4-0تقريبا ، يليها الفئة % 27سنة بنسبة  15-16
 أعضةةاءتقريبةةا ، فةةي حةةين كانةةت نسةةبة % 17ة سةةنة، بنسةةب 14 -10تقريبةةا ، ويليهةةا % 21بنسةةبة 

ويبةةين الشةةكل رقةةم . تقريبةةا  % 11سةةنة فةةأكثر  20هيئةةة التةةدريس ممةةن تصةةل سةةنوات خبةةرتهم إلةةى 
 .وفئة سنوات الخبرةهيئة التدريس حسب الكلية  عضاءأل النسب المئوية( 18)
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 رةعدد سنوات الخبهيئة التدريس حسب  عضاءأل النسبة المئوية(: 18)شكل رقم 

 
  :الهيئة التدريسية حسب الكلية عضاءالمشاركة في المؤتمرات ل( ك

هيئةةةة التةةةدريس فةةةي المةةةؤتمرات العلميةةةة خةةةالل هةةةذا العةةةام الدراسةةةي  أعضةةةاءومةةةن حيةةةث مشةةةاركات 
وفقةا  ة التةدريس هيئة أعضاء عدد المؤتمرات التي حضرها( 12)يبين جدول رقم ف 2012/ 2011

 .وصفة المؤتمر لكليةل
 حسب الكلية وصفة المؤتمر عدد المؤتمرات التي حضرها عضو هيئة التدريس(: 12)جدول رقم 

 الكلية 
المجموع  :هيئة التدريس أعضاءعدد المؤتمرات التي حضرها 

 العالمية اإلقليمية المحلية الكلي
 14 91 65 7. اآلداب
 997 56 51 45 األعمال
 57 96 7 . العلوم

 66 3 7 9. الحقوق
 .6 97 6 79 التمريض
 .1 93 96 73 الزراعة

 4 5 5 5 التربية الرياضية
 56 6 6 .9 الشريعة
 .4 58 95 9. الصيدلة
 985 56 57 78 الطب

 .. 95 . 93 العلوم التربوية
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 الكلية 
المجموع  :هيئة التدريس أعضاءعدد المؤتمرات التي حضرها 

 العالمية اإلقليمية المحلية الكلي
 7 5 . 8 والتصميم الفنون

 56 97 . 4 اللغات األجنبية
 79 .. . 97 الهندسة والتكنولوجيا
 3. 7. 8 . تكنولوجيا المعلومات

 1. 96 3 96 طب األسنان
 97 .9 8 5 علوم التأهيل

 3 5 9 7 اآلثار والسياحة
 . 9 8 5 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 6 5 6 9 العقبة/اإلدارة والتمويل
 5 8 9 9 العقبة/السياحة والفندقة

 8 8 8 8 العقبة/العلوم البحرية
 8 8 8 8 العقبة/اللغات
 999 94 1. 74 العقبة/المعلوماتنظم وتكنولوجيا 

 4. 9 1 54 مركز اللغات
 9199 911 335 388 المجموع الكلي

 911 31.63 33.39 38.97 %النسبة المئوية 
 

هيئةة التةدريس فةي المةؤتمرات العلميةة، سةواء  أعضةاءتعدد مشةاركات ( 12)يالحظ من جدول رقم 
هيئة التةدريس فةي الكليةات  أعضاءمشاركات كانت مؤتمرات محلية أم عربية أم دولية، إذ توزعت 

فةةةةي  هممةةةةؤتمرا  علميةةةةا ، وبشةةةةكل عةةةةام، كانةةةةت نسةةةةبة مشةةةةاركات 1013المختلفةةةةة علةةةةى مةةةةا مجموعةةةةه 
، %(22.21)وفي المةؤتمرات العربيةة %( 48.17)ككل  الجامعةالمؤتمرات المحلية على مستوى 

 %(. 26.92)وفي المؤتمرات الدولية 

 
ئةة التةدريس فةي المةؤتمرات العلميةة حسةب يه أعضةاءوزيةع مشةاركات ت( 16)كما يبين الشةكل رقةم 

 .الكلية
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 ي المؤتمرات التربوية حسب الكليةئة التدريس فيه أعضاءتوزيع مشاركات ( 16)شكل رقم 
 
ئةةةة التةةةدريس فةةةي المةةةؤتمرات العلميةةةة حسةةةب يه أعضةةةاءتوزيةةةع مشةةةاركات ( 20)يبةةةين الشةةةكل رقةةةم و 

 .الجامعةصفة المؤتمر على مستوى 
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محلية، وعربية، )ئة التدريس في المؤتمرات العلمية يه أعضاءالنسبة المئوية لعدد مشاركات (: 20)شكل رقم 

 الجامعةعلى مستوى ( ودولية
 

  :الهيئة التدريسية حسب الكلية أعضاءعدد الجوائز وبراءات الختراع التي حصل عليها ( ل

يبةين هيئةة التةدريس فةي هةذا المجةال، و  أعضةاء أما من حيث الجوائز وبةراءات االختةراع فقةد تميةز
ة التةدريس وفقةا  هيئة أعضةاءالختراع التي حصةل عليهةا عدد الجوائز أو براءات ا( 13)جدول رقم 

 .للكلية ونوع الجائزة
 

حسب الكلية ومستوى  هيئة التدريس أعضاءالجوائز وبراءات االختراع التي حصل عليها عدد (: 13)جدول رقم 
 الجائزة

 ية الكل
المجموع  :هيئة التدريس أعضاءعدد الجوائز وبراءات االختراع التي حصل عليها 

 الكلي
النسبة 
 العالمية اإلقليمية العربية المحلية المئوية

 .46. 4 8 8 8 4 اآلداب
 9.496 .5 1 8 7 1 األعمال
 95476 55 6 8 9 96 العلوم

 8476 9 8 8 9 8 الحقوق
 9496 5 8 8 8 5 التمريض
 .9746 56 8 8 9 54 الزراعة
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 ية الكل
المجموع  :هيئة التدريس أعضاءعدد الجوائز وبراءات االختراع التي حصل عليها 

 الكلي
النسبة 
 العالمية اإلقليمية العربية المحلية المئوية

 8488 8 8 8 8 8 التربية الرياضية
 .46. 4 . 8 8 . الشريعة
 3488 96 . 8 8 99 الصيدلة
 8488 8 8 8 8 8 الطب

 9496 5 9 8 8 9 العلوم التربوية
 9469 . 8 8 9 5 والتصميم الفنون

 5451 6 5 8 8 5 اللغات األجنبية
 3476 97 98 8 5 . الهندسة والتكنولوجيا
 5434 7 8 8 8 7 تكنولوجيا المعلومات

 9469 . 8 8 8 . طب األسنان
 8476 9 9 8 8 8 علوم التأهيل

 9496 5 8 8 9 9 اآلثار والسياحة
 8488 8 8 8 8 8 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 8488 8 8 8 8 8 العقبة/اإلدارة والتمويل
 8488 8 8 8 8 8 العقبة/السياحة والفندقة

 8488 8 8 8 8 8 العقبة/العلوم البحرية
 8488 8 8 8 8 8 العقبة/اللغات

 8488 8 8 8 8 8 العقبة/نظم وتكنولوجيا المعلومات
 55451 1. 98 8 55 6 مركز اللغات

 975 36 1 93 15 المجموع الكلي
988 

 911.11 36.31 1.11 91.39 53.31 النسبة المئوية

هيئةة  أعضةاءالجةوائز وبةراءات االختةراع التةي حصةل عليهةا  أن عةدد( 13)م يالحظ من جدول رق
المحلةةي أو العربةةي أو  ىجةةائزة وبةةراءة اختةةراع، علةةى المسةةتو ( 175)قةةد بلةة   الجامعةةةالتةةدريس فةةي 
هيئةةة التةةدريس  أعضةةاء، وكانةةت أكثةةر الجةوائز وبةةراءات االختةةراع مةةن نصةيب العةةالمياإلقليمةي أو 

وبةةةراءات  الجةةةوائز خمةةةسهيئةةةة التةةةدريس فيهةةةا مةةةا يقةةةارب  أعضةةةاءد ، فقةةةد حصةةةمركةةةز اللغةةةاتفةةةي 
 أعضةاءمةن الجةوائز، يلةيهم % 15بة كلية الزراعةة بنسةفي  هيئة التدريس أعضاءيليهم ختراع، اال

 مةةن مجمةةوع الجةةوائز( %13)مةةا يقةةارب الةةذين حصةةدوا  األعمةةال والعلةةوم تةةيهيئةةة التةةدريس فةةي كلي
 . لكل منهما
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 هيئةة التةدريس أعضةاءتةي حصةل عليهةا دد الجوائز وبراءات االختراع الع( 21)ويبين الشكل رقم 
 .وفقا  للكلية

 

 وفقا  للكلية هيئة التدريس أعضاءتي حصل عليها عدد الجوائز وبراءات االختراع ال(: 21)شكل رقم 
 

ئةةة يه أعضةةاءتوزيةةع الجةةوائز وبةةراءات االختةةراع التةةي حصةةل عليهةةا ( 22)كمةةا يبةةين الشةةكل رقةةم 
 .الجامعةس على مستوى التدري
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ئة التدريس على مستوى يه أعضاءالنسب المئوية للجوائز وبراءات االختراع التي حصل عليها (: 22)شكل رقم 

 الجامعة
 : الهيئة التدريسية أعضاءاليدوات وورش العمل التي حضرها ( م

الهيئة  ضاءأعهيئة التدريس في الندوات وورل العمل التي حضرها  أعضاءومن حيث مشاركات 
عةدد النةدوات وورل ( 14)فيبةين جةدول رقةم  ،2012/ 2011التدريسية خالل هذا العام الدراسةي 

 .ها وفقا  للكليةو العمل التي حضر 
 حسب الكلية  هيئة التدريس أعضاءحضرها الندوات وورل العمل التي عدد (: 14)جدول رقم 

 الكلية 
ة هيئ أعضاءالتي حضرها  الندوات وورش العملعدد 

 :التدريس
المجموع 

 الكلي
 األجنبية العربية المحلية

 14 7 91 65 اآلداب
 958 98 56 34 األعمال
 . 8 8 . العلوم

 .6 3 7 8. الحقوق
 18 8 8 18 التمريض
 918 56 59 967 الزراعة

 55 5 7 97 التربية الرياضية
 63 7 4 46 الشريعة
 76 . 9 78 الصيدلة
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 الكلية 
ة هيئ أعضاءالتي حضرها  الندوات وورش العملعدد 

 :التدريس
المجموع 

 الكلي
 األجنبية العربية المحلية

 58 7 8 97 الطب
  .4  6  7 79  لوم التربويةالع

 96 6 4 6 والتصميم الفنون
 .9 6 5 6 اللغات األجنبية

 66 6 6 .. الهندسة والتكنولوجيا
 .6 56 5 96 تكنولوجيا المعلومات

 .6 93 3 96 طب األسنان
 98 5 8 3 علوم التأهيل

  7 8 8 7 اآلثار والسياحة
 55 3 5 95 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 9 8 8 9 العقبة/اإلدارة والتمويل
 6 8 8 6 العقبة/السياحة والفندقة

 6. 6 5 53 العقبة/العلوم البحرية
 98 8 8 98 العقبة/اللغات

 8 8 8 8 العقبة/نظم وتكنولوجيا المعلومات
 44 6 95 66 مركز اللغات

 9119 951 933 897 المجموع الكلي
 911 99.75 99.97 73.81 %النسبة المئوية 

 

هيئةةةة التةةةدريس فةةةي النةةةدوات  أعضةةةاءأن العةةةدد الكلةةةي لمشةةةاركات ( 14)يالحةةةظ مةةةن جةةةدول رقةةةم 
محلية، وعربية، )مشاركة، موزعة على ثالثة مستويات للمشاركة ( 1061)وورشات العمل قد بل  

بةةاختالف  النةةدوات وورشةةات العمةةل فةةي هيئةةة التةةدريس أعضةةاءمشةةاركات  تتفاوتةة، وقةةد (وعالميةةة
، مشةةاركة( 160)كبةةر مةةا يمكةةن أ المشةةاركين فةةي كليةةة الزراعةةةكةةان عةةدد وقةةد  ،ةكاديميةةيةةات األالكل

نظةم : مثةل المشةاركات قلةيال  فةي بعةض الكليةات،مشةاركة، وكةان عةدد ( 120)عمال يليها كلية األ
وكليةةةة السةةةياحة  التمويةةةل فةةةي العقبةةةة، وكليةةةة العلةةةوم،وتكنولوجيةةةا المعلومةةةات فةةةي العقبةةةة، واإلدارة و 

 . لفندقة في العقبة، وكلية اآلثار والسياحةوا

 .حسب الكليةفي الندوات وورشات العمل  هيئة أعضاء عدد مشاركات( 23)ويبين الشكل رقم 
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 وفقا  للكلية هيئة التدريس في الندوات وورشات العمل أعضاءمشاركات عدد (: 23)شكل رقم 
 

فةةي النةةدوات وورشةةات العمةةل التةةدريس  ئةةةيه أعضةةاء مشةةاركاتتوزيةةع ( 24)كمةةا يبةةين الشةةكل رقةةم 
 .على مستوى الجامعة( محلية، وعربية، وعالمية)حسب مستوى المشاركة 
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في الندوات وورشات العمل حسب مستوى ئة التدريس يه أعضاء لمشاركاتالنسب المئوية (: 24)شكل رقم 

 على مستوى الجامعةالمشاركة 
  :حسب الكليةي اللجان العلمية المشاركين فالهيئة التدريسية  أعضاءعدد ( ن

سةواء علةى الصةعيد  العلميةة، اللجةانفي عةدد كبيةر مةن  إسهام واضحهيئة التدريس  عضاءكان أل
هيئةةةة  أعضةةةاءعةةةدد ( 15)يبةةةين جةةةدول رقةةةم و  الةةةداخلي المحلةةةي، أم العربةةةي، أم اإلقليمةةةي والةةةدولي،

 .التدريس المشاركين في اللجان العلمية وفقا  للكلية ونوع اللجنة
 

 هيئة التدريس حسب الكلية ومستوى اللجنة أعضاء المشاركين باللجان منعدد (: 15)جدول رقم 

 الكلية 
 المجموع  :عدد المشاركين باللجان

 الكلي
النسبة 
 المئوية

 الجامعةداخل 
المجتمع 
 المحلي

 العربية
اإلقليمية 
 والدولية

 7476 16 . 6 93 41 اآلداب
 7469 988 7 5 58 .6 األعمال
 .445 981 8 8 8 981 العلوم

 5484 4. 8 8 6 51 الحقوق
 4.9. 73 6 94 5 .. التمريض
 97411 538 . 9 79 557 الزراعة

 5476 67 4 6 57 98 التربية الرياضية
 6466 9.4 5 9 55 999 الشريعة
 .743 985 4 . .. 48 الصيدلة
 98453 938 58 78 98 988 الطب

 7476 15 4 98 53 .7 العلوم التربوية
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 الكلية 
 المجموع  :عدد المشاركين باللجان

 الكلي
النسبة 
 المئوية

المجتمع  الجامعةداخل 
 المحلي

اإلقليمية  العربية
 والدولية

 9448 53 . . 6 93 والتصميم الفنون
 448. .4 6 5 4 79 اللغات األجنبية

 6443 35 1 8 58 .7 الهندسة والتكنولوجيا
 7476 16 6 5 99 38 تكنولوجيا المعلومات

 6487 69 . 9 53 1. طب األسنان
 5484 4. 8 5 3 54 علوم التأهيل

 8499 5 8 8 8 5 اآلثار والسياحة
 8464 3 8 8 5 4 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 84.6 4 8 8 5 6 العقبة/اإلدارة والتمويل
 8468 6 8 8 8 6 العقبة/السياحة والفندقة

 .48. .7 8 8 4 66 العقبة/العلوم البحرية
 .845 6 8 8 8 6 العقبة/اللغات

 8488 8 8 8 8 8 العقبة/نظم وتكنولوجيا المعلومات
 483. 76 9 8 99 65 غاتمركز الل

 9759 83 913 993 9359 المجموع الكلي
988 

 911 3.68 5.13 97.19 79.33 %النسبة المئوية 

 
هيئةةةة التةةةدريس فةةةي اللجةةةان العلميةةةة داخةةةل  أعضةةةاءأن مشةةةاركات ( 15)يالحةةةظ مةةةن جةةةدول رقةةةم 

ن مشةةاركات أمةةا الكليةات التةةي حظيةت بةأكبر عةةدد مة مشةاركة،( 1751)وخارجهةا قةةد بلة   الجامعةة
 الطةب، وكليةة %(15.66) الزراعةةكليةة : هيئةة التةدريس فةي اللجةان العلميةة فكةان أبرزهةا أعضاء

(10.28)% . 
 

ككةةل علةةى النحةةو  الجامعةةةهيئةةة التةةدريس فةةي اللجةةان العلميةةة فةةي  أعضةةاءكمةةا توزعةةت مشةةاركات 
جتمع المحلةةةي واللجةةةان المتصةةةلة بةةةالم%( 71.44)بنسةةةبة  الجامعةةةةالمحليةةةة داخةةةل اللجةةةان : يتةةةاآل

 ةواللجةةةةان اإلقليميةةةةة والدوليةةةة%( 5.64)واللجةةةةان ذات الطةةةةابع العربةةةةي بنسةةةةبة %( 17.63)بنسةةةةبة 
 %(.4.98)بنسبة 

 
هيئةةةة التةةةدريس  أعضةةةاءعةةةدد المشةةةاركين باللجةةةان العلميةةةة المختلفةةةة مةةةن ( 25)ويبةةةين الشةةةكل رقةةةم 

 .حسب مستوى الكلية ونوع اللجنة
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حسب مستوى الكلية ونوع  هيئة التدريس أعضاءجان العلمية المختلفة من عدد المشاركين بالل(: 25)شكل رقم 

 اللجنة
 

 أعضةاءعةدد المشةاركين باللجةان العلميةة المختلفةة مةن النسةبة المئويةة ل( 29)يبين الشةكل رقةم كما 
 .ككل الجامعةهيئة التدريس على مستوى 
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هيئة التدريس على مستوى  أعضاءمية المختلفة من النسبة المئوية لعدد المشاركين باللجان العل(: 29)شكل رقم 

 ككل الجامعة
 

  :التفاقيات والمشاريع البحثيةالهيئة التدريسية المشاركين في  أعضاءعدد ( س

مختلةف مسةةتوياتها،  ىة علةيةكمةا كةان لكليةات الجامعةة دور واضةح فةي االتفاقيةات والمشةاريع البحث
ومسةةتوى تفاقيةةات والمشةةاريع البحثيةةة وفقةةا  للكليةةة عةةدد المشةةاركين فةةي اال( 19)يبةةين جةةدول رقةةم و 

 .المشاركة
 فاقيات والمشاريع البحثيةتعدد المشاركين في اال(: 19)جدول رقم 

 الكلية 
المجموع  :عدد المشاركين باالتفاقيات والمشاريع البحثية

 الدولية اإلقليمية العربية المحلية الكلي
 98 8 9 9 3 اآلداب
 58 6 8 5 99 األعمال
 94 9 8 8 97 العلوم

 3 9 8 8 6 الحقوق
 .. 8 8 8 .. التمريض
 .4 97 . 7 68 الزراعة

 . 9 8 8 5 التربية الرياضية
 7 5 8 8 . الشريعة
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 الكلية 
المجموع  :عدد المشاركين باالتفاقيات والمشاريع البحثية

 الدولية اإلقليمية العربية المحلية الكلي
 93 5 8 94 8 الصيدلة
 4 9 8 8 7 الطب

 57 6 5 8 94 العلوم التربوية
 1 5 5 5 . والتصميم الفنون

 3 5 5 9 . اللغات األجنبية
 .5 6 6 . 95 لهندسة والتكنولوجياا

 7. . 8 8 5. تكنولوجيا المعلومات
 5 8 8 9 9 طب األسنان
 7 7 8 8 8 علوم التأهيل

 5 5 8 8 8 اآلثار والسياحة
 7 7 8 8 8 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 8 8 8 8 8 العقبة/اإلدارة والتمويل
 5 8 8 8 5 العقبة/كلية السياحة والفندقة

 59 95 8 8 1 العقبة/كلية العلوم البحرية
 8 8 8 8 8 العقبة/كلية اللغات

 8 8 8 8 8 العقبة/نظم وتكنولوجيا المعلومات
 . 9 8 8 5 مركز اللغات

 933 79 93 99 313 المجموع الكلي
 911 33.67 3.95 1.69 69.95 %النسبة المئوية 

 
 االتفاقيات والمشاريع البحثيةهيئة التدريس في  أعضاءأن مشاركات ( 19)يالحظ من جدول رقم 

هيئة التةدريس  أعضاءمشاركة، أما الكليات التي حظيت بأكبر عدد من مشاركات ( 322)قد بل  
 (35) تكنولوجيةا المعلومةات، وكليةة مشةاركة (93) الزراعةةكليةة : فكةان أبرزهةا االتفاقيات هذهفي 

 . مشاركة( 33)لتمريض ، وكلية امشاركة
 

فةي الجامعةة ككةل  االتفاقيةات والمشةاريع البحثيةةهيئةة التةدريس فةي  أعضةاءتوزعت مشةاركات  كما
 واإلقليميةةة%( 6.93)بنسةةبة  والعربيةةة%( 93.35)المحليةةة بنسةةبة  االتفاقيةةات: يتةةعلةةى النحةةو اآل

 %(.22.97)بنسبة  والعالمية%( 4.35)بنسبة 
 

االتفاقيةة أو  ونةوعحسةب مسةتوى الكليةة  حثيةةاالتفاقيات والمشاريع البعدد ( 27)ويبين الشكل رقم 
 .المشروع
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 االتفاقية أو المشروع ونوعحسب مستوى الكلية  االتفاقيات والمشاريع البحثيةعدد (: 27)شكل رقم 

 
على  باالتفاقيات والمشاريع البحثيةعدد المشاركين النسبة المئوية ل( 28)يبين الشكل رقم كما 

 .مستوى الجامعة
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هيئة التدريس على  أعضاءالنسبة المئوية لعدد المشاركين باالتفاقيات والمشاريع البحثية من (: 28)شكل رقم 

 ككل الجامعةمستوى 
 

  :الهيئة التدريسية المشاركين في تقديم استشارات أعضاءعدد ( ص

هيئة التدريس على المسةتويات المختلفةة فقةد كةان لهةم  أعضاءومن حيث االستشارات التي يقدمها 
 .مشاركاتهم في هذا السياق( 17)يبين جدول رقم و . دور واضح أيضا  في هذا المجال

 
 المحلية والعربية واإلقليمية والدولية تقديم االستشاراتعدد المشاركين في (: 17)جدول رقم 

 الكلية 
المجموع  :في تقديم االستشاراتعدد المشاركين 

 الدولية اإلقليمية العربية المحلية الكلي
 64 6 6 95 58 اآلداب
 56 8 8 . 56 األعمال
 6 9 8 8 4 العلوم

 6 8 8 8 6 الحقوق
 56 . 5 . 91 التمريض
 47 5 9 4 74 الزراعة
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 الكلية 
المجموع  :في تقديم االستشاراتعدد المشاركين 

 الدولية اإلقليمية العربية المحلية الكلي
 51 6 8 7 58 التربية الرياضية

 98 8 8 6 4 الشريعة
 5. 96 9 . 99 الصيدلة
 963 . 57 78 988 الطب

 .6 1 8 97 91 العلوم التربوية
 96 . . . 7 صميموالت الفنون

 96 9 5 6 98 اللغات األجنبية
 7. 8 6 95 91 الهندسة والتكنولوجيا
 8 8 8 8 8 تكنولوجيا المعلومات

 34 56 8 59 69 طب األسنان
 4 5 8 8 6 علوم التأهيل

 8 8 8 8 8 اآلثار والسياحة
   8 8 8 8 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 8 8 8 8 8 ةالعقب/اإلدارة والتمويل
 5 8 8 8 5 العقبة/كلية السياحة والفندقة

 96 8 8 8 96 العقبة/كلية العلوم البحرية
 8 8 8 8 8 العقبة/كلية اللغات

 8 8 8 8 8 العقبة/نظم وتكنولوجيا المعلومات
 9 8 8 8 9 مركز اللغات

 636 76 35 939 983 المجموع الكلي
 911 99.76 6.17 39.89 51.33 %النسبة المئوية 

 
هيئة التدريس كانت للمجتمع  أعضاءأن غالبية االستشارات التي قدمها ( 17)يالحظ من الجدول 

مةةةةن االستشةةةةارات، أمةةةةا االستشةةةةارات المقدمةةةةة للمجتمةةةةع %( 56.44)المحلةةةةي، وشةةةةكلت مةةةةا نسةةةةبته 
لعةام هيئة التدريس خةالل ا أعضاءالعربي فقد شكلت تقريبا  خمس مجموع االستشارات التي قدمها 

وشكلت االستشارات على الصعيدين اإلقليمي والدولي بقية االستشةارات  2012/ 2011الجامعي 
 .%(18.73)بنسبة  المقدمة خالل هذا العام

 
علةةةى مسةةةتوى  المشةةةاركين فةةةي تقةةةديم االستشةةةاراتعةةةدد النسةةةبة المئويةةةة ل( 26)ويبةةةين الشةةةكل رقةةةم 

 .الجامعة
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هيئة التدريس على مستوى  أعضاءشاركين في تقديم استشارات من النسبة المئوية لعدد الم(: 26)شكل رقم 

 ككل الجامعة
 

 :معدل العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس في الفصل( ع

هيئةةة التةدريس فةةي كليةةات الجامعةة ومراكزهةةا خةةالل العةةام  عضةةاءوفيمةا يتعلةةق بالعةةبء التدريسةي أل
فةةي الفصةةل الدراسةةةي  التدريسةةيمعةةةدل العةةبء ( 18)جةةدول رقةةم فيبةةين  2012/ 2011الجةةامعي 

 .وفقا  للكلية الواحد

  معدل العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس في الفصل(: 18)جدول رقم 

 الكلية 
معدل العبء التدريسي لعضو هيئة 

 التدريس في الفصل 
 95 اآلداب
 95 األعمال
 9.43 العلوم

 1 الحقوق
 .9 التمريض
 644 الزراعة

 97 التربية الرياضية
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 الكلية 
معدل العبء التدريسي لعضو هيئة 

 التدريس في الفصل 
 95 الشريعة
 9744 الصيدلة
 647 الطب

  99458 العلوم التربوية
 99497 والتصميم الفنون

 95 اللغات األجنبية
 9.44 الهندسة والتكنولوجيا
 .9 تكنولوجيا المعلومات

 344 طب األسنان
 1  علوم التأهيل

 95 اآلثار والسياحة
 95 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 97 العقبة/والتمويلاالدارة 
 95 العقبة/السياحة والفندقة

 647 العقبة/العلوم البحرية
 95 العقبة/كلية اللغات

 97 العقبة/م وتكنولوجيا المعلوماتظن
 93 مركز اللغات

 99413 المتوسط الكلي

لعضةةو هيئةةة  فةةي الفصةةل الدراسةةي الواحةةد أن معةةدل العةةبء الدراسةةي( 18)يالحةةظ مةةن جةةدول رقةةم 
والعلةوم  الطةب، في كلية ساعة معتمدة( 7.5)س يتفاوت من كلية ألخرى، فقد تراوح ما بين التدري

، كمةةا بلةة  معةةدل العةةبء الدراسةةي مركةةز اللغةةات فةةي سةةاعة معتمةةدة( 18)إلةةى  فةةرع العقبةةة/ البحريةةة
 .ساعة معتمدة( 11.68)ككل  الجامعةلعضو هيئة التدريس على مستوى 

يانيةا  باألعمةدة لمعةدل العةبء الدراسةي لعضةو هيئةة التةدريس تبعةا  تمثةيال  ب( 30)ويبين الشةكل رقةم 
 .للكلية



67 

 

 
 

لعضو هيئة التدريس تبعا   في الفصل الواحد التمثيل البياني باألعمدة لمعدل العبء الدراسي(: 30)شكل رقم 
 للكلية
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طلبة الجامعة : ثايياا 
 ةردييال 
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 ةردييال  الجامعةطلبة : اا ثايي

طالبةةا  ( 36403) 2012/ 2011للعةةام الدراسةةي  الجامعةةة األردنيةةةبلةة  عةةدد الطلبةةة الدارسةةين فةةي 
وفيمةةا يلةةي عرضةةةا  مفصةةال  إلحصةةةائيات . تقريبةةةا   إنةةاث%( 95)ذكةةةور، و%( 35)وطالبةةة، بنسةةبة 

 .2012/ 2011لي ة وفق عدد من المتغيرات خالل العام الدراسي الحاردنياأل الجامعةطلبة 

 : ة حسب الجيسردييال  الجامعةتوزيع طلبة  ( أ

 . للجنسة في كليات الجامعة ومراكزها وفقا  ردنيتوزيع طلبة الجامعة األ( 16)قم الجدول ر يبين 

 والجنس ة حسب متغيري الكليةردنيتوزيع طلبة الجامعة األ(: 16)جدول رقم 

 الكلية 
 :عدد الطلبة حسب الجنس

 المجموع الكلي
 أنثى ذكر

 3.6. 9.6. 688 اآلداب
 6145 9.6. 9353 األعمال
 .561 9345 4.9 العلوم

 9659 465 661 الحقوق
 3.6 464 919 التمريض
 9764 9835 646 الزراعة

 ..99 767 733 التربية الرياضية
 9319 95.1 475 الشريعة
 58.8 9696 .9. الصيدلة
 9613 844 954 الطب

 5684 9171 666 ةالعلوم التربوي
 18. 566 994 والتصميم الفنون

 5471 5.84 .7. اللغات األجنبية
 7611 5769 573. الهندسة والتكنولوجيا
 5758 9.15 9953 تكنولوجيا المعلومات

 .69 795 589 طب األسنان
 646 717 941 علوم التأهيل

 394 638 4.. اآلثار والسياحة
 953 .1 7. سياسيةوالعلوم ال الدراسات الدولية

 .6 45 11 
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 المجموع الكلي :عدد الطلبة حسب الجنس الكلية 
 العقبة/كلية العلوم البحرية

 635 536 917 العقبة/كلية اإلدارة والتمويل
 594 46 961 العقبة/كلية السياحة والفندقة

 543 5.7 .. العقبة/كلية اللغات
 913 954 65 العقبة/كلية نظم وتكنولوجيا المعلومات

 91319 35813 99511 المجموع الكلي
 911.11 65.31 93.59 %بة المئوية النس

 
أن عدد الطالبات اإلناث يفوق عدد الطلبة الذكور في عدد كبير من ( 16)يالحظ من جدول رقم 

، والزراعةةةة، والشةةةريعة، والتمةةةريضكليةةةة اآلداب، وكليةةةة األعمةةةال، وكليةةةة العلةةةوم، : الكليةةةات، مثةةةل
ي حةةةين كةةةان عةةةدد الةةةذكور يفةةةوق عةةةدد وغيرهةةةا، فةةةهيةةةل، وعلةةةوم التأوالعلةةةوم التربويةةةة، والصةةةيدلة، 

كليةةةةة الطةةةةب، وكليةةةةة الهندسةةةةة : ة، وهةةةةيكاديميةةةةعةةةةدد قليةةةةل مةةةةن الكليةةةةات األالطالبةةةةات اإلنةةةةاث فةةةةي 
 الجامعةةةفةةي  الطلبةةة الةةذكورفقةةد كانةةت نسةةبة  ،والتكنولوجيةةا، وكليةةة التربيةةة الرياضةةية، وبشةةكل عةةام

 . تمثل نسبة الطالبات اإلناث%( 95)مقابل %( 35) تقارب ككل
 

 .ة حسب الكلية والجنسردنياأل الجامعةتوزيع طلبة ( 31)ويبين الشكل رقم 
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 ة حسب الكلية والجنسردنياأل الجامعةالتمثيل البياني لتوزيع طلبة (: 31)شكل رقم 
 

 الجامعةطلبة توزيع للنسبة المئوية ل بالقطاعات الدائرية التمثيل البياني( 32)يبين الشكل رقم كما 
 .لمتغير الجنس ة وفقا  ردنياأل

 

 
 ة وفقا  لمتغير الجنسردنياأل الجامعةالتمثيل البياني للنسبة المئوية لطلبة (: 32)شكل رقم 

 : يةة حسب الجيسردييتوزيع طلبة الجامعة ال ( ب

ة، وعربيةةة، أردنيةة: تةةوزع طلبةةة الجامعةةة إلةةى فئةةات مختلفةةة حسةةب الجنسةةية التةةي يحملونهةةا، مةةا بةةين
ة فةي كليةات الجامعةة ومراكزهةا وفقةا  ردنيتوزيع طلبة الجامعة األ( 20)ل رقم يبين الجدو و . وأجنبية

 . للكلية وحسب الجنسية

 والجنسية ة حسب متغيري الكليةردنيتوزيع طلبة الجامعة األ(: 20)جدول رقم 

 الكلية 
 يةعدد الطلبة حسب الجنس

 المجموع الكلي
 أجنبية عربية ةأردني

 3.6. 986 974 769. اآلداب
 6145 8 978 6145 األعمال
 .561 57 949 5.86 العلوم

 9659 6 965 9565 الحقوق
 3.6 8 76 .63 التمريض
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% 62النسةبة المئويةة للطلبةة مةن الجنسةية األردنيةة قةد بلة  أن ( 20)يالحظ من جدول رقةم 

 تقريبا ، 
مةةةن الجنسةةةيات % 1.46، مقابةةةل %9.09بينمةةةا كانةةةت نسةةةبة الطلبةةةة مةةةن الجنسةةةية العربيةةةة 

 .األجنبية
طلبةة توزيةع للنسةبة المئويةة ل بالقطاعةات الدائريةة التمثيةل البيةاني( 33)يبين الشكل رقم كما 

 .الجنسيةالجامعة األردنية وفقا  لمتغير 
 

 9764 9 8 9767 الزراعة
 ..99 8 7. 9813 التربية الرياضية

 9319 85. 945 9656 الشريعة
 58.8 99 ..5 9634 الصيدلة
 9613 9 6 9618 الطب

 5684 3 567 .595 العلوم التربوية
 18. 8 8 18. والتصميم الفنون

 5471 56 958 5797 اللغات األجنبية
 7611 96 756 7573 الهندسة والتكنولوجيا
 5758 7 13 5696 تكنولوجيا المعلومات

 .69 58 965 779 طب األسنان
 646 76 16 494 علوم التأهيل

 394 9 95 .38 اآلثار والسياحة
 953 . 6 959 اسيةوالعلوم السي الدراسات الدولية

 11 8 8 11 العقبة/كلية العلوم البحرية
 635 8 97 646 العقبة/كلية اإلدارة والتمويل
 594 8 8 594 العقبة/كلية السياحة والفندقة

 543 8 5 544 العقبة/كلية اللغات
 913 8 5 914 العقبة/كلية نظم وتكنولوجيا المعلومات

 91319 586 3988 96331 المجموع الكلي
 911.11 9.31 6.16 13.35 %النسبة المئوية 
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 كاديمية وفقا  لمتغير البرنامج األردنيالتمثيل البياني للنسبة المئوية لتوزيع طلبة الجامعة األ(: 35)شكل رقم 

 
 : كاديمية حسب البريامج ال ردييال  الجامعةتوزيع طلبة ( ج

ة المختلفة فةي كليةات الجامعةة ومراكزهةا كاديميا يتعلق بأعداد الطلبة الملتحقين في البرامج األوفيم
توزيةةةةةع الطلبةةةةةة علةةةةةى البةةةةةرامج ( 21)جةةةةةدول رقةةةةةم فيبةةةةةين  2012/ 2011خةةةةةالل العةةةةةام الجةةةةةامعي 

 .ة وفقا  للكليةكاديمياأل

 الكلية و  اديميكالبرنامج األة حسب متغيري ردنيتوزيع طلبة الجامعة األ(: 21)جدول رقم 

 :كاديميعدد الطلبة حسب البرنامج األ الكلية 
 دكتوراه ماجستير دبلوم مهني بكالوريوس

 .59 914 8 5.49 اآلداب
 61 686 8 6784 األعمال
 14 594 8 5939 العلوم

 41 53 8 9938 الحقوق
 65 .1 8 685 التمريض
 79 18 8 9687 الزراعة

 63 79 8 6.4 التربية الرياضية
 961 .59 8 9611 الشريعة
 93 984 8 58.8 الصيدلة
 8 39. 8 9696 الطب

 91. 86. 581 9638 العلوم التربوية
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برنةامج : ، المتمثلةة فةياألربعةةة كاديميةعلى البرامج األ الجامعةتوزيع طلبة ( 21)يبين جدول رقم 
ة قةد كاديميةاأل الكليةاتحةظ أن بعةض يالو البكالورويس، والدبلوم المهنةي، والماجسةتير، والةدكتوراه، 

، ويظهةةر مةةن الدراسةةات الدوليةةة كليةةة: لحةةال فةةياقتصةةرت علةةى برنةةامج الماجسةةتير فقةةط، كمةةا هةةو ا
 (.الماجستير أو الدكتوراه أو كليهمةا)الجدول أن جميع الكليات تشتمل على برامج للدراسات العليا 

البكةةالوريوس هةةي األعلةةى علةةى مسةةتوى وبشةةكل عةةام، فقةةد كانةةت نسةةبة الطلبةةة الملتحقةةين ببرنةةامج 
 %(. 88.08) تهمفقد بلغت نسب، (تقريبا   تسعة أعشار مجموع الطلبة) ككل الجامعة

ة وفقةةةةا  لمتغيةةةةر البرنةةةةامج ردنيةةةةطلبةةةةة الجامعةةةةة األلعةةةةدد التمثيةةةةل البيةةةةاني ( 34)ويبةةةةين الشةةةةكل رقةةةةم 
 .والكلية كاديمياأل

 

 

 

 8 58 8 68. والتصميم الفنون
 56 69 8 5746 اللغات األجنبية

 7 514 8 7613 الهندسة والتكنولوجيا
 8 63 685 646 تكنولوجيا المعلومات

 8 5. 8 439 طب األسنان
 8 8 8 616 وم التأهيلعل

 8 4 8 398 اآلثار والسياحة
 8 48 8 8 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 8 8 8 988 العقبة/كلية العلوم البحرية
 8 8 93 636 العقبة/كلية اإلدارة والتمويل
 8 8 8 555 العقبة/كلية السياحة والفندقة

 8 8 8 544 العقبة/كلية اللغات
 8 8 8 .58 العقبة/لوجيا المعلوماتكلية نظم وتكنو 

 9999 3639 631 93336 المجموع الكلي
 9.13 7.96 9.73 88.18 %النسبة المئوية 
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 والكلية كاديمية وفقا  لمتغير البرنامج األردنيالجامعة األ طلبةلعدد التمثيل البياني (: 34)شكل رقم 

ة وفقةةا  لمتغيةةر ردنيةةاأل الجامعةةةطلبةةة عةةدد التمثيةةل البيةةاني للنسةةبة المئويةةة ل( 35)ويبةةين الشةةكل رقةةم 
  .الذي التحق به كاديميالبرنامج األ
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 كاديمية وفقا  لمتغير البرنامج األردنياأل الجامعةطلبة توزيع التمثيل البياني للنسبة المئوية ل(: 35)شكل رقم 

 : الذين حصلوا على جوائزة ردييالجامعة ال  في طلبةالتوزيع ( د

ة بشكل واضح من خالل حصولهم على عدد من الجوائز وتقديم ردنيتميز طلبة الجامعة األ
هم عدد الطلبة الذين حصلوا على جوائز أو كانت ل( 22)مساهمات إبداعية، ويبين جدول رقم 

  .كاديمياه موزعين حسب الكلية والبرنامج األإبداعات في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتور 

 كاديميالذين حصلوا على جوائز وفقا  للكلية والبرنامج األة ردنيتوزيع طلبة الجامعة األ(: 22)جدول رقم 

 الكلية
عدد الطلبة الذين حصلوا على جوائز أو كانت 

 :رنامجلهم إبداعات في ب
 الدكتوراه املاجستري البكالوريوس

 8 8 8 اآلداب
 8 8 8 األعمال
 8 8 97 العلوم

 8 8 6 الحقوق
 8 8 4 التمريض
 8 8 8 الزراعة

 8 8 8 التربية الرياضية
 8 8 8 الشريعة
 8 8 8 الصيدلة
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يةة التةي حققهةا طلبةة الجامعةة قةد أن عةدد الجةوائز أو المسةاهمات اإلبداع (22)يالحظ مةن جةدول 
ن لطلبةةةة توى برنةةةامج البكةةةالوريوس، ولةةةم يكةةةوكانةةةت جميعهةةةا مقتصةةةرة علةةةى مسةةة جةةةائزة،( 77)  بلةةة

  .ية إنجازات على هذا الصعيدالماجستير أو الدكتوراه أ

عةةدد الطلبةةة ة وفقةةا  لمتغيةةر ردنيةةلتوزيةةع طلبةةة الجامعةةة األ التمثيةةل البيةةاني( 39)ويبةةين الشةةكل رقةةم 
 .حسب الكليةالذين حصلوا على جوائز أو كانت لهم إبداعات في برنامج البكالوريوس 

 8 8 8 الطب
 8 8 8 العلوم التربوية

 8 8 7 والتصميم الفنون
 8 8 8 ةاللغات األجنبي

 8 8 55 الهندسة والتكنولوجيا
 8 8 6 تكنولوجيا المعلومات

 8 8 8 طب األسنان
 8 8 8 علوم التأهيل

 8 8 8 اآلثار والسياحة
 8 8 8 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 8 8 8 العقبة/كلية العلوم البحرية
 8 8 5 العقبة/كلية اإلدارة والتمويل

 8 8 7 العقبة/قةكلية السياحة والفند
 8 8 9 العقبة/كلية اللغات

 8 8 8 العقبة/كلية نظم وتكنولوجيا المعلومات
 8 8 .9 مركز اللغات

 1 1 77 المجموع الكلي
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 الكليةة وفقا  لمتغير ردنيطلبة الجامعة األلعدد الجوائز والمساهمات اإلبداعية لالتمثيل البياني (: 39)شكل رقم 

 : عدد الطلبة الذين تلقوا دعماا ( هر

 جهةةةاتدعمةةةا  مةةةن الجامعةةةة أو المجتمةةةع المحلةةةي أو مةةةن  ةردنيةةةالجامعةةةة األ طلبةةةةتلقةةةى عةةةدد مةةةن 
توزيةع الطلبةة حسةب ( 23)ويبةين جةدول رقةم  ،تلةف الكليةاتمخء الطلبة علةى ، وتوزع هؤالخارجية

 .وفقا  للكلية الدعم المقدم لهم

 وفقا  للكلية حسب الدعم المقدم لهمة ردنيتوزيع طلبة الجامعة األ(: 23)جدول رقم 

 الكلية 
المجموع  :عدد الطلبة الذين تلقوا دعماً من

 جهة خارجية اجملتمع احمللي اجلامعة الكلي

 8 8 8 8 داباآل
 8 8 8 8 األعمال
 636 61 743 968 العلوم
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 طالبةا ، مةوزعين ( 3542)العدد الكلي للطلبة الذين تلقوا دعما  قةد بلة   أن( 23)يالحظ من جدول 
للنسةبة  بالقطاعةات الدائريةة التمثيةل البيةاني( 37)ويبين الشةكل رقةم  ادر الدعم المختلفة،مص على

مةن الجامعةة أو المجتمةع المحلةي أو  تلقةوهللةدعم الةذين ة وفقةا  ردنيةالمئوية لتوزيع طلبة الجامعة األ
 . جهة خارجية ةمن أي

 9566 8 9566 8 الحقوق
 93 8 8 93 التمريض
 8 8 8 8 الزراعة

 8 8 8 8 التربية الرياضية
 .78 8 8 .78 الشريعة
 8 8 8 8 الصيدلة
 8 8 8 8 الطب

 48 8 8 48 العلوم التربوية
 6 8 8 6 والتصميم الفنون

 461 . 7.5 996 اللغات األجنبية
 8 8 8 8 الهندسة والتكنولوجيا
 8 8 8 8 تكنولوجيا المعلومات

 8 8 8 8 طب األسنان
 8 8 8 8 علوم التأهيل

 8 8 8 8 اآلثار والسياحة
 8 8 8 8 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 97 99 . 9 العقبة/كلية العلوم البحرية
 38 46 99 5 العقبة/كلية اإلدارة والتمويل
 1. 5. 4 9 العقبة/كلية السياحة والفندقة

 79 66 . 9 العقبة/كلية اللغات
 71 66 98 5 العقبة/كلية نظم وتكنولوجيا المعلومات

 9533 356 3391 876 المجموع الكلي
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 للدعم الذية وفقا  ردنيمئوية لتوزيع طلبة الجامعة األللنسبة ال بالقطاعات الدائريةالتمثيل البياني (: 37)شكل رقم 

 على مستوى الجامعة تلقوه

 : ة حسب يوع البريامجردييال  الجامعة البكالوريوس في توزيع طلبة( و

مسةةار البرنةةامج العةةادي التنافسةةي، : ة علةةى مسةةارين مةةن التعلةةيم، همةةاردنيةةيتةةوزع طلبةةة الجامعةةة األ
جةدول يبةين و  ى وجود عدد مةن الطلبةة يقبلةون علةى شةريحة محةددة،باإلضافة إل والمسار الموزاي،

 .وفقا  للكلية هذه المساراتتوزيع الطلبة على ( 24)رقم 

 ة حسب نوع البرنامج الذي التحقوا به والكليةردنياأل الجامعةتوزيع طلبة (: 24)جدول رقم 

 الكلية 
 :البرنامج توزيع الطلبة حسب

عادي  المجموع
 تنافسي

 موازي
على شرحية 

 حمددة
 5668 8 333 9335 اآلداب
 6716  9194 5463 األعمال
 .561 3.7 181 661 العلوم

 9566 4.5 9.. 96. الحقوق
 3.6 8 536 .77 التمريض
 9764 8 56. 9591 الزراعة

 3.4 8 594 458 التربية الرياضية
 93.6 8 7.6 .9.8 الشريعة
 58.8 386 3.8 14. الصيدلة
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نصف عدد يقارب  أن عدد الطلبة الملتحقين وفق البرنامج التنافسي العادي( 24)يبين جدول رقم 

نةامج ، أمةا عةدد الطلبةة الملتحقةين وفةق بر %51.83طالبا  بنسبة  19935 عددهم بل  ، فقدالطلبة
، فةةي حةةين كانةةت نسةةبة الطلبةةة %31.44طالبةةا  وطالبةةة بنسةةبة  10060التعلةةيم المةةوازي فقةةد بلةة  

 %.19.73المقبولين على شريحة محددة 
 

 الجامعةةةللنسةةبة المئويةةة لتوزيةع طلبةةة  بالقطاعةةات الدائريةة التمثيةل البيةةاني( 38)ويبةين الشةةكل رقةةم 
  .نوع البرنامج الدراسية وفقا  لمتغير ردنياأل

 9613 8 763 9558 الطب
 9638  777 9557 العلوم التربوية

 66. 8 75 517 والتصميم الفنون
 .566 145 9816 .48 اللغات األجنبية

 9938 8 694 646 الهندسة والتكنولوجيا
 5758 5986 59 17. تكنولوجيا المعلومات

 695 8 571 .67 طب األسنان
 614 5. 667 531 علوم التأهيل

 358 8 57. 617 اآلثار والسياحة
 8 8 8 8 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 11 8 8 11 العقبة/كلية العلوم البحرية
 654 8 45 693 العقبة/كلية اإلدارة والتمويل
 597 8 . 595 العقبة/كلية السياحة والفندقة

 543 8 1 571 العقبة/كلية اللغات
 588 8 4 916 العقبة/كلية نظم وتكنولوجيا المعلومات

 93113 5961 91111 96695 المجموع الكلي
 911.11 96.79 99.33 59.89 %النسبة المئوية 
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ة ردنياأل الجامعةالبكالوريوس في التمثيل البياني بالقطاعات الدائرية للنسبة المئوية لتوزيع طلبة ( 38)شكل رقم 

 وفقا  لمتغير نوع البرنامج الدراسي
 :ة حسب المستوى الدراسيردييال  الجامعةتوزيع طلبة ( ز

المختلفةة، بةدءا  تويات الدراسية ة على المسردنيالجامعة األالبكالوريوس في ومن حيث توزيع طلبة 
( 25)جةةدول رقةةم بطلبةةة السةةنة األولةةى، وانتهةةاء بطلبةةة السةةنة السادسةةة فةةي بعةةض الكليةةات، فيبةةين 

 .توزيع الطلبة على هذه المستويات الدراسية وفقا  للكلية
 

ية، سنة أولى، وثان)ة حسب الكلية والمستوى الدراسي ردنياأل الجامعةتوزيع طلبة (: 25)جدول رقم 
 (، وخامسة، وسادسةوثالثة، ورابعة

 الكلية 
 :عدد الطلبة في مرحلة البكالوريوس من مستوى السنة

 السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى
 8 8 693 33. 796 98.3 اآلداب
 8 8 9591 345 135 .966 األعمال
 8 8 .75 65. 18. 154 العلوم

 8 8 536 577 551 695 الحقوق
 8 8 949 955 954 .51 التمريض
 8 8 .56 586 543 476 الزراعة

 8 8 9.3 .95 946 83. التربية الرياضية
 8 8 515 564 81. 475 الشريعة
 36 73. 18. 66. .65 653 الصيدلة
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فغالبيةةةةةة  ،المسةةةةةتويات الدراسةةةةةية المختلفةةةةةةعلةةةةةى  الجامعةةةةةةتوزيةةةةةع طلبةةةةةة ( 25)يبةةةةةين جةةةةةدول رقةةةةةم 
وطةب التخصصات تمتد ألربعة مستويات باستثناء الطلبة الدارسين في كليةات الطةب، والصةيدلة، 

من الجدول أن عدد الطلبة في السنة  كما يالحظ التكنولوجيا، وطب األسنان،والهندسة و األسنان، 
األولى في جميع التخصصات يفوق عدد الطلبة في المستويات الدراسية األخرى، وربما يعود ذلك 

في العام الدراسي الحالي مقارنةة بعةدد الطلبةة  الجامعةإلى ارتفاع عدد الطلبة المقبولين في كليات 
، أو لعةدم تحقيةق شةروط االنتقةال للسةنوات التاليةة فةي الكليةات التةي فةي السةنوات السةابقةالمقبولين 

بلغةةت النسةةبة المئويةةة لعةةدد الطلبةةة الدارسةةين بالمسةةتويات وبشةةكل عةةام، فقةةد  .تعتمةةد النظةةام السةةنوي
، %5.70، و%16.67، %18.51، %20.05، %34.69: السةةةةةةةتة علةةةةةةةى التةةةةةةةوالي كمةةةةةةةا يلةةةةةةةي

 % .0.80و

 الجامعةةةطلبةةة عةةدد للنسةةبة المئويةةة ل بالقطاعةةات الدائريةةة التمثيةةل البيةةاني( 36)رقةةم ويبةةين الشةةكل 
 . المستوى الدراسي للطالبة وفقا  لمتغير ردنياأل

 933 944 919 917 93. 71. الطب
 8 8 696 659 61. 666 العلوم التربوية

 8 8 61 5. .3 937 والتصميم الفنون
 8 8 521 465 433 1145 اللغات األجنبية

 8 9.65 136 9863 9865 .9.7 الهندسة والتكنولوجيا
 8 8 661 564 19. .61 تكنولوجيا المعلومات

 8 .1 955 983 919 946 طب األسنان
 8 8 976 993 .97 4.. علوم التأهيل

 8 8 34 .99 937 654 اآلثار والسياحة
 8 8 8 8 8 8 وم السياسيةوالعل الدراسات الدولية

 8 8 58 951 59 61 العقبة/العلوم البحرية
 8 8 47 64 955 5.5 العقبة/اإلدارة والتمويل
 8 8 55 997 74 996 العقبة/السياحة والفندقة

 8 8 65 .96 46 956 العقبة/اللغات
 8 8 68 586 69 17 العقبة/نظم وتكنولوجيا المعلومات

 375 9151 6869 6963 6811 93195 المجموع الكلي
 1.81 5.71 91.17 98.59 31.15 93.16 %النسبة المئوية 



86 

 

 
 

 ة وفقا  لمتغير المستوى الدراسيردنياأل الجامعةطلبة توزيع التمثيل البياني للنسبة المئوية ل(: 36)شكل رقم 
 

 :برامج الكليةحسب  ولينالمقبطلبة عدد التوزيع ( ح

( الماجسةتير، والةدكتوراهو ، البكةالوريوس)ين فةي بةرامج الكليةة الطلبة المقبول متوسط عددومن حيث 
توزيةةةةع الطلبةةةةة علةةةةى هةةةةذه المسةةةةتويات ( 29)، فيبةةةةين جةةةةدول رقةةةةم 2012/ 2011للعةةةةام الدراسةةةةي 
 .كليةوال كاديميبرنامج األالدراسية وفقا  لل

 
في برامج البكالوريوس  المقبولينمتوسط عدد حسب ة ردنيبة الجامعة األتوزيع طل (:29)جدول رقم 

 والماجستير والدكتوراه

 الكلية 
 متوسط عدد الطلبة المقبولين في برنامج الكلية

 المجموع
 الدكتوراه الماجستير البكالوريوس

 674 79 46 469 اآلداب
 9814 586 59 369 األعمال
 416 1 46 459 العلوم
 84. 95 56 546 قالحقو 

 517 98 .7 5.5 التمريض
 76 9 . 78 الزراعة

 596 55 96 963 التربية الرياضية
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لبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ا المقبولين في برامجطلبة التوزيع ( 29)يبين جدول رقم 
 2012/ 2011لمقبةةةولين فةةةي برنةةةامج البكةةةالوريوس للعةةةام الدراسةةةي فقةةةد بلةةة  عةةةدد الطلبةةةة ا

طالبةا  ( 886)طالبا  وطالبة، فةي حةين بلة  عةدد المقبةولين فةي برنةامج الماجسةتير ( 8838)
 . طالبا  وطالبة( 576)وطالبة، أما الطلبة المقبولون في برنامج الدكتوراه فقد بل  عددهم 

طلبةةةة العةةةدد للنسةةةبة المئويةةةة ل بالقطاعةةةات الدائريةةةة يالتمثيةةةل البيةةةان( 40)ويبةةةين الشةةةكل رقةةةم 
 .على مستوى الجامعة كاديميللبرنامج األوفقا   المقبولين

 764 48 61 646 الشريعة
 688 1 .7 3.. الصيدلة
 675 8 .95 51. الطب

 478 38 976 694 العلوم التربوية
 .94 8 53 9.7 والتصميم الفنون

 159 3 6. 361 اللغات األجنبية
 95.6 .99 34 98.3 والتكنولوجياالهندسة 

 797 8 63 646 تكنولوجيا المعلومات
 .94 8 1 976 طب األسنان
 553 8 8 553 علوم التأهيل

 576 8 7 575 اآلثار والسياحة
 8. 8 8. 8 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 988 8 8 988 العقبة/العلوم البحرية
 785 8 93 636 العقبة/اإلدارة والتمويل
 555 8 8 555 العقبة/السياحة والفندقة

 544 8 8 544 العقبة/اللغات
 .58 8 8 .58 العقبة/نظم وتكنولوجيا المعلومات

 91916 571 881 8898 المجموع الكلي
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على مستوى  كاديميللبرنامج األوفقا   المقبولينطلبة عدد الللنسبة المئوية ل التمثيل البياني :(40)شكل رقم 

 الجامعة
 
 : الذي تخرجوا ميه كاديميالبريامج ال سب حالخريجين ة ردييال  الجامعةتوزيع طلبة ( ط

 2012/ 2011للعةام الدراسةي  الخريجينة ردنيتوزيع طلبة الجامعة األ( 27)كما يبين جدول رقم 
 .(البكالورويس والماجستير والدكتوراه) والبرنامجحسب الكلية 

 
البكالورويس والماجستير ) والبرنامجحسب الكلية الخريجين ة ردنياأل الجامعةتوزيع طلبة (: 27)جدول رقم 

 (والدكتوراه

 الكلية
 المجموع الكلي :عدد الطلبة الخريجين من برنامج

 دكتوراهال ماجستيرال بكالوريوسال
 .76 3. 63 636 اآلداب
 9966 6 .6 9816 األعمال
 415 5. 986 .77 العلوم

 57. 5 .5 88. الحقوق
 584 3 6 916 التمريض
 76 9 . 78 الزراعة

 999 8 98 989 لتربية الرياضيةا
 5.. 79 56 576 الشريعة
 61. 5 8. 96. الصيدلة
 566 8 66 968 الطب
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من كلية ألخةرى،  2012/ 2011تفاوت عدد الخريجين خالل العام  (27)يبين جدول رقم 

ذا كما أن الطلبة الخريجين من برنامج البكالوريوس هم األكثر عددا  فةي جميةع الكليةات، وهة
متوقةةةةع فةةةةي ظةةةةل تفةةةةاوت عةةةةدد الطلبةةةةة الملتحقةةةةين بالكليةةةةات المختلفةةةةة، وزيةةةةادة عةةةةدد الطلبةةةةة 

فقةةد بلغةةت النسةةبة  وعمومةةا   .مقارنةةة ببةةرامج الدراسةةات العليةةا الملتحقةةين ببرنةةامج البكةةالوريوس
( البكةةالوريوس، والماجسةةتير، والةةدكتوراه) مةةن البةةرامج الثالثةةة الخةةريجينالمئويةةة لعةةدد الطلبةةة 

 %.2.76، و%8.71و، %88.50: توالي كما يليعلى ال
 

طلبةةة توزيةةع للنسةةبة المئويةةة ل بالقطاعةةات الدائريةةة التمثيةةل البيةةاني( 41)ويبةةين الشةةكل رقةةم 
 . لطالبا الذي تخرج منه كاديميالبرنامج األللكلية و وفقا  الخريجين ة ردنياأل الجامعة

 381 .6 43 696 العلوم التربوية
 994 8 3 983 والتصميم الفنون

 674 8 56 483 اللغات األجنبية
 95.7 . .3 9961 الهندسة والتكنولوجيا
 .75 8 64 666 تكنولوجيا المعلومات

 964 8 95 9.6 ب األسنانط
 986 8 9 984 علوم التأهيل

 576 8 7 575 اآلثار والسياحة
 93 8 93 8 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 8 8 8 8 العقبة/العلوم البحرية
 8 8 8 8 العقبة/اإلدارة والتمويل
 8 8 8 8 العقبة/السياحة والفندقة

 8 8 8 8 العقبة/اللغات
 8 8 8 8 العقبة/يا المعلوماتنظم وتكنولوج

 7658 393 667 6777 المجموع الكلي
 911 3.71 8.79 88.51 %النسبة المئوية 



91 

 

 
ة كاديمية الذين تخرجوا من البرامج األردنياأل الجامعةة التمثيل البياني للنسبة المئوية لطلب(: 41)شكل رقم 

 (البكالوريوس، والماجستير ، والدكتوراه) الثالثة
 

 : تقديراتهمحسب الخريجين في آخر دفعة طلبة التوزيع ( ي

 2012/ 2011للعةةةام الدراسةةةي  الخةةةريجينة ردنيةةةتوزيةةةع طلبةةةة الجامعةةةة األ( 28)يبةةةين جةةةدول رقةةةم 
 .(ممتاز، وجيد جدا ، وجيد، ومقبول) وهالتقدير الذي حققحسب 

ة الةةذين تخرجةةوا فةةي آخةةر دفعةةة وفقةةا  للتقةةدير الةةذي حصةةلوا عليةةه ردنيةةتوزيةةع طلبةةة الجامعةةة األ(: 28)جةةدول رقةةم 
 ممتاز، وجيد جدا ، وجيد، ومقبول)

 الكلية 
 عدد الطلبة الخريجين في آخر دفعة الذين حصلوا على تقدير

 مقبول جيد جيد جداً  ممتاز
 918 971 944 76 اآلداب
 749 547 543 68 األعمال
 561 963 18 99 العلوم

 988 74 68 6. الحقوق
 49 41 79 58 التمريض
 958 34 67 91 الزراعة

 68 65 .5 4 التربية الرياضية
 79 16 964 .6 الشريعة
 18 19 955 1. الصيدلة
 94 64 995 .6 الطب

 14 977 1.. 947 العلوم التربوية
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فةي جميةع ( ممتةاز)حصةلوا علةى تقةدير  فةاض عةدد الطلبةة الةذينانخ (28)يبين جةدول رقةم 

جيةةةد جةةةدا ، وجيةةةةد، ) ات األخةةةةرىتقةةةدير الالكليةةةات مقارنةةةة بعةةةةدد الطلبةةةة الةةةذين حصةةةةلوا علةةةى 
ممن حصلوا على تقدير وعموما  فقد بلغت النسبة المئوية لعدد الطلبة الخريجين .  (مقبولو 
، %27.56 (جيةةةد)، وعلةةةى تقةةةدير %26.22( جيةةةد جةةةدا  )، وعلةةةى تقةةةدير %6.22( ممتةةاز)
 %.33.67( مقبول)على تقدير و 
 

الةةةذين تخرجةةةوا فةةةي آخةةةر دفعةةةة وفقةةةا   لعةةةدد الطلبةةةةالتمثيةةةل البيةةةاني ( 42)ويبةةةين الشةةةكل رقةةةم 
 .لتقديراتهم وللكلية التي درسوا فيها

 . 6. 93 6 والتصميم الفنون
 184 132 141 49 اللغات األجنبية

 666 33. 81. 49 الهندسة والتكنولوجيا
 939 998 13 .5 تكنولوجيا المعلومات

 55 76 77 95 طب األسنان
 5. 53 7. 99 علوم التأهيل

 98 97 1 6 اآلثار والسياحة
 8 4 6 7 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 8 8 8 8 العقبة/لوم البحريةالع
 8 8 8 8 العقبة/اإلدارة والتمويل
 8 8 8 8 العقبة/السياحة والفندقة

 8 8 8 8 العقبة/اللغات
 8 8 8 8 العقبة/نظم وتكنولوجيا المعلومات

 3381 3193 3999 679 المجموع الكلي
 99.17 37.51 31.33 1.33 %النسبة المئوية 
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وفقا  للكلية والتقدير في آخر دفعة ة الذين تخرجوا ردنياأل الجامعةالتمثيل البياني لعدد طلبة (: 42)شكل رقم 
 كاديمياأل

   
تخرجةةوا ة الةةذين ردنيةةاأل الجامعةةةالتمثيةةل البيةةاني للنسةةبة المئويةةة لطلبةةة ( 43)كمةةا يبةةين الشةةكل رقةةم 

 . على مستوى الجامعة ككلالتقدير  في آخر دفعة وفقا  لمتغير
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 تخرجوا في آخر دفعة وفقا  لمتغيرذين ة الردنياأل الجامعةالتمثيل البياني للنسبة المئوية لطلبة (: 43)شكل رقم 
 على مستوى الجامعة ككلالتقدير 

 : توزيع الطلبة حسب يسبة الملتحقين ببرامج الدراسات العليا( ك

ومن حيث نسةبة الطلبةة الملتحقةين ببةرامج الدراسةات العليةا مقارنةة بعةدد طلبةة الكليةة، فيبةين جةدول 
 .حسب الكليةعليا نسبة االلتحاق ببرامج الدراسات ال( 26)رقم 

 حسب نسبة الملتحقين منهم ببرامج الدراسات العلياة ردنياأل الجامعةتوزيع طلبة (: 26)جدول رقم 

 الكلية 
نسبة الطلبة في برامج الدراسات العليا إلى عدد 

 طلبة الكلية
 %99 اآلداب
 % 1 األعمال
 %9547 العلوم

 %647 الحقوق
 %9449 التمريض
 %1 الزراعة

 %95 لتربية الرياضيةا
 % 59 الشريعة
 %449 الصيدلة
 %57 الطب

 % 56 العلوم التربوية
 %68 والتصميم الفنون



94 

 

 الكلية 
نسبة الطلبة في برامج الدراسات العليا إلى عدد 

 طلبة الكلية
 %476. اللغات األجنبية

 %647 دسة والتكنولوجياالهن
 %6 تكنولوجيا المعلومات

 % 6468 طب األسنان
 8 علوم التأهيل

 %8849 اآلثار والسياحة
 - والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 8 العقبة/العلوم البحرية
 %7 العقبة/اإلدارة والتمويل
 8 العقبة/السياحة والفندقة

 8 العقبة/اللغات
 8 العقبة/معلوماتنظم وتكنولوجيا ال

  المجموع الكلي

 
ونسةةةةبتهم  تفةةةةاوت عةةةدد الطلبةةةة الملتحقةةةةين ببةةةرامج الدراسةةةةات العليةةةا (26)جةةةةدول رقةةةم  يالحةةةظ مةةةن

، وهنالةةةك كليةةةات تتضةةةمن بةةةرامج للدراسةةةات العليةةةا باإلضةةةافة إلةةةى برنةةةامج البكةةةالوريوس أو المئويةةةة
 .الدبلوم

 
 : حدةتوزيع الطلبة حسب معدل عددهم في الشعبة الوا( ل

ة خةةالل العةةام الدراسةةي كاديميةةأمةةا مةةن حيةةث معةةدل عةةدد الطلبةةة فةةي الشةةعبة الواحةةدة فةةي البةةرامج األ
شةةعبة الواحةةدة فةةي الة ردنيةةطلبةةة الجامعةةة األ معةةدل عةةدد( 30)فيبةةين جةةدول رقةةم ، 2012/ 2011

 .كاديمياأل والبرنامجحسب الكلية  2012/ 2011للعام الدراسي 
 

 ة في الشعبة الواحدة في برامج البكالوريوس والدراسات العلياردنياأل الجامعةلبة ط معدل عدد(: 30)جدول رقم 

 :معدل عدد الطلبة في الشعبة في برامج الكلية 
 الدراسات العليا البكالوريوس

 1 61 اآلداب
 58 47 األعمال
 8. 68 العلوم

 61 68 الحقوق
 1 78 التمريض
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 الكلية 
 :معدل عدد الطلبة في الشعبة في برامج

 الدراسات العليا البكالوريوس
 6 56 الزراعة

 95 67 التربية الرياضية
 97 68  الشريعة
 97 68 الصيدلة
 98 958 الطب

 98 78 العلوم التربوية
 5 98 والتصميم الفنون

 5 96 اللغات األجنبية
 4 66 الهندسة والتكنولوجيا
 95 78 تكنولوجيا المعلومات

 7 9.8 طب األسنان
 8 68 علوم التأهيل

 4 47 اآلثار والسياحة
 57 - ياسيةوالعلوم الس الدراسات الدولية

 8 8. العقبة/العلوم البحرية
 93 57 العقبة/اإلدارة والتمويل
 8 8. العقبة/السياحة والفندقة

 8 8. العقبة/اللغات
 8 53 العقبة/نظم وتكنولوجيا المعلومات

 .9846 .4743 الكلي المتوسط

تةراوح الكلية، فقةد  ة على مستوىكاديميمعدالت أعداد الطلبة في البرامج األ (30)يبين جدول رقم 
 فةي كليةة الفنةون والتأهيةل، (10)ن معدل الطلبة فةي الشةعبة الواحةدة فةي بةرامج البكةالوريوس مةا بةي

بةةةةرامج شةةةةعب فةةةةي  قلةةةةيال  كةةةةان معةةةةدل عةةةةدد الطلبةةةةة ، و المةةةةواد النظريةةةةة/ فةةةةي كليةةةةة الطةةةةب (130)و
، وكةةان (27) اعةةوالزر ، (17) واللغةات األجنبيةةة، (10) الفنةون والتصةةميمالبكةالوريوس فةي كليةةات 

 .طالبا  ( 130)، وكلية طب األسنان (120) النظرية للمواد الطبفي كلية كبيرا  

فقد تراوح معدل الطلبة في الشعبة الواحدة في بةرامج الدراسةات وفيما يتعلق ببرامج الدراسات العليا 
يةةةة الفنةةةون كلفقةةةد كةةةان معةةةدل الطلبةةةة فةةةي الشةةةعبة الواحةةةدة قلةةةيال  فةةةي ، (46)و( 2)العليةةةا مةةةا بةةةين 

 .طالبا   (46) الحقوق ةوكان كبيرا  في كلي ،(2) وكلية اللغات األجنبية، (2) والتصميم
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فةةةةي الشةةةةعبة الواحةةةةدة فةةةةي بةةةةرامج عةةةةدد الطلبةةةةة معةةةةدل التمثيةةةةل البيةةةةاني ل( 44)ويبةةةةين الشةةةةكل رقةةةةم 
 .البكالوريوس والدراسات العليا تبعا  للكلية

 

 معدل عدد الطلبة في الشعبة الواحدة في برامج البكالوريوس والدراساتل بالخطوط التمثيل البياني( 44)شكل رقم 
 العليا تبعا  للكلية

 
 : توزيع الطلبة الميذرين والمفصولين( م

فيبةين جةدول  2012/ 2011ومن حيث عدد الطلبة المنذرين أو المفصولين خالل العام الدراسي 
 . كليةالمنذرين أو المفصولين حسب الطلبة توزيع ال( 31)رقم 

 
 المنذرين والمفصولين حسب الكليةة ردنياأل الجامعةتوزيع طلبة (: 31)جدول رقم 

 عدد الطلبة المفصولين عدد الطلبة المنذرين الكلية 
 8 9 اآلداب
 8 8 األعمال
 8 63. العلوم

 8 986 الحقوق
 1 45 التمريض
 76 5.3 الزراعة

 8 99 التربية الرياضية
 9 65 الشريعة
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 عدد الطلبة المفصولين عدد الطلبة المنذرين الكلية 
 8 .3 دلةالصي

 8 8 الطب
 8 8 العلوم التربوية

 8 93 والتصميم الفنون
 98 958 اللغات األجنبية

 664 659 الهندسة والتكنولوجيا
 8 554 تكنولوجيا المعلومات

 8 8 طب األسنان
 8 8 علوم التأهيل

 . 994 اآلثار والسياحة
 8 8 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 9 96 العقبة/ريةكلية العلوم البح
 4 44 العقبة/كلية اإلدارة والتمويل
 7 5. العقبة/كلية السياحة والفندقة

 1 5. العقبة/كلية اللغات
 5 97 العقبة/كلية نظم وتكنولوجيا المعلومات

 531 3353 المجموع الكلي

اوح مةا قةد تةر  2012/ 2011أن عدد الطلبة المنذرين خالل العةام الدراسةي  (31)يبين جدول رقم 
وعلةةةوم والتأهيةةةل، ، والعلةةةوم التربويةةةةطالبةةةا  فةةةي كليةةةة طةةةب األسةةةنان، وكليةةةة الطةةةب، ( صةةةفر)بةةةين 

 . الهندسة والتكنولوجياطالبا  في كلية ( 721)وواألعمال، 

كليةةةات : عةةةدد مةةةن الكليةةةات، مثةةةلطالبةةةا  فةةةي ( صةةةفر)كمةةةا تةةةراوح عةةةدد الطلبةةةة المفصةةةولين مةةةا بةةةين 
طالبا  في كلية ( 449)و والدراسات الدولية ،وعلوم والتأهيل، تربويةوالعلوم الوكلية الطب، الفنون، 

طالبةةةا   2252وعلةةةى أيةةةة حةةةال، فقةةةد بلةةة  المجمةةةوع الكلةةةي للطلبةةةة المنةةةذرين  .الهندسةةةة والتكنولوجيةةةا
 .طالبا  وطالبة 546وطالبة على مستوى الجامعة ككل، وبل  عدد الطلبة المفصولين 
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 : اإليفاد ويوعوالبريامج  الكلية الموفدين حسبتوزيع الطلبة ( ن

ة إيفادا  داخليا  وخارجيا  في برامج الدراسات العليا، ويبين جةدول ردنيكما يتم إيفاد طلبة الجامعة األ
 كةاديمياأل والبرنةامجحسب الكليةة داخليا  وخارجيا   الموفدين ةردنيطلبة الجامعة األ عدد( 32)رقم 

 .ونوع اإليفاد
 

 ة الموفدين حسب الكلية والبرنامج ونوع اإليفادردنياأل الجامعةيع طلبة توز (: 32)جدول رقم 
 

 الكلية 
 عدد الموفدين إيفاداً خارجياً  عدد الموفدين إيفاداً داخلياً 

 دكتوراه ماجستير دكتوراه ماجستير
 4 8 8 4 اآلداب
 98 9 9 4 األعمال
 4 8 8 98 العلوم

 . 8 8 8 الحقوق
 6 5 8 5 التمريض

 8 8 8 97 لزراعةا
 5 8 8 6 التربية الرياضية

 8 8 8 8 الشريعة
 98 8 8 8 الصيدلة
 59 8 8 8 الطب

 6 8 8 6 العلوم التربوية
 8 5 9 9 والتصميم الفنون

 98 5 8 5 اللغات األجنبية
 59 5 8 6 الهندسة والتكنولوجيا
 99 8 8 8 تكنولوجيا المعلومات

 99 8 8 9 طب األسنان
 94 8 8 8 التأهيلعلوم 

 8 8 8 8 الدراسات الدولية والعلوم السياسية
 5 8 8 8 اآلثار والسياحة

 9 8 8 8 العقبة/ اإلدارة والتمويل
 6 8 8 8 العقبة/ السياحة والفندقة

 3 8 8 8 العقبة/ العلوم البحرية
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 الكلية 
 عدد الموفدين إيفاداً خارجياً  عدد الموفدين إيفاداً داخلياً 

 دكتوراه ماجستير دكتوراه ماجستير
 9 8 8 8 العقبة/ اللغات األجنبية

 3 8 8 8 العقبة/ نظم وتكنولوجيا المعلومات
 953 1 3 55 المجموع الكلي

 61.73 3.99 1.13 35.39 %النسبة المئوية 
 

، أمةةا ر كةةان داخليةةا  فةةي غالبيةةة الكليةةاتأن اإليفةةاد ضةةمن برنةةامج الماجسةةتي (32)يبةةين جةةدول رقةةم 
حالتين لطالبين في كل من باستثناء  عمليات اإليفاد لبرنامج الدكتوراه فيالحظ أنها كانت خارجية،

وضةةمن  ككةةل الجامعةةةوقةةد بلةة  عةةدد الطلبةةة الموفةةدين علةةى مسةةتوى  عمةةال وكليةةة الفنةةون،كليةةة األ
طالبةةةةةا ، مةةةةةوزعين علةةةةةى برنةةةةةامج الماجسةةةةةتير بنسةةةةةبة ( 218)كل عةةةةةام بةةةةةرامج الدراسةةةةةات العليةةةةةا بشةةةةة

 (. %73.85)، وعلى برنامج الدكتوراه بنسبة (29.15%)
 

 : عودتهم في العام القادم المرشحين لإليفاد وعدد الموفدين المتوقعالطلبة عدد ( ه
ترشيح عدد مةن الطلبةة لإليفةاد، ويتوقةع أيضةا  عةودة عةدد  2012/ 2011تم خالل العام الدراسي 

( 33)ويبةين جةدول رقةم . آخر من الموفدين الةذين أنهةوا فتةرة إيفةادهم ليلتحقةوا بعملهةم فةي الجامعةة
 .يةحسب الكلالمرشحين لإليفاد، وأولئك المتوقع عودتهم طلبة  عدد

والمتوقع عودتهم في العام  المرشحين لإليفادة الموفدين ردنيتوزيع طلبة الجامعة األ(: 33)جدول رقم 
 القادم

 ن لإليفادعدد المرشحي الكلية 
عدد الموفدين المتوقع عودتهم في 

 العام القادم
 6 7 اآلداب
 7 4 األعمال
 5 9 العلوم

 8 . الحقوق
 4 98 التمريض
 8 8 الزراعة

 5 . لتربية الرياضيةا
 8 5 الشريعة
 7 98 الصيدلة
 6 55 الطب
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 ن لإليفادعدد المرشحي الكلية 
عدد الموفدين المتوقع عودتهم في 

 العام القادم
 5 6 العلوم التربوية

 5 5 والتصميم الفنون
 . 7 اللغات األجنبية

 7 98 الهندسة والتكنولوجيا
 4 9 تكنولوجيا المعلومات

 5 4 طب األسنان
 5 7 علوم التأهيل

 8 8 الدراسات الدولية والعلوم السياسية
 8 6 لسياحةاآلثار وا

 8 9 العقبة/ اإلدارة والتمويل
 . 6 العقبة/ السياحة والفندقة

 5 . العقبة/ العلوم البحرية
 8 8 العقبة/ اللغات األجنبية

 9 5 العقبة/ نظم وتكنولوجيا المعلومات
 51 911 المجموع الكلي

 95.93 63.88 %النسبة المئوية 
 

 قةةد 2012/ 2011المرشةةحين لإليفةةاد خةةالل العةةام  عةةدد الطلبةةةأن  (33)جةةدول رقةةم  يالحةةظ مةةن
طالبا  فةي ( 22)راسات الدولية إلى الزراعة، والد: بعض الكليات، مثلطالبا  في ( 0)تراوح ما بين 

طالبةا  فةي بعةض ( 0)العةام مةا بةين  هةذاكلية الطب، كما تراوح عدد الموفدين المتوقع عودتهم فةي 
 بلةة طةةالب فةةي كليةةة الطةةب، وعمومةةا ، فقةةد ( 7)زراعةةة إلةةى الشةةريعة، والحقةةوق، وال: الكليةةات، مثةةل

يتوقةةع عةةودة كةةان طةةالب، فةةي حةةين ( 106)عةةدد الطلبةةة المرشةةحين لإليفةةاد علةةى مسةةتوى الجامعةةة 
 . طالبا  وطالبة ممن تم إيفادهم في السنوات السابقة( 56)
 
 : وجهة اإليفاد والجيستوزيع الطلبة الموفدين حسب الكلية ( و

 عةدد( 34)ة حسةب الجةنس وجهةة اإليفةاد فيبةين جةدول رقةم ردنيةد طلبةة الجامعةة األومن حيث إيفا
 .وجهة اإليفاد الجنسحسب  الموفدين ةردنيطلبة الجامعة األ
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  يفادوجهة اإل الجنسة الموفدين حسب ردنياأل الجامعةتوزيع طلبة (: 34)جدول رقم 

 الكلية 
عدد الموفدين حسب 

 اإليفادعدد الموفدين حسب جهة  الجنس

 جامعات أجنبية جامعات عربية ةأردنيجامعات  أنثى ذكر
 6 6 5 98 . اآلداب
 99 8 6 99 6 األعمال
 7 8 95 96 . العلوم

 6 8 8 9 . الحقوق
 1 8 5 6 6 التمريض
 8 8 97 95 . الزراعة

 6 5 8 4 8 التربية الرياضية
 5 8 8 5 8 الشريعة
 98 8 8 3 5 الصيدلة
 59 8 8 3 .9 الطب

 6 8 6 3 8 العلوم التربوية
 . 9 8 9 . والتصميم الفنون

 .9 8 9 99 . اللغات األجنبية
 .5 8 6 3 91 الهندسة والتكنولوجيا
 99 8 8 4 7 تكنولوجيا المعلومات

 99 8 9 4 4 طب األسنان
 4 8 5 4 5 علوم التأهيل

 8 8 8 8 8 الدراسات الدولية والعلوم السياسية
 5 8 8 5 8 والسياحةاآلثار 

 9 8 8 8 9 العقبة/ اإلدارة والتمويل
 6 8 8 9 . العقبة/ السياحة والفندقة

 5 8 8 8 5 العقبة/ العلوم البحرية
 . 8 8 8 . العقبة/ اللغات األجنبية

 6 8 8 8 6 العقبة/ نظم وتكنولوجيا المعلومات
 961 7 51 935 13 المجموع الكلي

 79.79 9.39 39.13 57.61 33.31 %النسبة المئوية 
 

، كمةةةا %42.4مقابةةةل % 57.9بنسةةةبة  تفةةةوق اإلنةةةاث علةةةى الةةةذكور (34)جةةةدول رقةةةم  يالحةةةظ مةةةن
ة، أردنيةةجامعةةات )يظهةةر مةةن الجةةدول توزيةةع الطلبةةة الموفةةدين حسةةب الجهةةة التةةي تةةم اإليفةةاد إليهةةا 
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%( 23)ة تقةارب نيةأرد، فقد كانةت نسةبة اإليفةاد إلةى جامعةات (وجامعات عربية، وجامعات أجنبية
، فةةي حةةين كانةةت نسةةبة اإليفةةاد إلةةى %(3)أمةةا نسةةبة اإليفةةاد إلةةى جامعةةات عربيةةة فتبلةة  مةةا يقةةارب 

 . تقريبا   %(74)، وتبل  األكبرجامعات أجنبية هي 
 

ذكةر، )الموفدين حسب الجةنس عدد الطلبة ل للنسب المئويةالتمثيل البياني ( 45)ويبين الشكل رقم 
 .(وأنثى

 
 ة الموفدين حسب الجنس ردنياأل الجامعةتوزيع طلبة (: 45)شكل رقم 

 
للنسةةةب المئويةةةة لعةةةدد الطلبةةةة الموفةةةدين حسةةةب جهةةةة التمثيةةةل البيةةةاني ( 49)يبةةةين الشةةةكل رقةةةم كمةةةا 
 .اإليفاد

 

ة الموفدين حسب جهة اإليفاد ردنياأل الجامعةتوزيع طلبة (: 49)شكل رقم 
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البحث العلمي في : ثالثاا 
 ةييردالجامعة ال 
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 ةردييال  الجامعةالبحث العلمي في : ثالثاا 

 
 : البحاث المدعومة( أ

ة وفةةق إجةةراءات منظمةةة ومعةةايير محةةددة، وذلةةك مةةن ردنيةةيةةتم دعةةم البحةةث العلمةةي فةةي الجامعةةة األ
وصةندوق دعةم البحةث  مركز حمدي منكو للبحوث العلمية،: خالل عدد من المراكز البحثية، منها

 . العلمي، ومركز المياه والطاقة والبحوث

 2012/ 2011توزيةةةع األبحةةةاث التةةةي تةةةم دعمهةةةا خةةةالل العةةةام الدراسةةةي ( 35)ويبةةةين جةةةدول رقةةةم 
 .حسب الكلية وجهة الدعم
 الدعم  وجهةتوزيع األبحاث المدعومة وفقا  لمتغيري الكلية (: 35)جدول رقم 

 الكلية 
 األبحاث المدعومة

 دوليا   إقليمياً  عربياً  محلياً  مجموعال
 املنشور  العدد املنشور   العدد املنشور   العدد املنشور   العدد

 65 8 8 . . 58 57 97 66 اآلداب
 39 66 79 8 8 8 5 96 53 األعمال
 94 8 9 8 8 8 8 5 97 العلوم

 78 8 8 8 8 8 8 57 78 الحقوق
 59 8 8 8 8 8 8 98 59 التمريض
 933 .98 996 .9 97 7 7 78 79 الزراعة

 58 9 5 8 8 5 4 1 95 التربية الرياضية
 . 8 8 8 8 8 8 8 . الشريعة
 1. . 97 8 8 8 9 58 .5 الصيدلة
 58 9 9 8 8 8 8 99 91 الطب

 7 8 9 8 8 8 8 8 6 العلوم التربوية
 8 8 8 8 8 8 8 8 8 الفنون

 5 8 8 8 8 8 8 9 5 اللغات األجنبية
 67 6 4 8 . 8 98 .9 54 الهندسة والتكنولوجيا
 3 8 8 8 8 8 8 7 3 تكنولوجيا المعلومات

 6 8 8 8 8 8 8 8 6 طب األسنان
 65 7 99 8 8 8 . . 53 علوم التأهيل

 5 8 8 8 8 8 8 5 5 اآلثار والسياحة
 8 8 8 8 8 8 8 8 8 والعلوم السياسية الدراسات الدولية
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 الكلية 
 األبحاث المدعومة

 دوليا   إقليمياً  عربياً  محلياً  مجموعال
 املنشور  العدد املنشور   العدد املنشور   العدد املنشور   العدد

 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ةالعقب/العلوم البحرية
 8 8 8 8 8 8 8 8 8 العقبة/اإلدارة والتمويل
 8 8 8 8 8 8 8 8  8 العقبة/السياحة والفندقة

 8 8 8 8 8 8 8 8 8 العقبة/كلية اللغات
 8 8 8 8 8 8 8 8 8 العقبة/نظم وتكنولوجيا المعلومات

 69 6 . 5 . 6 99 97 56 مركز اللغات
 651 979 318 98 33 93 69 918 963 المجموع الكلي
 911.11 35.15 99.56 3.79 9.63 5.96 1.56 91.15 55.33 النسبة المئوية

ة خةةالل العةةام ردنيةةاأل الجامعةةةفةةي  التةةي تلقةةت دعمةةا   أن األبحةةاث العلميةةة (35)يبةةين جةةدول رقةةم 
 ،بحثةا  ( 421)، وقةد بلة  عةدد المنشةور منهةا بحثةا  ( 956)بل  عةددها  قد 2012/ 2011سي الدرا

الةدولي،  الدعم المحلي، والدعم العربي، والدعم اإلقليمي، والدعم: داعمة جهات توزعت على أربع
أكبر من عدد األبحاث المدعومة كان ن عدد األبحاث المدعومة محليا  وكما يالحظ من الجدول أ

 رى،من جهات أخرى، كما أن هنالك بعض الكليات التي استقطبت دعما  كبيةرا  مقارنةة بكليةات أخة
 .واآلداب، ، واألعمالالزراعةكلية : ومن هذه الكليات

 .المدعومة على مستوى الجامعة حسب جهة الدعمتوزيع األبحاث ( 47)رقم  شكلويبين 

 
 ككل وفقا  لجهة الدعم الجامعةتوزيع األبحاث المدعومة على مستوى (: 47)شكل رقم 
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 : الدوريات المفهرسة التي تصدرها الجامعة( ب

عدد الةدوريات ( 39)النسبة لعدد الدوريات المفهرسة التي تصدرها الجامعة، فيبين جدول رقم أما ب
 .حسب الكلية 2012/ 2011خالل العام الدراسي  تم إصدارهاالمفهرسة التي 

 عدد الدوريات المفهرسة التي تم إصدارها(: 39)جدول رقم 
 عدد الدوريات المفهرسة التي تصدرها الجامعة الكلية 

 . آلدابا
 8 األعمال
 8 العلوم

 9 الحقوق
 8 التمريض
 9 الزراعة

 5 التربية الرياضية
 9 الشريعة
 8 الصيدلة
 9 الطب

 8 العلوم التربوية
 8 والتصميم الفنون

 8 اللغات األجنبية
 9 الهندسة والتكنولوجيا
 6 تكنولوجيا المعلومات

 8 طب األسنان
 91 علوم التأهيل

 8 لسياحةاآلثار وا
 8 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 8 العقبة/كلية العلوم البحرية
 8 العقبة/كلية اإلدارة والتمويل
 8 العقبة/كلية السياحة والفندقة

 8 العقبة/كلية اللغات
 8 العقبة/كلية نظم وتكنولوجيا المعلومات

 6 مركز اللغات
  31 المجموع الكلي
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خةةةالل العةةةام  الجامعةةةة أصةةةدرتهاالةةةدوريات المفهرسةةةة التةةةي أن عةةةدد  (39) جةةةدول رقةةةم يالحةةةظ مةةةن

التمثيةةل البيةةاني باألعمةةدة ( 48)ويبةةين الشةةكل رقةةم  .دوريةةة مفهرسةةة( 40)قةةد بلةة   2011/2012
 .الجامعة أصدرتهاالدوريات المفهرسة التي لعدد 

 

 ا الجامعةهتصدر ني لعدد الدوريات المفهرسة التي أالتمثيل البيا(: 48)شكل رقم 
 

 : المعدل السيوي لعدد الوراق البحثية الميشورة في الكلية( ج

عةةةدد ل السةةنوي لالمعةةد( 37)، فيبةةين جةةةدول رقةةم وراق البحثيةةة المنشةةةورة فةةي الكليةةةأللةةأمةةا بالنسةةبة 
 .حسب الكلية 2012/ 2011األوراق البحثية المنشورة خالل العام الدراسي 

 
 لكلية لوفقا  دد األوراق البحثية المنشورة المعدل السنوي لع(: 37)جدول رقم 

 الكلية 
المعدل السنوي لعدد األوراق البحثية المنشورة 

 لكلية ل
 5. اآلداب
 97457 األعمال
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 الكلية 
المعدل السنوي لعدد األوراق البحثية المنشورة 

 لكلية ل
 49 العلوم

 4 الحقوق
 97 التمريض
 6 الزراعة

 48 التربية الرياضية
  67 الشريعة
 548 الصيدلة
 988 الطب

 .94 العلوم التربوية
 6 والتصميم نالفنو 

 79 اللغات األجنبية
 31 الهندسة والتكنولوجيا
 7 تكنولوجيا المعلومات

 949 طب األسنان
 547 علوم التأهيل

 .94 اآلثار والسياحة
 55 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 . العقبة/العلوم البحرية
 3 العقبة/اإلدارة والتمويل
 8 العقبة/السياحة والفندقة

 7 العقبة/ية اللغاتكل
 6 العقبة/نظم وتكنولوجيا المعلومات

 . مركز اللغات
 39.7  الكلي المتوسط

  
 الدراسةةيالكليةةة خةةالل العةةام األوراق البحثيةةة المنشةةورة فةةي أن عةةدد  (37)جةةدول رقةةم  يالحةةظ مةةن

( 100)وفةرع العقبةة، / ورقة بحثية في كلية السياحة والفندقة( 0)قد تراوح ما بين  2011/2012
طةةةب، وقةةةد بلةةة  المتوسةةةط العةةةام لعةةةدد األوراق البحثيةةةة المنشةةةورة فةةةي السةةةنة الورقةةة بحثيةةةة فةةةي كليةةةة 

 .ورقة بحثية 21.7



111 

 

في للمعدل السنوي لعدد األوراق البحثية المنشورة التمثيل البياني باألعمدة ( 46)ويبين الشكل رقم 
 .تبعا  للكلية 2012/ 2011خالل العام الكلية 

 
 تبعا  للكليةللمعدل السنوي لعدد األوراق البحثية المنشورة التمثيل البياني باألعمدة  :(46)شكل رقم 

 
 : رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه التي تم مياقشتها( د

عةدد ( 38)يبةين جةدول رقةم أما بالنسبة ألبحاث الطلبة المتمثلة في رسائل الماجستير والدكتوراه، ف
حسةةةب  2012/ 2011خةةةالل العةةةام الدراسةةةي  كتوراه التةةةي تمةةةت مناقشةةةتهارسةةةائل الماجسةةةتير والةةةد

 .الكلية
 توزيع رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه التي تم مناقشتها(: 38)جدول رقم 

 

 الكلية 
عدد رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه التي 

 نوقشت بالكلية 
 73 اآلداب
 56 األعمال
 .6 العلوم

 5 الحقوق
 3 مريضالت

 .. الزراعة



111 

 

 الكلية 
عدد رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه التي 

 نوقشت بالكلية 
 95 التربية الرياضية

 63 الشريعة
 93 الصيدلة
 94 الطب

 33 العلوم التربوية
 1 والتصميم الفنون

 . اللغات األجنبية
 34 الهندسة والتكنولوجيا
 56 تكنولوجيا المعلومات

 6 طب األسنان
 8 علوم التأهيل

 . اآلثار والسياحة
 95 لسياسيةوالعلوم ا الدراسات الدولية

 8 العقبة/العلوم البحرية
 8 العقبة/اإلدارة والتمويل
 8 العقبة/السياحة والفندقة

 8 العقبة/اللغات
 8 العقبة/نظم وتكنولوجيا المعلومات

 8 مركز اللغات
 319 المجموع الكلي

  

 تعةةةةدد أطروحةةةةات الةةةةدكتوراه أو رسةةةةائل الماجسةةةةتير التةةةةي تمةةةةأن  (38)جةةةةدول رقةةةةم  يالحةةةةظ مةةةةن
رسةالة أو أطروحةة، ( 88 – 2)قةد تراوحةت مةا بةين  2012/ 2011ناقشتها خالل العام الحةالي م

يسةاوي صةفرا  ال فيهةا ن الكليات التي كان عةدد الرسةائل واألطروحةات التةي تمةت مناقشةتها بأ علما  
يالحةةةظ التفةةةاوت الكبيةةةر فةةةي عةةةدد هةةةذه الرسةةةائل مةةةن كليةةةة و تشةةةتمل علةةةى بةةةرامج للدراسةةةات العليةةةا، 

 معةةدلوقةد بلةة  ، ات العليةةا فةي الكليةةةاسةةبغةةض النظةر عةةن عةةدد الطلبةة أو عةةدد بةرامج الدر  ألخةرى،
 . رسالة أو أطروحة للكلية 20 قشتهاالرسائل واألطروحات التي تم منا عدد

لعةةدد أطروحةةات الةةدكتوراه أو رسةةائل الماجسةةتير  باألعمةةدة التمثيةةل البيةةاني( 50)ويبةةين الشةةكل رقةةم 
 .تبعا  للكلية العام الحالي مناقشتها خالل تالتي تم



112 

 

 

التمثيل البياني باألعمدة لعدد أطروحات الدكتوراه أو رسائل الماجستير التي تم ( 50)شكل رقم  
 تبعا  للكلية 2012/ 2011مناقشتها خالل العام الحالي 

 
 : البحاث التي ُيشرت في مجالت محلية وعربية وأجيبية( ه

فةةي مجةةالت محليةةة وعربيةةة  2012/ 2011الدراسةةي  ي العةةامشةةرت فةةألبحةةاث التةةي نلأمةةا بالنسةةبة 
شةةرت فةةي مجةةالت محليةةة وعربيةةة وأجنبيةةة عةةدد األبحةةاث التةةي ن( 36)وأجنبيةةة، فيبةةين جةةدول رقةةم 

 .حسب الكلية
 حسب الكلية عدد األبحاث التي ُنشرت في مجالت محلية وعربية وأجنبية(: 36)جدول رقم 

 الكلية 
جالت محلية عدد األبحاث التي ُنشرت في م

 وعربية وأجنبية
 5. اآلداب
 19 األعمال
 56. العلوم

 4 الحقوق
 35 التمريض
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 الكلية 
جالت محلية عدد األبحاث التي ُنشرت في م

 وعربية وأجنبية
 969 الزراعة

 8. التربية الرياضية
 67 الشريعة
 951 الصيدلة
 36 الطب

 .95 العلوم التربوية
 4 والتصميم الفنون

 54 اللغات األجنبية
 9.5 الهندسة والتكنولوجيا

 996 تتكنولوجيا المعلوما
 67 طب األسنان
 .9 علوم التأهيل

 .5 اآلثار والسياحة
 55 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 5 العقبة/كلية العلوم البحرية
 3 العقبة/كلية اإلدارة والتمويل
 8 العقبة/كلية السياحة والفندقة

 7 العقبة/كلية اللغات
 7 العقبة/نظم وتكنولوجيا المعلومات

 57 غاتمركز الل
  9531 المجموع الكلي

  
األبحةةاث التةةي ُنشةةرت فةةي العةةام فةةي مجةةالت محليةةة وعربيةةة أن عةةدد  (36)جةةدول رقةةم  يالحةةظ مةةن
بحثةا ، وقةد بلة  ( 171)إلةى ( صةفر)قد تراوح مةا بةين  2012/ 2011خالل العام الحالي وأجنبية 

 .بحثا  ( 1546)المجموع الكلي لعدد األبحاث المنشورة 
لعةةدد األبحةةاث التةةي ُنشةةرت فةةي مجةةالت محليةةة التمثيةةل البيةةاني باألعمةةدة ( 51)رقةةم  ويبةةين الشةةكل

 .تبعا  للكلية 2012/ 2011 الدراسيخالل العام وعربية وأجنبية 
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 تبعا  للكليةلعدد األبحاث التي ُنشرت في مجالت محلية وعربية وأجنبية التمثيل البياني  :(51)شكل رقم 

 
 : لمتخصصة التي عقدتها الكليةاليدوات والمؤتمرات ا( و

( 40)، فيبةين جةدول رقةم جامعةةعدد الندوات والمؤتمرات المتخصصة التي عقةدتها الوفيما يتعلق ب
حسةةب  2012/ 2011خةةالل العةةام الدراسةةي  والمةةؤتمرات المتخصصةةة التةةي عقةةدت عةةدد النةةدوات

 .الكلية
 الكلية  حسبوالمؤتمرات المتخصصة التي عقدت  عدد الندوات(: 40)جدول رقم 

 

 الكلية 
الدورات والمؤتمرات المتخصصة /عدد الندوات

 التي عقدت
 99 اآلداب
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 الكلية 
الدورات والمؤتمرات المتخصصة /عدد الندوات

 التي عقدت
 55 األعمال
 6 العلوم

 6 الحقوق
 3 التمريض
 7 الزراعة

 . التربية الرياضية
 51 الشريعة
 7 الصيدلة
 7 الطب

 5 العلوم التربوية
 . والتصميم الفنون

 .. اللغات األجنبية
 6 لتكنولوجياالهندسة وا

 79 تكنولوجيا المعلومات
 6 طب األسنان
 5 علوم التأهيل

 5 اآلثار والسياحة
 1 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 6 العقبة/كلية العلوم البحرية
 8 العقبة/كلية اإلدارة والتمويل
 8 العقبة/كلية السياحة والفندقة

 9 العقبة/كلية اللغات
 . العقبة/لمعلوماتنظم وتكنولوجيا ا

 6 مركز اللغات
  333 المجموع الكلي

  
خةةالل العةةام  والمةةؤتمرات المتخصصةةة التةةي عقةةدت عةةدد النةةدواتأن  (40)جةةدول رقةةم  يالحةةظ مةةن

، وقةةةد بلةةة  وفقةةةا  للكليةةةة نةةةدوة أو مةةةؤتمر( 51 -صةةةفر)قةةةد تةةةراوح مةةةا بةةةين  2012/ 2011الحةةةالي 
( 224)ل هةةذا العةةام علةةى مسةةتوى الجامعةةة ككةةل إجمةةالي عةةدد النةةدوات والمةةؤتمرات المنعقةةدة خةةال

  .و مؤتمرات للكليةندوات أ( 6)، بمعدل مؤتمرا  او ندوة
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ؤتمرات المتخصصةةةة التةةةي لعةةةدد النةةةدوات والمةةةالتمثيةةةل البيةةةاني باألعمةةةدة ( 52)ويبةةةين الشةةةكل رقةةةم 
 .تبعا  للكلية 2012/ 2011 الدراسيخالل العام عقدت 

 
 تبعا  للكليةلعدد الندوات والمؤتمرات المتخصصة التي عقدتها الكلية ني باألعمدة التمثيل البيا :(52)شكل رقم 

 
 : عدد البحوث التي حازت على جوائز محلية أو عربية أو أجيبية( ز

ة علةةى مختلةةف المسةةتويات ردنيةةومةةن حيةةث الجةةوائز التةةي حققتهةةا األبحةةاث المنفةةذة فةةي الجامعةةة األ
 .والكلية ائزةنوع الجحسب ( 41)جدول رقم فيبينها 

 
 عدد البحوث التي حازت على جوائز محلية أو عربية أو أجنبية على مستوى الكلية (: 41)جدول رقم 

 الكلية 
عدد البحوث التي حازت على جوائز محلية 

 أو عربية أو أجنبية
 5 اآلداب
 9 األعمال
 5 العلوم

 8 الحقوق
 5 التمريض
 8 الزراعة
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 الكلية 
عدد البحوث التي حازت على جوائز محلية 

 أو عربية أو أجنبية
 8 التربية الرياضية

 8 يعةالشر 
 8 الصيدلة
 9 الطب

 8 العلوم التربوية
 8 والتصميم الفنون

 8 اللغات األجنبية
 8 الهندسة والتكنولوجيا
 8 تكنولوجيا المعلومات

 8 طب األسنان
 6 علوم التأهيل

 . اآلثار والسياحة
 8 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 8 العقبة/كلية العلوم البحرية
 8 العقبة/رة والتمويلكلية اإلدا

 8 العقبة/كلية السياحة والفندقة
 8 العقبة/كلية اللغات

 8 العقبة/نظم وتكنولوجيا المعلومات
 8 مركز اللغات

 95 المجموع الكلي

عدد البحوث التي حازت علةى جةوائز محليةة أو عربيةة أو أجنبيةة أن ( 41)جدول رقم  يالحظ من
، وقةةةد بحثةةةا  موزعةةةة علةةةى الكليةةةات المختلفةةةة( 15)قةةةد بلةةة   2012/ 2011 الدراسةةةيخةةةالل العةةةام 
( 0)مةا بةين عةددها ، فقةد تةراوح البحةوث التةي حةازت علةى جةوائز مةن كليةة إلةى أخةرىتفاوت عدد 

 . علوم التأهيلفي كلية  أبحاث( 4)إلى في عدد من الكليات  بحثا  

حةازت علةى جةوائز محليةة أو لعدد البحةوث التةي التمثيل البياني باألعمدة ( 53)ويبين الشكل رقم 
 .تبعا  للكلية 2012/ 2011خالل العام الحالي  عربية أو أجنبية
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التمثيل البياني باألعمدة لعدد البحوث التي حازت على جوائز محلية أو عربية أو ( 53)شكل رقم              

 تبعا  للكلية  2012/ 2011أجنبية خالل العام 

 :دة البحث العلميالمجالت التي صدرت عن عما( ح

في عملية دعم البحوث من خةالل نشةرها  ة دورردنيالعلمي في الجامعة األلقد كان لعمادة البحث 
أسةماء المجةةالت العلميةةة المحكمةةة التةةي ( 42)جةةدول رقةةم فةي الةةدوريات التةةي تصةةدر عنهةا، ويبةةين 

مةي لألعةداد والعةدد التراك 2012/ 2011صدرت عن عمادة البحث العلمةي خةالل العةام الدراسةي 
 .التي صدرت حتى تاريا التقرير

 
عن عمادة البحث العلمي وعدد األعداد الصادرة  صدرتأسماء المجالت العلمية المحكمة التي (: 42)جدول رقم 

 2012لعام  من كل منها
 أسماء المجالت العلمية المحكمة

 العدد ةردنياأل ةالمجل العدد مجلة دراسات
 6 المجلة األردنية في العلوم الزراعية 5 دراسات العلوم االدارية

 6 المجلة الطبية األردنية . دراسات العلوم االنسانية واالجتماعية
 6 المجلة األردنية في إدارة األعمال 5 دراسات العلوم التربوية

 6 المجلة األردنية في إدارة األعمال 5 دراسات علوم الشريعة والقانون
 . مجلة األردنية للعلوم االجتماعيةال 8 دراسات العلوم الطبية

 6 المجلة األردنية للتاريخ واآلثار 8 دراسات العلوم الزراعية
 8 المجلة األردنية للعلوم االقتصادية 8 دراسات العلوم الهندسية
 8 - 8 دراسات العلوم االساسية
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 أسماء المجالت العلمية المحكمة
 العدد ةردنياأل ةالمجل العدد مجلة دراسات

 39  1 المجمـــوع
 

تصةةدر عةةن عمةةادة البحةةث العلمةةي، أن هنالةةك نةةوعين مةةن المجةةالت التةةي ( 42)يبةةين جةةدول رقةةم 
للبحةةةوث والدراسةةةات اإلداريةةةة، واالجتماعيةةةة، والتربويةةةة  بسالسةةةلها المختلفةةةةمجلةةةة دراسةةةات : وهمةةةا

وقةةد بلةة  . ةردنيةةاأل ة، والمجلةةوالشةةريعة والقةةانون، والطبيةةة، والزراعيةةة، والهندسةةية، والعلةةوم األساسةةية
مةةةن مجلةةةة أعةةةداد ( 6) 2012/ 2011العةةةام الدراسةةةي عةةةدد اإلصةةةدارات مةةةن هةةةذه المجةةةالت فةةةي 

 . ةردنياأل ةمن المجلعددا  ( 23)دراسات و
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الموظفون والتسهيالت : رابعاا 

ة في الجامعة كاديمياإلدارية وال 
 ةردييال 
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 ردييةة في الجامعة ال كاديميالموظفون والتسهيالت اإلدارية وال : رابعاا 

علةةى كليةةات الجامعةةة  المةةوظفين هةةؤالء توزيةةعل وفيمةةا يلةةي عةةرضموظفةةا  مةةوزعين علةةى الكليةةات والمراكةةز والوحةةدات المختلفةةة، ( 3171)يعمةةل فةةي الجامعةةة األردنيةةة 
 .وفقا  لعدد من المتغيرات وأقسامها ومراكزها

 :ليوع التعيين أو الوظيفةتوزيع الموظفين وفقاا ( أ

وفقا  لكونهم مصنفين  الموظفين هؤالء توزيع( 43)موظفا  موزعين على الكليات والمراكز والوحدات المختلفة، ويبين جدول رقم ( 3171)ة ردنييعمل في الجامعة األ
 .ومكان العملونوع التعيين  أو غير مصنفين

 
 ومكان العملتوزيع الموظفين وفقا  لدرجة التصنيف ونوع التعيين (: 43)جدول رقم 

 مكان العمل
 الموظفون المصنفون ودرجاتهم

 المجموع
 خرىأنواع التعيين األ

 المجموع
وع مالمج

 جماليإ ةمياوم مقطوع عقـد ةسادس ةخامس ةرابع ةثالث ةثاني ولىأ الكلي

 3 9 8 8 8 9 9 8 8 9 8 8 8 الجامعةرئاســـــة  
 9 1 9 8 8 8 5 8 8 9 8 8 9 مكتب الرئيس 
 39 36 8 6 8 54 97 8 8 6 4 . 5 مكتب الرئاسة 

 91 6 8 8 8 5 6 8 8 6 8 8 8 ةمكتب ضمان الجود
 93 6 8 9 8 7 4 8 8 . 5 9 8 مانة سـر المجالس أ 

 95 39 8 9 9 91 96 8 8 99 9 9 9 وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
 93 7 9 5 8 6 6 8 8 7 9 9 8 وحدة الصناديق المالية
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 مكان العمل
 الموظفون المصنفون ودرجاتهم

 المجموع
 خرىأنواع التعيين األ

 المجموع
وع مالمج

 جماليإ ةمياوم مقطوع عقـد ةسادس ةخامس ةرابع ةثالث ةثاني ولىأ الكلي

 3 9 8 8 8 9 . 8 8 . 8 8 8 دائرة الحسابات / ةوحدة الصناديق المالي 
 96 99 8 6 9 53 . 8 8 9 9 9 8 دائرة االستثمارات/ وحدة الصناديق المالية

 9 9 8 8 8 9 5 8 8 8 9 8 9 الجامعةمناء و األ امجلس/ مانة سر المجالسأ
 8 9 8 8 8 . 7 8 8 9 5 5 8 مين الصحيأمكتب صندوق الت 
 3 3 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 ةردنياأل ةالجامعضي ار أمكتب  

 97 33 8 8 9 59 97 8 8 3 4 8 9 اآلداب 
 98 99 8 8 8 99 6 8 8 7 9 9 8 الشـريعة

 911 91 5 5 . 5. 49 8 8 68 94 6 9 والمدرسة النموذجية العلوم التربوية 
 97 93 8 8 5 98 7 8 8 9 . 8 9 الحقوق 

 37 98 8 8 . 97 1 8 8 6 6 9 8 التربية الرياضية 
 38 31 8 8 9 91 3 8 8 . 9 . 9 عمالاأل

 99 91 8 8 9 93 95 8 8 99 9 8 8 الفنون والتصميم
 36 96 8 8 9 97 98 8 9 4 . 8 8 ةجنبياللغات األ

 1 6 8 8 8 4 . 8 9 9 9 8 8  ةالدولي الدراسات ةكلي  
 919 39 9 8 . 6. 45 8 9 51 .9 98 1 العلوم

 73 93 8 8 5 5. 68 8 8 96 99 3 6 الطب 
 37 93 8 8 9 .9 .9 9 8 6 7 5 9 التمريض 

 316 995 9 97 . 993 41 8 8 4. 96 .9 4 الزراعة 
 996 63 8 9 6 74 65 8 8 3. 95 94 4 الهندسة والتكنولوجيا 
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 مكان العمل
 الموظفون المصنفون ودرجاتهم

 المجموع
 خرىأنواع التعيين األ

 المجموع
وع مالمج

 جماليإ ةمياوم مقطوع عقـد ةسادس ةخامس ةرابع ةثالث ةثاني ولىأ الكلي

 99 91 8 8 9 93 96 8 8 7 7 6 8 الصيدلة 
 93 93 8 8 8 96 58 8 8 96 7 8 9 طب األسنان  

 39 33 8 9 8 55 59 8 8 91 9 8 9 وم التأهيل عل
 37 33 8 9 8 55 57 8 8 59 . 9 8 المعلومات  تكنولوجيا

 33 1 8 9 8 1 .9 8 8 6 4 8 8 الدراسات العليا 
 38 1 8 9 8 3 91 8 8 3 4 6 9 عمادة البحث العلمي  

 96 1 8 8 8 1 6 8 8 6 5 8 9 مركز اللغات 
 39 91 9 8 8 1 99 8 8 7 6 9 9 مركز االستشارات
 913 37 99 8 9 97 66 8 8 76 94 4 9 مركز الحاسوب 

 93 7 8 9 8 6 7 8 9 8 . 9 8 المركز الثقافي اإلسالمي 
 3 9 8 8 8 9 . 8 8 5 8 8 9 مركز الدراسات االستراتيجية   

 91 5 8 8 8 7 7 8 8 9 . 9 8 مركز تنمية القوى البشرية
 1 6 8 8 8 6 5 8 8 9 9 8 8 مركز حمدي منكو

 3 3 8 8 8 5 5 8 8 5 8 8 8 مركز دراسات المرأة
 93 8 8 9 8 6 6 8 8 . 8 8 9 مركز العالج بالخاليا

 99 5 9 9 8 . 4 8 8 6 9 8 9 مركز المياه والطاقة والبيئة 
 8 3 8 8 8 6 6 8 8 5 8 5 8 مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بالد الشام

ــةالشـؤون الما  53 95 8 9 8 96 6. 8 8 91 99 7 5 لي
 51 31 8 8 5 93 78 8 8 5. 99 7 5 وحدة القبول والتسجيل



126 

 

 مكان العمل
 الموظفون المصنفون ودرجاتهم

 المجموع
 خرىأنواع التعيين األ

 المجموع
وع مالمج

 جماليإ ةمياوم مقطوع عقـد ةسادس ةخامس ةرابع ةثالث ةثاني ولىأ الكلي

 99 3 8 8 8 6 1 8 8 6 . 9 9 وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي 
 3 3 9 8 8 . 9 8 8 9 8 8 8 مكتب الشـؤون القانونية 

 99 9 8 8 8 . 98 8 8 3 9 9 8 مكتب العالقات الدولية 
 93 36 9 5 5 59 4 8 8 5 5 9 9 ائرة المطبعةد

 933 63 5 8 6 77 73 8 9 53 94 1 6 عمادة شؤون الطلبة
 987 977 8 7 . 941 98 8 8 7 7 8 8 دائرة المطاعم والمقاصف 

 31 91 9 . 8 53 1 8 8 4 5 9 8 دائرة الموارد البشرية
 36 99 8 5 9 8. .9 8 8 1 5 5 8 دائرة اللوازم المركزية 

 38 6 8 8 8 4 55 8 5 99 6 6 9 دائرة العطاءات المركزية
 3 3 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 ةمكتب العلوم العسكري

 9 1 8 8 8 8 9 8 8 9 8 8 8 مكتب شؤون خدمة العلم 
 86 36 8 5 5 55 48 8 1 56 96 6 . المكتبة  

 33 98 8 . 8 97 6 8 8 9 5 9 8 العقبة/المحطة البحريـة 
 95 6 8 6 8 5 1 8 9 6 6 8 8 الحضانةدار 

 91 99 8 8 9 98 91 8 8 .9 7 8 9 دائرة الهندسـة 
 981 961 8 . .9 .97 99 8 8 7 9 6 9 دائرة الصيانـة

 319 911 8 54 . 968 5 8 8 9 8 9 8 من الجامعيدائرة األ 
 39 97 8 98 8 6 4 8 8 9 . 9 9 وحدة الخدمات المساندة

 593 513 8 .5 91 645 1 8 8 7 . 9 8 دائرة الخدمات العامة/ مساندة وحدة الخدمات ال
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 مكان العمل
 الموظفون المصنفون ودرجاتهم

 المجموع
 خرىأنواع التعيين األ

 المجموع
وع مالمج

 جماليإ ةمياوم مقطوع عقـد ةسادس ةخامس ةرابع ةثالث ةثاني ولىأ الكلي

 81 78 8 3 8 68 5 8 8 9 8 8 9 العقبة/ دارة التنفيذية لمشروع الجامعة األردنية اإل
 9 9 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 العقبة/كلية العلوم البحرية

  9979 3953   33  931  85  9133  9193  9 97   579  351 999 63  المجموع الكلي  
 

موظفةا  مصةةنفا ، ( 1034): قةد توزعةةوا وفقةا  لنةوع العمةةل مةا بةةين افقهةا المختلفةةةر وأقسةامها ومراكزهةةا وم الجامعةةلمةةوظفين فةي كليةةات اأن ( 43)يالحةظ مةن جةةدول رقةم 
درجةةة األولةةى والدرجةةة السادسةةة، وتوزيةةع المةةوظفين غيةةر موظفةةا  غيةةر مصةةنف، كمةةا يالحةةظ تةةوزع المةةوظفين المصةةنفين وفقةةا  لدرجةةة التصةةنيف مةةا بةةين ال( 2152)و

 .المصنفين وفقا  لنوع التعيين

 .2012/ 2011خالل العام الحالي  ككل التمثيل البياني بالقطاعات الدائرية لتوزيع الموظفين المصنفين وفقا  للدرجة على مستوى الجامعة( 54)ويبين الشكل رقم 
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  الجامعةالقطاعات الدائرية لتوزيع الموظفين المصنفين وفقا  للدرجة على مستوى التمثيل البياني ب( 54)شكل رقم 

خةالل العةام الحةالي  ككةل علةى مسةتوى الجامعةة لنةوع التعيةينالمصةنفين وفقةا  غيةر التمثيةل البيةاني بالقطاعةات الدائريةة لتوزيةع المةوظفين ( 55)يبين الشةكل رقةم كما 
2011 /2012. 
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  الجامعةعلى مستوى  لنوع التعيينالمصنفين وفقا  غير البياني بالقطاعات الدائرية لتوزيع الموظفين  التمثيل( 55)شكل رقم 
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 :لمؤهل العلميلوفقاا  الموظفينتوزيع ( ب

 توزيع( 45)جدول رقم  يبينالدوائر والمكاتب والوحدات واألقسام المختلفة، و  يحملون مؤ علمية متنوعة، ويعملون فيحيث  ةردنيالجامعة األ يفموظ مؤهالت تتنوع
 .ومؤهالتهم العلمية مكان العمللوفقا   الموظفين هؤالء

 وفقا  لمكان العمل والمؤهل العلمي  الموظفينتوزيع (: 44)جدول رقم 

 المجموع ثانويةالقل من أ ثانوية عامة دبلوم متوسط بكالوريوس دبلوم عال   ماجستير دكتوراه مكان العمل
 3 9 8 8 9 8 8 8                                       رئاســـــة الجامعة

 9 9 8 8 9 8 9 8 مكتب الرئيس                                                 
 39 95 1 95 4 8 5 8 مكتب الرئاسة                                                

 6 9 9 8 . 8 9 8                    دارة الجودة               إمركز التخطيط و 
 93 5 . 5 6 8 9 8 مانة سـر المجالس                                           أ

 95 3 7 4 96 8 5 8 وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية                     
 93 . 9 6 7 8 9 8 وحدة الصناديق المالية                                       

 3 8 9 9 5 8 8 8 دائرة الحسابات                      / وحدة الصناديق المالية 
 96 55 6 6 . 8 8 8 دائرة االستثمارات                   / وحدة الصناديق المالية 

 9 9 8 9 9 8 8 8 مناء والجامعة                   األ امجلس/ مانة سر المجالسأ
 8 8 . 5 . 8 8 8 مين الصحي                                    أتب صندوق التمك

 3 9 9 8 8 8 8 8 ضي الجامعة األردنية                                  ار أمكتب 
 97 3 99 98 7 8 5 9 كلية اآلداب                                                 

 98 4 7 5 7 8 8 8                                         كلية الشـريعة       
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 المجموع ثانويةالقل من أ ثانوية عامة دبلوم متوسط بكالوريوس دبلوم عال   ماجستير دكتوراه مكان العمل
 913 6 93 6 61 9 58 8 كلية العلوم التربوية                                        

 97 6 7 6 8 8 9 8 كلية الحقوق                                                 
 37 3 3 7 7 8 9 8                          كلية التربية الرياضية              

 38 3 7 3 6 8 8 8 عمال                                                األ ةكلي
 99 3 6 3 98 8 9 8 كلية الفنون والتصميم                                        

 36 6 7 4 6 8 9 8                                         ةجنبياأل اللغات ةكلي
 1 . 9 6 9 8 8 8                                        ةالدراسات الدولي ةكلي

 919 58 97 55 51 8 96 8 كلية العلوم                                                 
 73 .9 1 55 55 9 6 8 كلية الطـب                                                  
 37 4 7 6 3 8 6 8 كلية التمريض                                                

 316 989 5. 96 61 8 98 8 كلية الزراعـة                                               
 996 56 96 9. 73 8 . 8 كلية الهندسـة و التكنولوجيا                                 

 99 6 . 94 6 8 8 8 كلية الصيدلـة                                               
 93 6 1 95 1 8 8 8 كلية طب األسـنان                                            
 39 9 4 3 55 8 4 8 كلية علوم التأهيل                                           

 37 4 6 1 93 8 98 8 لك عبداهلل الثاني لتكنولوجيا المعلومات               الم كلية
 33 5 3 7 6 8 8 8 كلية الدراسات العليا                                        
 38 6 5 98 3 8 6 8 عمادة البحث  العلمّي                                        

 96 . 6 . 7 8 9 8                                      مركز اللغات            
 39 5 7 7 4 8 . 8 مركز االستشارات                                             
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 المجموع ثانويةالقل من أ ثانوية عامة دبلوم متوسط بكالوريوس دبلوم عال   ماجستير دكتوراه مكان العمل
 913 . 7 4. .7 8 6 8 مركز الحاســوب                                              

 93 9 7 9 6 8 9 8                      سالمي                المركز الثقافي اإل
 3 9 8 8 5 8 9 8 مركز الدراسات االستراتيجية                                  
 91 . . . 9 8 8 8 مركز تنمية القوى البشرية                                    

 1 5 5 9 9 8 . 8  مركز حمدي منكو                                             
 3 8 9 9 5 8 8 8 مركز دراسات المرأة                                          

 93 9 9 9 6 8 5 8 مركز العالج بالخاليا                                        
 99 9 5 5 4 8 8 8 مركز المياه والطاقة والبيئة                                 

 8 5 9 5 . 8 8 8 ركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بالد الشام                  م
ــة                                             53 . 6 93 56 8 8 8 الشـؤون المالي

 71 6 3 94 7. 8 6 8 وحدة القبول والتسجيل                                        
 99 8 6 8 6 8 5 8 دقيق الداخلي                               وحدة الرقابة والت

 3 9 8 9 9 8 9 8 مكتب الشـؤون القانونية                                      
 99 9 8 . 3 8 9 8 مكتب العالقات الدولية                                       

 93 96 3 6 . 8 8 8                        دائرة المطبعة                        
 933 58 96 58 61 8 .9 . عمادة شؤون الطلبة                                           
 987 9.3 6. 95 . 8 8 8 دائرة المطاعم والمقاصف                                      

 31 4 6 .9 96 8 8 8                 دائرة الموارد البشرية                       
 36 99 3 .9 96 8 8 8 دائرة اللوازم المركزية                                      
 38 9 . 99 .9 8 8 8 دائرة العطاءات المركزية                                     
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 المجموع ثانويةالقل من أ ثانوية عامة دبلوم متوسط بكالوريوس دبلوم عال   ماجستير دكتوراه مكان العمل
 3 . 9 8 8 8 8 8                                         ةمكتب العلوم العسكري

 3 8 9 8 9 8 8 8 مكتب شؤون خدمة العلم                                        
 86 1 97 .. 57 5 5 8 وحدة المكتبة                                                     

 33 .9 5 . 6 8 8 8 العقبــة                                  / المحطة البحريـة 
 95 9 4 6 9 8 8 8 دار الحضانة والروضة                                                

 91 . 4 6 96 8 8 8 دائرة الهندسـة                                              
 979 9.5 56 99 . 8 8 8 دائرة الصيانـة                                              

 916 995 46 95 7 8 8 8 من الجامعي                                         دائرة األ
 39 97 9 9 7 8 9 8 وحدة الخدمات المساندة                                       

 511 666 67 99 4 8 8 8 دائرة الخدمات العامة                / وحدة الخدمات المساندة 
 71 9. 96 6 91 9 6 8 العقبة          / دارة التنفيذية لمشروع الجامعة األردنية اإل

 9979 9351 516 511 799 3 939 3 المجمـوع الكلي        

 

افقهةا المختلفةة، فقةد كةان ر موأقسةامها ومراكزهةا و  الجامعةةة وفقا  لمتغيةر المؤهةل العلمةي علةى كليةات ردنياأل الجامعةتوزيع الموظفين في ( 44)يالحظ من جدول رقم 
 500وموظفةا  يحملةون درجةة البكةالوريوس،  713ومةوظفين يحملةون درجةة الةدبلوم العةالي،  4يحملةون درجةة الماجسةتير، و 141يحملون درجة الدكتوراه، و 4منهم 
موظفةا  يحملةون شةهادة مدرسةية أقةل مةن الثانويةة  1256 موظفا  يحملون شهادة الثانوية العامة، في حين كةان هنالةك 509يحملون درجة الدبلوم المتوسط، و موظف
 .العامة
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 .وفقا  للمؤهل العلمي لهم 2012/ 2011خالل العام الحالي  ككل الجامعة فيالتمثيل البياني بالقطاعات الدائرية لتوزيع الموظفين ( 59)يبين الشكل رقم كما 

 
  الجامعةع الموظفين وفقا  للمؤهل العلمي على مستوى التمثيل البياني بالقطاعات الدائرية لتوزي( 59)شكل رقم 
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 :ةردييال  الجامعةمكتبة ( ج
تشةةغلها قاعةةات المطالعةةة الفرعيةةة فةةي ( 2م4000)باإلضةةافة إلةةى ( 2م10500)مةةع تأسةةيس الجامعةةة، وتبلةة  مسةةاحتها  1692ة عةةام ردنيةةتأسسةةت مكتبةةة الجامعةةة األ

خاصةة، تقدم خةدماتها لطلبةة الكليةات المختلفةة، وقةد أولةت الجامعةة مكتبتهةا عنايةة و ، لتي يبل  عددها خمس عشرة قاعةوا ،كليات الجامعة ومراكزها العلمية المختلفة
دخال التقنيةات الحديثةة واسةتخدام تكنولوجيةا المعلومةات اء مجموعاتها من الكتب والدورياتثر ووفرت لها ميزانية كافية إل ويبةين جةدول  .وأوعية المعلومات األخرى، وا 

 .مقتنيات المكتبة( 45)قم ر 

 مقتنيات المكتبة من الكتب والصحف والدوريات والرسائل واألنشطة المتعلقة بها  (: 45)جدول رقم   

عدد الكتب 
 الورقية

عدد الكتب 
 االلكترونية

عدد 
الدوريات 

 الورقية

عدد 
الدوريات 
 االلكترونية

دد الرسائل ع
الجامعية 

 الورقية

عدد الرسائل 
الجامعية 
 االلكترونية

عدد 
صفحات 
الصحف 
المؤرشفة 

 فيلمياً 

عدد 
صفحات 
الصحف 
 المؤرشفة
 الكترونياً 

عدد 
 العاملين

عدد 
 الحواسيب

متوسط 
المساحة 

المخصصة 
 للطالب

معدل عدد 
الطلبة 

المستفيدين 
 يومياً 

حجم اإلعارة 
 خالل العام

عدد الورش 
دوات والن

التي عقدت 
لرفع سوية 
 الكادر العام

عدد الذين 
دخلوا إلى 

موقع 
 المكبة

 06111 3 696111 6111 6م 0.1 091 06 06 06111 911111 0196 62691 2666 02361 01901

 

http://library.ju.edu.jo/intro.aspx
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مةا بةين كتةب  الجامعةةزيع الكتب فةي مكتبةة تنوع مقتنيات المكتبة ما بين الكتب والدوريات والرسائل الجامعية والصحف، كما يالحظ تو ( 45)يالحظ من جدول رقم 
تياجات الموظفين والطلبة على حةد سةواء، كمةا يالحةظ ححاسوبا  لتلبية ا 165موظفا  ويتوفر في المكتبة  82إلكترونية وكتب ورقية، ويبل  عدد العاملين في المكتبة 

 .مترا  مربعا  ( 1.5)المخصصة للطالب الواحد أن مساحة المكتبة مناسبة لعدد مرتاديها من الطلبة، فقد بل  معدل المساحة 

 .كتاب أو مرجع 267500طالب، يستعيرون في العام الواحد ما مقداره  7000يبل  متوسط عدد الطلبة المستفيدين من خدمات المكتبة يوميا  و 
 
 :البرامج والتسهيالت التربوية( د

هيئةةة التةةدريس فةةي هةةذه البةةرامج خةةالل العةةام الدراسةةي  أعضةةاءكةةل كليةةة، وعةةددها ونسةةبة الطلبةةة إلةةى ة التةةي تطرحهةةا كاديميةةأنةةواع البةةرامج األ( 49)يبةةين جةةدول رقةةم 
2011 /2012. 

 البرامج والتسهيالت التربوية على مستوى الكلية   توزيع (:49)جدول رقم 

 الكلية 

 أعضاءنسبة الطلبة إلى  :لمستحدثة على مستوىعدد البرامج ا :برنامج عدد األفواج التي تخرجت من :عدد البرامج التي تقدمها على مستوى
 :هيئة التدريس في برامج

 بكالوريوسال
دبلوم ال
 مهنيال

دبلوم ال
 بكالوريوسال دكتوراهال ماجستيرال عاليال

أو  الماجستير
االختصاص العالي 

 بالطب
 بكالوريوسال دكتوراهال

دبلوم ال
 مهنيال

دبلوم ال
 يوسالبكالور  دكتوراهال ماجستيرال عاليال

الدراسات 
 العليا

 947 97 8 8 8 8 8 1 . 7 4 6 8 8 3 اآلداب
 4 48 8 8 9 8 8 4 .. 67 9 3 5 8 6 األعمال
 **743 *9446 8 8 8 8 8 8 8 66 7 1 8 8 4 العلوم

 9/4 .. 8 8 8 8 9 5 8 5. 9 5 8 8 9 الحقوق
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 الكلية 

 :لمستحدثة على مستوىعدد البرامج ا :برنامج عدد األفواج التي تخرجت من :عدد البرامج التي تقدمها على مستوى
 أعضاءنسبة الطلبة إلى 

 :هيئة التدريس في برامج

 بكالوريوسال
دبلوم ال
 مهنيال

دبلوم ال
 عاليال

 بكالوريوسال دكتوراهال ماجستيرال
أو  الماجستير

االختصاص العالي 
 بالطب

 بكالوريوسال دكتوراهال
دبلوم ال
 مهنيال

دبلوم ال
 عاليال

 يوسالبكالور  دكتوراهال ماجستيرال
الدراسات 

 العليا

 9:6 96 8 . 8 8 8 6 53 7. 9 . 8 8 5 التمريض
 947 9644 8 9 8 8 8 5 . . 3 3 8 8 3 الزراعة

 6/9 58 8 8 8 8 8 3 55 8. 9 9 8 8 9 التربية الرياضية
 7:9 58 9 5 8 8 9 59 78 548 6 4 8 8 6 الشريعة
 .47. 546. 8 8 8 9 8 5 8 53 9 5 8 8 5 الصيدلة
 9:547 98 8 8 8 8 8 8 8 7. 8 8 8 8 9 الطب

 99 146. 8 8 8 8 8 8 8 8 6 .9 8 1 7 العلوم التربوية
 9:9 98467 8 9 8 8 9 8 5 95 8 9 8 8 7 والتصميم الفنون

 9:745 51 9 9 8 8 8 8 6 6 9 6 8 8 98 اللغات األجنبية
 .546 6849 8 8 8 8 8 8 8 5. 9 99 8 8 3 الهندسة والتكنولوجيا
 9:6 7. 8 8 8 8 8 8 95 95 8 5 8 5 . تكنولوجيا المعلومات

 5.:69 9444  8 8 8 8 8 8 99 56 8 5 9 9 9 طب األسنان
 8 .64. 8 9 8 8 8 8 8 4. 8 9 8 8 6 علوم التأهيل

 9 76 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 8 8 . اآلثار والسياحة
 97 8 8 5 8 8 8 8 . 8 8 6 8 8 8 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 8 63 8 9 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 . العقبة/كلية اإلدارة والتمويل
 8 97 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 العقبة/لسياحة والفندقةكلية ا
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 الكلية 

 :لمستحدثة على مستوىعدد البرامج ا :برنامج عدد األفواج التي تخرجت من :عدد البرامج التي تقدمها على مستوى
 أعضاءنسبة الطلبة إلى 

 :هيئة التدريس في برامج

 بكالوريوسال
دبلوم ال
 مهنيال

دبلوم ال
 عاليال

 بكالوريوسال دكتوراهال ماجستيرال
أو  الماجستير

االختصاص العالي 
 بالطب

 بكالوريوسال دكتوراهال
دبلوم ال
 مهنيال

دبلوم ال
 عاليال

 يوسالبكالور  دكتوراهال ماجستيرال
الدراسات 

 العليا

 8 99 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 العقبة/كلية العلوم البحرية
 8 55 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 العقبة/كلية اللغات 

 8 57 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 العقبة/نظم وتكنولوجيا المعلومات
 7.85 95.7 3 93 9 9 9 53 979 639 97 86 9 93 88 المجموع الكلي

 .هيئة التدريس لطلبة كلية العلوم أعضاءلم يتم أخذ الطلبة من كليات أخرى بعين االعتبار وهذه النسبة هي نسبة  *     
 .تم احتساب فقط من يحق لهم تدريس طلبة الدراسات العليا حسب األنظمة والقوانين المعمول فيها بالجامعة ** 
 

برنامجةا  مةا بةين البكةالوريوس والةدبلوم المهنةي والةدبلوم العةالي والماجسةتير  229امج التي تقدم في الجامعة بشكل عام يبلة  أن عدد البر ( 49)جدول رقم  يالحظ من
ج التةةي تخرجةةت مةةن بةةرامج ، كمةةا بلةة  عةةدد األفةةوابرنامجةةا   16بلةة   2012/ 2011أيضةةا  أن عةةدد البةةرامج المسةةتحدثة خةةالل عةةام ( 49)والةةدكتوراه، ويبةةين الجةةدول 

فوجةةا  لبرنةامج الةةدكتوراه، كمةةا ( 54)للماجسةتير أو االختصةةاص العةةالي فةي الطةةب، و( 171)فوجةةا  للبكةةالوريوس، و (941) مةةن جميةةع الكليةات الجامعةة منةةذ تأسيسةها
طةةالب تقريبةةا  فةةي بةةرامج الدراسةةات  8مج البكةةالوريوس، وطالبةةا  تقريبةةا  فةةي بةةرا 19عضةةاء هيئةةة التةةدريس قةةد بلغةةت أن نسةةبة عةةدد الطلبةةة إلةةى أ( 49)ن جةةدول يتبةين مةة
 .العليا
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 :(تتمة)البرامج والتسهيالت التربوية ( د
 

 توزيع البرامج والتسهيالت التربوية على مستوى الكلية  (: 47)جدول رقم 

 الكلية 
عدد 

القاعات 
 الدراسية

عدد 
مختبرات 
 الحاسوب

عدد 
 الحواسيب

عدد 
المختبرات 
 المتخصصة

البرامج عدد 
 المحوسبة

عدد البرامج 
 المشتركة

عدد األساتذة 
 الزائرين

المدة التي مضت بعد إدخال 
آخر تعديل على الخطط 

 والبرامج بالسنوات

تاريخ آخر مراجعة 
وتقييم تم تنفيذه 

 للبرنامج

أنواع الدعم الذي 
 توفره البرامج للطلبة

وجود سياسة 
 لضبط الجودة

 ال نعم
 - \ منح دراسية 9895 9 8 8 8 . 43 8 3 اآلداب

 - \ 8 5899/./9 9 9 5 6 . 988 . 55 األعمال

 99 8 9 57 964 6 53 العلوم

 (كيمياء وفيزياء) 947
 (رياضيات وجيولوجيا) 4

مت تعديل على العلوم احلياتية هذه 
 السنة وهو اآلن قيد االعتماد

 (العلوم احلياتية) 5899
 (الرياضيات) 5884

 (لفيزياءا) 5899
 اجليولوجيا قيد الدراسة

 - \ توفر األجهزة املتطورة

جاري  8 5899 5899 8 8 8 8 49 9 1 الحقوق
  العمل

 - \ 8 5899 9 9 8 8 6 999 9 6 التمريض

 - \ 8 8 7 9 8 8 57 76 9 3 الزراعة

 - \ معنوي 1/1/5895 9 6 . 5 9 67 9 6 التربية الرياضية

 - \ 1 5895 . 8 8 8 5 68 5 93 الشريعة

 .589 6 8 8 8 98 36 9 98 الصيدلة
 برامج تشغيل الطلبة

ة كادميمنح التفوق األ
 لطلبة املاجستري

\ - 

 - \ - 9 . 8 8 8 6 8 8 6 الطب
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 الكلية 
عدد 

القاعات 
 الدراسية

عدد 
مختبرات 
 الحاسوب

عدد 
 الحواسيب

عدد 
المختبرات 
 المتخصصة

البرامج عدد 
 المحوسبة

عدد البرامج 
 المشتركة

عدد األساتذة 
 الزائرين

المدة التي مضت بعد إدخال 
آخر تعديل على الخطط 

 والبرامج بالسنوات

تاريخ آخر مراجعة 
وتقييم تم تنفيذه 

 للبرنامج

أنواع الدعم الذي 
 توفره البرامج للطلبة

وجود سياسة 
 لضبط الجودة

 ال نعم

 العلوم التربوية
 
63 
 

7 967 1 8 8 8 9 5899 

 برنامج البحث التربوي
برنامج اإلرشاد والتربية 

 الخاصة
 برنامج التربية العملية

 
 
 
\ 

 

 - \ - 5:.:5 47.:5 9 5 8 4 5. 9 98 والتصميم الفنون

 - \ 6 5895 5 9 6 7 6 9.9 99 3 اللغات األجنبية

 \ - التدريب امليداين جاري العمل . 6 9 8 66 965 4 1. الهندسة والتكنولوجيا

 - \ - 95/5895 أشهر . 8 5 . 7 468 93 1 تكنولوجيا المعلومات

 .5 9 *6 طب األسنان
7** 
 8 8 8 9 5898/5899 8 \  

  \ 8 8 6 5 8 8 96 951 5 6 علوم التأهيل

  \ 8 8 5 9 8 8 5 8 8 8 اآلثار والسياحة

 - 3 3 1 1 1 93 1 1 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

منحة جاللة الملكة 
رانيا العبداهلل 

المعظمة، منحة 
جنوب الدنمارك، 

ومنحة جامعة مالمو 
 السويدية

\ - 

رفع كفاءة الطلبة  5899 9 8 8 8 8 مشرتك 16 8 8 العقبة/كلية اإلدارة والتمويل
 - \ العلمية

 - \ 8 8 . 8 8 8 8 8 8 8 العقبة/كلية السياحة والفندقة
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 الكلية 
عدد 

القاعات 
 الدراسية

عدد 
مختبرات 
 الحاسوب

عدد 
 الحواسيب

عدد 
المختبرات 
 المتخصصة

البرامج عدد 
 المحوسبة

عدد البرامج 
 المشتركة

عدد األساتذة 
 الزائرين

المدة التي مضت بعد إدخال 
آخر تعديل على الخطط 

 والبرامج بالسنوات

تاريخ آخر مراجعة 
وتقييم تم تنفيذه 

 للبرنامج

أنواع الدعم الذي 
 توفره البرامج للطلبة

وجود سياسة 
 لضبط الجودة

 ال نعم
 - \ لوجسيت 8 . 4 8 9 7 9. 9 8 العقبة/كلية العلوم البحرية

 - \ ـ 1 9 1 1 1 1 1 1 1 العقبة/كلية اللغات

كنولوجيا كلية نظم وت
 العقبة/المعلومات

1 9 19 9 1 1 1 9 1 
رفع كفاءة ومستوى 

 الطلبة
\ - 

 1 1 1 1 3.6 98 99 1 913 9183 69 359 المجموع الكلي
 .قاعة في المستشفى( 1)قاعات في الكلية و ( 3) * :كلية طب األسنان

 .قاعة في المستشفى( 1)قاعات في الكلية و ( 4) ** 
 
 

التجهيةةزات والتسةةهيالت التربويةةة تتةةوزع علةةى جميةةع الكليةةات، إذ يتةةوفر فةةي كةةل كليةةة عةةدد كةةاف مةةن القاعةةات الدراسةةية ومختبةةرات أن ( 47)يالحةةظ مةةن جةةدول رقةةم 
وجةود  ة، كمةا يالحةظالحاسوب، باإلضافة إلى عدد أجهزة الحاسوب الذي يعد مالئما  لعدد الطلبة، عالوة على وجود المختبرات المتخصصة في الكليات ذات العالقة

لجامعةة عمومةا ، وموزعةةة سياسةة لةدى الكليةات لضةبط جةودة العمليةة التعليميةة والتعلميةة، إذ تعنةى الكليةات بإعةداد خطةط اسةتراتيجية منبثقةة مةن الخطةة االسةتراتيجية ل
 . على مجاالت العمل المختلفة وفق متطلبات االعتماد وضمان جودة المخرجات في مراحل التعليم العالي
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 :عمادة شؤون الطلبة/ ات الطالبيةالخدم( هر
 توزيع األنشطة الالمنهجية والخدمات المقدمة للطلبة (: 48)جدول رقم 

عدد المستفيدين  عدد النشاطات الالمنهجية
من برنامج التوجيه 

 اكاديم واإلرشاد األ

عدد الطلبة الذين 
استفادوا من الدعم 

 المادي

عدد الطلبة 
المشاراكين ف  
 األندية الطالبية

 عدد الموظفين
القائمين على تقديم 

نشطة الخدمات واأل
 الطالبية

عدد الطلبة 
المستفيدين من 
اإلرشاد التربوي 

 اكاديم واأل

عدد طالبات 
الساكن 
 الداخل 

عدد 
النشرات 
 فنية ترفيهية ثقافية التثقيفية

استطالعية 
 كشفية

 أخرى

51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 51 
 موسيفي
 مسرح
 مرسم
خط 
 عربي

7 251  -(211 ) 
من الدائرة النشاط 

 الثقافي
 

(231) 
من المعاقين منحة 

دائرة )الجامعة 
 (اإلرشاد الطالبي

(3511) 
دائرة الخدمات 

 الطالبية

(17) 
بالنسبة لدائرة 

النشاطات الثقافية 
 والفنية

 
(11 ) 

 موظفين

(16) 
دائرة اإلرشاد 

 الطالبي
 

(321) 
دائرة اإلرشاد 

 الطالبي

(937) (1) 
النشاط 
 الثقافي

 
(4) 

دائرة 
اإلرشاد 
 الطالبي

 :فرع العقبة

5 6 7 2 1 1 1 131 4 1 1 1 

نشةةطة الثقافيةةة، والترفيهيةةة، والفنيةةة، واالسةةتطالعية األ: تنةةوع الخةةدمات واألنشةةطة الطالبيةةة التةةي تقةةدمها عمةةادة شةةؤون الطلبةةة، مةةا بةةين( 48)يالحةةظ مةةن جةةدول رقةةم 
فهنةاك عةدد كةاف مةن المةوظفين  وعلةى أيةة حةال،كبير نسةبيا  مةن الطلبةة المسةتفيدين مةن الةدعم المةالي المقةدم مةن العمةادة،  الكشفية، وغيرها، كما يالحظ وجود عدد
  .، وتوفير أوجة الدعم المختلفة لهمالعاملين في العمادة لمتابعة شؤون الطلبة
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 (:تتمة)عمادة شؤون الطلبة / الخدمات الطالبية( هر
 نشطة الالمنهجية والخدمات المقدمة للطلبةتوزيع األ(: 46)جدول رقم 

 :عدد المسابقات الت  تنظمها الجامعة
عدد المشاراكين ف  
 إذاعة الجامعة

عدد الرحالت 
الترويحية الت  
 تنظمها الجامعة

حجم المساعدات 
المالية والقروض 
 المقدمة للطلبة

عدد الطلبة الذين 
استفادوا من 
 األندية الطالبية

حجم اإلنفاق على 
لنشاطات ا

 الالمنهجية

عدد الرحالت 
 الطالبية

 األدبية العلمية الثقافية الرياضية

 
31 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3 

 مسابقات ثقافية

 
 -

 
(5) 

  

 

 (3) 
دائرة اإلرشاد 

 الطالبي

  
(55) 

 رحلة طالبية
(5) 

دائرة / رحالت داخلية
 النشاط الثقافي والفني

 (1) 
دائرة اإلرشاد 

 الطالبي

 
(311) 

 
(4751) 

 
(5111) 

بالنسبة لدائرة 
 النشاطات الثقافية

 
(4) 

 :فرع العقبة

3 1 1 1 1 2 1 11 
تشمل ) 8317

المخصصات 
 (المحجوزة

2 

آخةةر مةةن الخةةدمات واألنشةةطة الطالبيةةة التةةي تقةةدمها عمةةادة شةةؤون الطلبةةة، وتشةةمل المسةةابقات، والةةرحالت، والقةةروض، واألنديةةة  ا  عةةدد( 46)يالحةةظ مةةن جةةدول رقةةم 
  . ةردنية، باإلضافة إلى إذاعة الجامعة األالطالبي
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 :ةردييمستشفى الجامعة ال ( و
 

 ةردنيفي مستشفى الجامعة األحجم العمل المهني في العيادات المتخصصة (: 50)جدول رقم 

 الموضوع المجموع

 عدد حاالت الدخول اىل املستشفى حالة 6598.

 عدد حاالت اخلروج من املستشفى حالة 6963.

 عدد حاالت اخلروج من الرجال حالة 9.363

 عدد حاالت اخلروج من النساء حالة  58.88

 عدد مراجعي العيادات اخلارجية مراجعا   696881

 عدد مراجعي عيادة طب األسرة مراجعا   1667.

 عدد مراجعي عيادة األطفال العامة مراجعا   .5594

 عدد مراجعي العيادة العامة مراجعا   49183

 عدد حاالت الطوارئ حالة 16.78

 عدد حاالت الدخول من الطوارئ حالة  9.9676

 عدد املرضى اللذين أجريت هلم عمليات مريضا   93671

 إمجايل جمموع الوفيات وفاة 7.1

أعداد املرضى العرب واألجانب من مراجعي العيادات  مريضا   4.65
 اخلارجية يف املستشفى

 واألجانب املدخلني للمستشفى أعداد املرضى العرب مريضا   656

 نسبة الوفيات 945%

 معدل دوران السرير 4547

 معدل اإلقامة يوما   649

 نسبة اإلشغال 43%

 عدد األسّرة سريرا   766
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بالتةةةدريب والتأهيةةةل وعلةةةى كافةةةة الصةةةعد، ويمكةةةن إيجةةةاز الةةةدورات ة ردنيةةةالجامعةةةة األمستشةةةفى اهةةتم 

 (.51)م في الجدول رقوالبرامج التدريبية 
 

 التدريب والتأهيل في المستشفى (:51)جدول رقم 
 1121 حصائية التدريب لعام    

 المجموع بدون رسوم مقابل رسوم الفئة المستهدفة
 32 5 27 األطباء بدون برامج

 431 264 137 المتدربين من الكليات الصحية واإلدارية
 1122/1121 حصائية الطباء المتدربين لعام 

 34 أسنان امتياز
 108 امتياز طب بشري

 333 طبيب مقيم
 5 مساعد بحث وتدريس/ طبيب

 4 اختصاصي مستشفى
 10 عضو هيئة تدريس/ اختصاصي

 494 المجموع
 

، إلةى عةدد 2012كما أشةارت نتةائج إحصةائية التةدريب لمكتةب التةدريب والتطةوير والتخطةيط لعةام 
موظفيةةةه فةةةي المؤسسةةةات والمجةةةالس والمؤسسةةةات مةةةن الةةةدورات الخارجيةةةة التةةةي عقةةةدها المستشةةةفى ل

 .الدورات تفاصيل هذه( 52)دورة تدريبية خارجية، ويبين جدول رقم ( 45)فبلغت  ،الخارجية
 

 2012دريب والتطوير والتخطيط لعام مكتب الت/إحصائية التدريب(: 52)جدول رقم 
 عدد المتدربين موضوع الدورة
 BLS 234اإلنعال القلبي الرئوي األساسي 
 ACLS 152اإلنعال القلبي الرئوي المتقدم 

 ECG 78أساسيات تخطيط القلب 
 176 مهارات االتصال مع الجمهور
 17 برنامج اإلنعال لحديثي الوالدة

 661 المجموع
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نشةةةطة المنفةةةذة فةةةي هةةةذا أبةةةرز األ( 53)وعلةةةى صةةةعيد السةةةالمة العامةةةة والبيئةةةة، فيبةةةين جةةةدول رقةةةم 
 . المجال

 2012مكتب السالمة العامة والبيئة /إحصائية التدريب (:53)جدول رقم 
 

عدد  الجهة المدربة الدورة
 المتدربين

 250 مدير دفاع مدني غرب عمان تمرين إخالء كامل لمبنى الطوار 
 750 مكتب السالمة العامة (90)تمارين حريق وهمية عدد 

 1500 ب عمانمديرية دفاع مدني غر  التعامل مع الحريق وخطط السالمة العامة
وزارة الصحة مديرية صحة  إدارة النفايات الطبية الخطرة

 البيئة
378 

ترشيد الطاقة الكهربائية في المؤسسات 
 والمنشآت

 91 وزارة الطاقة والثروة المعدنية

 
 ( شعبة التعليم المستمر)دائرة التمريض األنشطة التدريبية التي نفذتها  (54)جدول رقم كما يبين 

 
 .2012لعام ( شعبة التعليم المستمر)إحصائية التدريب لدائرة التمريض (: 54)م جدول رق

 

عدد  موضوع الدورة
 المتدربين

 111 برنامج تعريفي خاص بدائرة التمريض
 160 محاضرات حول منع العدوى
 244 دورة العناية بالجروح المتقدمة

 115 محاضرات حول األدوية
 196 محاضرات توعية بخصوص االعتماد

محاضرات عن كيفية الوقاية من االلتهاب الرئوي للمرضى الذين على أجهزة تنفس 
 اصطناعي

71 

 25 محاضرات عن األمراض العصبية
 109 ورشات عمل داخلية
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عدد  موضوع الدورة
 المتدربين

 62 ورشات عمل خارجية
 28 أيام علمية

 449 2012محاضرات حول األهداف الوطنية لجودة وسالمة المرضى لعام 
 

فريةق  (55)جةدول رقةم واختصاصةيا ، ويبةين  طبيبا   464ستشفى الجامعة األردنية كما يعمل في م
 العمل في مستشفى الجامعة األردنية

 
 ةردنيلعمل في مستشفى الجامعة األفريق ا(: 55)جدول رقم 

 
 اإلناث الذكور فريق العمل في المستشفى

 32 34 امتياز أسنان
 47 108 امتياز طب بشري

 66 333 طبيب مقيم
 29 5 مساعد بحث وتدريس/ طبيب

 9 4 اختصاصي مستشفى
-  10 عضو هيئة تدريس/ اختصاصي

-  494 المجموع
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 :دائرة الرعاية الصحية  (ز
جةدول رقةم قدمت دائرة الرعايةة الصةحية خةدماتها للعةام الحةالي لعةدد كبيةر مةنم المةراجعين، ويبةين  

  2012/ 2011خالل العام الجامعي ية صحالطلبة الذين قدمت لهم خدمات حاالت  عدد( 59)

 2012/ 2011الطلبة الذين قدمت لهم خدمات صحية خالل العام الجامعي حاالت مجموع (:  59)جدول رقم 

 

/ القسم 
 الشهر

 آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط 3ك  9ك  3ت  9ت  أيلول
المجموع 
 خالل السنة

 66551 766 5466 5887 61.. 6334 6617 6893 5596 7451 4158 4964 6864 قسم الصحة
 368. 9.5 75. 549 15. 655 638 678 968 797 14 939 31. قسم األسنان
 .51 7 6 .-  . 4 36- -  .9 4 941 اللجان الطبية
 36.3 573 469 639 419 .999 9957 385 537 666 493 331 653 اإلسعاف
 51811 3199/3193خالل العام الجامعي  في األقسام الصحية مجموع الطلبة الذين قدمت لهم خدمات :المجموع 
 5156. 699 954. 9469 988. .68. 674. 5173 .971 193. 938. 345. 9461 الصيدلية
 6685 76 18. 536 676 793 654 99. 978 669 31. 491 4.. املخترب

 5657 918 983 5.9 737 966 975 955 41 688 9.6 576 - التقارير الطبية
حتويالت 
إىل الصحة 

 املستشفى
657 667 468 686 .35 441 387 418 577 .68 947 366 6856 

حتويالت 
 األسنان

3. 63 .6 996 985 9.5 9.9 11 999 46 15 65 9835 

  37869 3199/3193خالل العام الجامعي  أدوية وتحويالت مجموع الطلبة الذين قدمت لهم خدمات :المجموع 
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لس ومجلتمويل ا: خامساا 
 الحاكمية
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 :مجلس الحاكمية( أ

 

 أنشطة مجلس الحاكمية وجلساته وقراراته واجتماعاته وتشريعاته (: 57)جدول رقم 

عدد 
جلسات 
مجلس 
 األمناء

عدد القرارات 
التي اتخذت 
من مجلس 

 األمناء

عدد 
جلسات 
مجلس 
 الجامعة

عدد القرارات 
التي اتخذت 
من مجلس 

 الجامعة

عدد الوفود 
الزائرة 
لرئاسة 
 الجامعة

عدد 
اجتماعات 

لجنة 
 الخطة

عدد 
اجتماعات 

اللجنة 
 المالية

عدد 
اجتماعات 

لجنة التعيين 
 والترقية

عدد 
التشريعات 
الصادرة 

التعليمات )
 (واألسس

17* 187 7* 46  -24  - -
3 

 تعليمات

 31/12/2112الى  1/1/2112من * 

 
 :(تتمة) مجلس الحاكمية( أ

 
 ( مجلس العمداء ولجنة التعيين والترقية)أنشطة مجلس الحاكمية (: 58)جدول رقم 

 والجلسات والقرارات واالجتماعات

عدد االجتماعات 
 والقرارات

مجلس 
 العمداء

اللجنة 
المالية 
لمجلس 
 العمداء

لجنة 
التعيين 
 والترقية

ضايا لجنة ق
الطلبة 

 ةكاديمياأل

مجلس 
 العمداء

لجنة اعتماد 
 المجالت

لجنة 
المؤتمرات 
 والندوات

عدد 
التشريعات 
الصادرة 

التعليمات )
 (واألسس

 7 61 93 4 45 22 45 عدد االجتماعات

63 

 95 221 367 619 2534 31 6547 عدد القرارات
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 :الجامعة  موازية( ب
 

 ردنيعة بالدينار األالجام موازنةحجم  (:56)جدول رقم 

حجم اإلنفاق  ردنيمقدار إيرادات الجامعة بالدينار األ
على الرواتب 

هيئة  عضاءأل
 (3)التدريس

حجم اإلنفاق 
على رواتب 

 (9)الموظفين

النفقات العامة 
 (3)والمتكررة

حجم اإلنفاق 
 (5)الرأسمالي

حجم 
اإلنفاق 

 االستثماري

حجم اإلنفاق 
على البحث 

 (9)الرسوم (7)العلمي
الدعم 

 الحكومي
الهبات 
 والتبرعات

االستثمارات 
 والمشاريع

 49.64196. صفر 941774194 149364144 .914116411 646534476. 648644474 984888 3784888 4849814565

 

السابقة  دينار والرسوم الجامعية المستحقة عن األعوام( 59567150)مبل   2012بلغت الرسوم الجامعية المحصلة عن عام  (1)
 .دينار( 3512122)مبل  

تشمل رواتب ومكافآت وحوافز الموازي ومساهمة الجامعة في الضمان االجتماعي والتأمين الصحي وعلى حياة العاملين  (2)
 .هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث عضاءأل

مين الصحي وعلى حياة العاملين تشمل رواتب ومكافآت وحوافز الموازي ومساهمة الجامعة في الضمان االجتماعي والتأ (3)
 .الهيئة اإلدارية وأجور العمال الدائمين والمؤقتين عضاءأل

العقبة والمساهمات /تشمل اللوازم والمهمات والصيانة والنفقات العامة المشتركة ومساهمة الجامعة في دعم موازنة فرع الجامعة (4)
 .زامات سنوات سابقة متكررةفي االتحادات والجمعيات والنفقات الثقافية واإلذاعية والت

تشمل التجهيزات المكتبية واألثاث والعدد واألدوات واآلالت وتحديث المختبرات الحاسوبية ونفقات التزامات سنوات سابقة  (5)
 .رأسمالية

ت تشمل نفقات دعم البحث العلمي ودعم النشر ونفقات االعتماد العام والخاص ونفقات المجالت العلمية والثقافية والمكافآ (9)
 .ونفقات التزامات سنوات سابقة على البحث العلمي
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  الجامعةالتمثيل البياني بالقطاعات الدائرية لتوزيع مصادر إيرادات ( 57)شكل رقم 

 

  الجامعةالتمثيل البياني بالقطاعات الدائرية لمجاالت صرف ميزانية ( 58)شكل رقم 
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 (تتمة)ردن الجامعة بالدييار ال  موازيةحجم (: 61)جدول رقم 

حجم 
اإلنفاق 

 على األبنية

حجم 
اإلنفاق 
على 

المختبرا
 (7)ت

حجم إلنفاق 
 على اإليفاد

(8) 

حجم 
اإلنفاق 
على 

خدمات 
 الديون

حجم 
اإلنفاق 
على 

صندوق 
 االدخار

حجم اإلنفاق 
على مكافآت 
 نهاية الخدمة

(1) 

حجم اإلنفاق 
على القروض 

والمنح 
 للطلبة

حجم اإلنفاق 
على مصادر 

 والمكتبة التعلم
(91) 

مقدار العجز 
بالميزانية إن 

 وجد

مقدار 
الفائض 
 بالميزانية

مقدارالدعم 
للندوات والورش 

 والمؤتمرات
(99) 

مقدار 
اإلنفاق عل 

خدمات 
 الخريجين

(93) 

عدد 
المخالفات 

اإلدارية 
 والمالية

عدد 
المشاريع 
الرأسمالية 

 الجديدة

..84333 94.63 .4588486. 8 4144665 .48884888 8 647664916 9743664.48 8 .674615 414.65 8 8 

 .تشمل نفقات التجهيزات واألجهزة العلمية والمعدات للتدريس وتجديد وتوسيع قاعات المختبرات (1)

 .تشمل نفقات البعثات العلمية والدورات التدريبية وورل العمل (2)

 .ية الخدمة علما  أن المبل  ُأنفق بالكاملدينار في صندوق تعويض نها( 3)......بمبل   2012ساهمت الجامعة في عام  (3)

 .دينار( 2336727)دينار ونفقات الخدمات والنشاطات الطالبية مبل  ( 1207497)دينار ونفقات الدوريات وقواعد البيانات ( 1000000)تشمل النفقات التعليمية لطلبة الكليات الصحية بمبل   (4)

 .تشمل نفقات ومخصصات المؤتمرات والورل والندوات (5)

 .تشمل نفقات حفل تخريج طلبة الجامعة ونشاطات حفل التخريج ودعم نادي الخريجين وأرواب تخريج الطلبة



 155 

 ردنياألحجم اإلنفاق على اإليفاد بالدينار (: 91)جدول رقم 
 6/6/2012إلى  11/6/2011للفترة من 

 

 ردنيحجم اإلنفاق على اإليفاد بالدينار األ الكلية 

 931591 اآلداب
 939363 عمالاأل

 931357 العلوم
 69355 الحقوق
 338581 التمريض
 5869 الزراعة

 91763 التربية الرياضية
 96338 الشريعة
 919677 الصيدلة
 396171 الطب

 39111 العلوم التربوية
 938391 الفنون

 991579 اللغات األجنبية
 598317 الهندسة والتكنولوجيا
 333796 تكنولوجيا المعلومات

 595383 طب األسنان
 917689 علوم التأهيل

 - اآلثار والسياحة
 39163 العقبة/ اإلدارة والتمويل
 86597 العقبة/ السياحة والفندقة

 63377 العقبة/ ريةحالعلوم الب
 97837 العقبة/ اللغات األجنبية

 35371 العقبة/ نظم وتكنولوجيا المعلومات
 33385 مستشفى الجامعة

 9616159 ع الكليالمجمو 
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 2012/ 2011قيم الدعم الداخلي والخارجي لمشاريع البحث العلمي للعام الجامعي (: 92)قم ول ر جد

 قيمة الدعم الدعم
 19.669 الداخلي
 9.49655 اخلارجي

 3375369 المجموع
 

 2011/2012ي للعام الجامع تبعا  للكلية األبحاث المدعومة من عمادة البحث العلمي(: 93)قم جدول ر 

/ قيمة الدعم عدد األبحاث الكلية
 بالدينار

/ المجموع الكلي لإلنفاق زيادة المخصصات
 بالدينار

 59588 8 8 59588 6 اآلداب
 99588 8 8 99588 . الشريعة

 8 8 8 8 8 مركز اللغات
 8 8 8 8 8 إدارة األعمال

 8 8 8 8 8 اآلثار والسياحة
 586988 888. 9 589988 99 العلوم
 4.6.17 8 8 911378 58 الطب

 97799.4 8 8 8 8 طب األسنان
 9469.9 67588 4 9931.9 98 الزراعة
 593858 88.. 5 596658 95 الصيدلة
 56588 8 8 56588 4 التمريض

 97188 9788 5 96688 . علوم التأهيل
 5778. 58888 9 95778 9 الهندسة والتكنولوجيا

 9.8118 19118 6 1888. 9 مرافق أخرى
 9199833 963111 91 861959 77 المجموع

 

 2012/ 2011األبحاث الطالبية المدعومة من عمادة البحث العلمي للعام الجامعي (: 94)جدول رقم 

 بالدينار/قيمة الدعم اإلجمالي عدد األبحاث المدعومة ةكاديميالمرحلة األ
 97358 6. بكالوريوس

 965467 .98 دراسات عليا
ة مخصصات دراسات عليازياد  4 6688 

 963815 939 المجموع
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 2012/ 2011توزيع األبحاث المدعومة في الكليات العلمية للعام الجامعي (: 95)قم جدول ر 

 بالدينار/مقدار الدعم الكلية
 589988 العلوم
 9931.9 الزراعة

 594778 الهندسة والتكنولوجيا
 939589 المجموع

 
 2012/ 2011زيع األبحاث المدعومة في الكليات الصحية للعام الجامعي تو (: 99)قم جدول ر 

 بالدينار/ مقدار الدعم الكلية
 911378 الطب

 - طب االسنان
 56588 التمريض
 596658 الصيدلة

 96688 علوم التأهيل
 356971 المجموع

       
 2012/ 2011إلنسانية للعام الجامعي توزيع األبحاث المدعومة في الكليات ا(: 97)جدول ر قم           

 بالدينار مقدار الدعم الكلية
 99588 الشريعة

داباآل  59588 
 - مركز اللغات

دارة االعمالإ   -
 994768 العلوم التربوية

-  الحقوق
-  التربية الرياضية
-  اللغات األجنبية

-  الدراسات الدولية والعلوم السياسية
-  اآلثار والسياحة

نون والتصميمالف  1978 
خرىمرافق أ  19118 

 967838 المجموع
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 2012/ 2011معدل توزيع الدعم الداخلي على مختلف التخصصات للعام الجامعي (: 98)جدول ر قم 

 %النسبة  بالدينار/ الدعم الداخلي الكليات
  634.3 674968 الصحية
  .445. 69739. العلمية

  974.1 967838 اإلنسانية
 %911 133899 موعالمج

 
 2012/ 2011األبحاث المدعومة من جهات خارجية للعام الجامعي (: 96)جدول ر قم 

 بالدينار /الدعم الجهة الداعمة
 446695 وزارة التعليم العالي/صندوق دعم البحث العلمي

 - المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية
 - OSIة المجتمع المنفتح سمؤس

 667393 المجموع
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المؤشرات اليوعية : سادساا 
عن  يجازات كليات الجامعة 

 وأقسامها ومراكزها
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 ا ومراكزهاامعة وأقسامهكليات الجالمؤشرات اليوعية عن  يجازات 

 

 .وفيما يلي عرض للمؤشرات النوعية عن إنجازات كليات الجامعة وأقسامها ومراكزها
 

 1121/ 1122المطروحة خالل العام  البحث العلمي مجالت: أولا 
 محاور التركيز للبحوث العلمية الكلية 

 اآلداب

 التاريخ اإلسالمي واحلديث والتحقيق. 
 تنمية اجملتمع احمللي وقضايا األسرة والسياسات االجتماعية. 
 االهتمام بقضايا العنف االجتماعي واألسري وكذلك  املخدرات وأثرها على اجملتمع . 
 االهتمام مبشكالت وقضايا اللغة العربية واألدب العريب يف األردن والوطن العريب. 
  النمة اإلنساين وفهم اإلنسان واالضطرابات النفسية والوقاية من اإلصابة باألمراض

 .النفسية 
  االهتمام مبشكالت البيئة والتغريات املناخية والتخطيط اإلقليمي واحلضري ، وقضايا

 .وارد واخلدمات ومشكالت املدنالسكان وامل
  تطبيقات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية. 
 علوم اللغة. 
 األدب. 
 الرتمجة واملعاجم. 
 طرق تعليم اللغة. 
 اللغويات االجتماعية. 
 حتليل اخلطاب. 

 األعمال

 صادالتمويل واملصارف، االدارة املالية، االسواق املالية و السياسة النقدية يف االقت 
  حماور الرتكيز لألحباث يف قسم التسويق كان يتمحور حول تسويق اخلدمات، التسويق

 .االلكرتوين ،اسرتاتيجيات التسويق، سلوك املستهلك
 ة كان يتمحور حول السلوك االداري، إدارة حماور الرتكز لالحباث يف قسم االدارة العام

 .دارة احملليةيف اإلسالم واإلاملوارد البشرية، اإلدارة املالية العامة، اإلدارة 
  دارة املعرفة، إدارية كان يتمحور حول الرتكيز لألحباث يف قسم نظم املعلومات اإلحماور

 .عمالوالتجارة اإللكرتونية ومناذج عمليات األ
  الرتكيز لالحباث يف قسم إدارة األعمال كان يتمحور حول إدارة االنتاج حماور

 .نتاجيإلوالعمليات، اإلبداع والتخصيص ا
  عمال كان يتمحور حول التنمية االقتصادية، الرتكيز لألحباث قي قسم اقتصاد األحماور

سالمي، االقتصاد الكلي، واالقتصاد القياسي د الصناعي واالداري، االقتصاد اإلاالقتصا
 .التطبيقي

 حماسبة ة كان يتمحور حول حماسبة الضرائبحماور الرتكيز لالحباث يف قسم احملاسب ،
، حماسبة املنشآت املالية، حماسبة األوراق بة اإلدارية، احملاسبة اإلسالميةتكاليف، احملاسال

 .، حماسبة األصول الثابتةواملخزون املالية
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 العلوم

 الطاقة املتجددة والوقود البديل. 
 خاليا الوقود والنمذجة واحملاكاة. 
 املوائع والطبقات احلدية. 
 طاقة مشسية وتوصيل حراري. 
  ازات امليكانيكيةاالهتز. 
 تصنيع املواد. 
 ضبط اجلودة وتصميم التجارب. 
 ادارة اجلودة. 
 التخطيط االسرتاتيجي. 
 انتقال املادة. 
 حتلية املياة. 
 االنشاءات. 
 الطرق والنقل. 
 صوتيات العمارة. 

 الحقوق

 ة اهلامشية والتطورات العربية ردنيالتطورات القانونية اليت شهدهتا اململكة األ
  .والدولية

 ردينالتعديالت الدستورية على الدستور األ . 
  ة عن احملاكم الدوليةوالقرارات الصادر القانون الدويل العام . 
 األحداث والتطورات الدولية املختلفة. 
  حقوق امللكية الفكرية. 
  حقوق اإلنسان وحقوق املرأة 
  القانون البيئي. 
  حلق يف االجتماع العام. 
  نالقانون اإلداري يف األرد. 
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 التمريض

 تقييم األمل ومعاجلتة. 
 دراسة حاجات املرضى البالغني ورعايتهم. 
 تطوير التعليم يف احلقل الصحي. 
 االدارة والقيادة يف التمريض. 
 جودة العناية التمريضية. 
 سالمة املرضى يف املستشفيات. 
 قضايا الكادر التمريضي. 
 الرعاية املركزة والرعاية التلطيفية. 
  ي التمريضيالتدريب السرير. 
 البحث العلمي يف التمريض. 
 منع العدوى. 
 رعاية مرضى القصور الكلوي. 
 متريض البالغني. 
 رعاية اجلروح والتقرحات والقدم السكرية. 
 التوعية الصحية مبرض السكري. 
 الرضا الوظيفي. 
 رعاية املرضى املصابني بآفات يف اجلهاز العصيب. 
 اإلدارة الرياضية والتسويق. 
 بدنيةاللياقة ال. 
 طرق وأساليب تدريس الرتبية الرياضية. 
 التدريب الرياضي. 
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 الزراعة

 الزراعة احلافظة والتغيري املناخي ونظام اإلرث الزراعي. 
 الزراعة باألنسجة النباتية لإلكثار الدقيق واحلفظ. 
 استخدام التقانات احليوية احلديث إلنتاج منتجات أيضا  ثانوية. 
 على اإلنتاج الزراعة العضوية وتأثريها. 
 إدارة األمراض النباتية من خالل الزراعة العضوية . 
 تأثري احلبيبات النانوية على املسببات املرضية. 
 مكافحة األعشاب واملكافحة احليوية. 
 التنوع احليوي يف املشروم باألردن. 
 تأثري الري طويل األمد ملياه الديسي امللوثة بالراديوم . 
 مة على تراكم العناصر الثقيلة يف الرتبة وتلوث البيئةتأثري الري باملياه العاد . 
 مراقبة التصحر من خالل املؤشرات احليوية. 
 إدارة مصادر املياه املتكاملة يف األردن. 
 تقييم أداء املؤسسات العاملة يف جمال مكافحة الفقر. 
 احلد من الفقر وتعزيز القدرات لدى سكان جنوب األردن. 
 راض الشائعةاحلميات الغذائية لألم. 
 دراسة منط االستهالك الغذائي يف األردن . 
 تأثري الكالسيوم على وزن ودهون اجلسم . 
 تأثري إضافة بعض اهلرمونات على التلقيح لألبقار . 
 تأثري إضافة بعض املستخلصات النباتية على تكوين احلليب . 
 الكشف عن السموم الفطرية يف أغذية الدواجن. 

 التربية الرياضية

 دارة الرياضية والتسويقاإل. 
 اللياقة البدنية. 
 طرق وأساليب تدريس الرتبية الرياضية. 
 التدريب الرياضي. 

 الشريعة

  علوم القرآن. 
 تفسري القرآن. 
 العقيدة . 
 الفرق واألديان. 
 احلديث الشريف وعلومه. 
 السرية النبوية. 
 الفقه اإلسالمي. 
 السياسة الشرعّية. 
 أصول الفقه. 
 والفلسفة الفكر اإلسالمي. 
 املصارف اإلسالمية. 
 التأمني اإلسالمي. 
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 الصيدلة

 تصنيع العديد من املركبات الفعاله ضد امراض : حمور التصنيع الدوائي واكتشاف االدوية
 .دوية خافضة للدهنياتأخمتلفه مثل السرطان والبكترييا والفطريات و 

 حمور علم العقاقري والنباتات الطبية والتحليل الصيدالين. 
 ور التصمم الدوائي واكتشاف االدويةحم. 
 األحباث يف الصيدلة السريرية واملمارسة الصيدالنية. 
  دراسة التأثريات العالجية لكثري من املركبات الكيميائية واليت يتم تصنيعها بالتعاون مع

 .جمموعات حبثية حيث انه يتم دراسة هذه املركبات باستخدام طرق خمتلفة من التجارب
 أثريات العالجية لعدد كبري من املستخلصات العشبية واليت هتدف على اجياد دراسة الت

 .مستحضرات أو مركبات جديدة من أصل طبيعي لعالج االمراض املزمنة
  يصال الدواءإاألحباث املتعلقة بالصيدلة الصناعية وطرق. 

 الطب

 الصحة املهنية. 
 وبائيات األمراض واملشاكل الصحية املرتبطة باألمراض. 
 التخدير العام. 
 األمل. 
 العناية احلثيثة. 
 حرائك األدوية. 
 علم األدوية الوراثي. 
 التشريع الشعاعي. 
 علم األنسجة التجرييب. 
 البيولوجيا اجلزيئية. 
 الفسيولوجيا العصبية. 
 التعليم الطيب. 
 علم السموم التجرييب. 
  نيردنيعند األ( د)فيتامني. 
 متالزمة األيض ومرض السكري. 
 بأمراض القل. 
 األمراض الباطنية. 
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 العلوم التربوية

 النمو وحماوره يف مجيع مراحله بعامة والطفولة واملراهقة خباصة 
 تطوير اسرتاتيجيات وطرائق التعلم والتعليم الصفي 
 بناء الربامج التطويرية للعملية الرتبوية 
 التطلعات املستقبلية مليدان الرتبية 
  استخدامات التكنولوجيا يف التعليم 
 عوامل املؤثرة على العملية التعليمية التعلميةال 
  تطوير وبناء أدوات التقييم 
 أدوات تشخيص والتقييم ملظاهر النمو ومسات الشخصية والقدرات 
 أساليب واجراءات: املشكالت النفسية والرتبوية 
 عالج االضظرابات النفسية والسلوكية 
 العناية باألطفال ذو احلاجات اخلاصة 
 ال يف مرحلة الروضة وأساليب تعليمهم وترتيبهم   ورعايتهمالعناية باألطف 
 الربامج وإعداد املعلمني 
 اإلدارة الرتبوية واإلشراف الرتبوي 

 .الفنون البصرية  الفنون
 تاريخ الفن والتصميم. 

 اللغات األجنبية

 علوم اللغة. 
 األدب. 
 الرتمجة واملعاجم. 
 طرق تعليم اللغة. 
 اللغويات االجتماعية. 
  اخلطابحتليل. 
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 الهندسة والتكنولوجيا

 أنظمة االتصاالت املختلفة. 
 أنظمة التحكم اآليل. 
 ت االتصاالت الالسلكية واحلواسيبشبكا. 
 آثار اجملاالت الكهرومغناطيسية. 
 اهلوائيات ودارات الرتددات العالية. 
 شارات الرقميةإجراءات اإل. 
 مناطالتعرف على األ. 
 معاجلة الصور الرقمية. 
 اسوب وتطبيقاتةتقييم احل. 
 الروبوتات. 
 اخلوارزميات اجلينية. 
 املصاعد. 
 نظمة املختلفةالتعرف على األ. 
 الطاقة املتجددة والوقود البديل. 
 خاليا الوقود والنمذجة واحملاكاة. 
 املوائع والطبقات احلدية. 
 طاقة مشسية وتوصيل حراري. 
 االهتزازات امليكانيكية. 
 تصنيع املواد. 
 التجارب ضبط اجلودة وتصميم. 
 دارة اجلودة، التخطيط االسرتاتيجيإ. 
 املواد معلو ق، ينتاج الرشاإل. 
 ،حتلية املياه انتقال املادة. 
 نشاءاتاإل. 
 الطرق والنقل. 
 صوتيات العمارة. 

 تكنولوجيا المعلومات

 الذكاء االصطناعي. 
 أنظمة املعلومات. 
 شبكات احلاسوب. 
 معاجلة الصور الرقمية. 
 أنظمة التشغيل. 
 ليم االلكرتوينالتع. 
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 طب األسنان

 Dental Implants / Prosthetic and Surgical Aspects. 
 Oral and Maxillofacial Surgical Procedures. 
 Biomaterials and Dental Materials. 
 Applications of New Techniques in Dental Treatment. 
 Methods and Advances in Dental Education. 
 Different Aspects of Pediatric Dentistry. 
 Biomechanics of Fixed and Removable Prostheses. 
 Periodontal Diseases and Different Treatment 

Approaches.. 

 علوم التأهيل

 جمال الطالقة الكالمية. 
 جمال اضطرابات النطق التطورية والعصبية. 
 زراعة القوقعة. 
  ي والنطقي لضعاف وفاقدي السمعالتأهيل السمعي واللغو. 
 تقييم اللغة. 
 اضطرابات اللغة. 
 تطور اللغة. 
 ترسيخ مبدأ عمل الفريق التأهيلي وتكامله. 
 دور التأهيل بتخصصاته املختلفة يف عالج جمموعة متنوعة من األمراض. 

 اآلثارو  السياحة

 إدارة املصادر الرتاثية. 
 صيانة الرتاث احلضاري. 
 اآلثار والبيئة. 
 رتاث احلضاري النبطيال. 
 اإلدارة السياحية. 

 كلية العلوم البحرية

  (.الشعاب املرجانية، الرسوبيات البحرية)دراسات يف البيئة البحرية 
 دراسة ومراقبة كيميائية وفيزيائية مياه البحر. 
 االستزراع السمكي. 

 نظم وتكنولوجيا المعلومات

 أمن الشبكات. 
 نظمة االتصاالت املختلفةأ . 
 مة التحكم اآليلنظأ. 
 شبكات االتصاالت الالسلكية واحلواسيب. 
 ثار اجملاالت الكهرومغناطيسيةآ. 
 مناطالتعرف على األ. 
 معاجلة الصور الرقمية. 
 تقييم احلاسوب وتطبيقاته. 
 الروبوتات. 
 نظمة املختلفةالتعرف على األ. 
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 .اللغة والّنحو واللسانيات  مركز اللغات

 الشعر ظواهر أدبية نفسية من خالل. 
 نقد وشعر حديث. 
 نقد أديب قدمي ونقد إسالمي عباسي. 
 تصالالمهارات ا. 
 تدريس اللغة اإلجنليزية والرتمجة. 
 األدب الساخر والثقافة. 
  دراسات تأصيلية توثيقية/ األدب يف صدر اإلسالم والعهد األموي. 
 املناهج النقدية احلديثة واالستفادة منها. 
 طويرها عند الطلبة يف اجلامعةالبحث يف مهارات االتصال وت. 
 ةردنياهتمام خاص بأدب املرأة األ. 
 اهتمام خاص بسرية أعالم األدب يف األردن وتوثيق أعماهلم. 
 األدب والنقد العريب احلديث. 
 أحباث تربوية. 

 
هيئة التدريس في مؤسسات  أعضاءشارك بها التي عضوية المؤسسات واللجان : يياا ثا

 :المجتمع المحلي
 

 اسم المؤسسة أو الجمعية قمالر 
 .ة للبحث العلميردنيالبحث العلمي يف اجلمعية األ  .9
 .جملة الشريعة  .3
 .ةردنياحتاد الكتاب واألدباء األ  .9
 .مجعية ملكا التعاونية  .3
 .نادي احملادثة  .5
 .حتكيم اجلوائز العلميَّة  .6
 .هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العايل  .7
 .للمعلم واملدير املتميزجلنة جائزة امللكة رانيا   .8
 وزارة التنمية االجتماعية/ جلنة اسرتاتيجية األيتام واحملرومني من الرعاية األسرية   .1

 .الفريق الوطين لتطوير مناهج رياض األطفال  .91
 .جلنة وضع معايري العتماد برنامج التعليم االلكرتوين للجامعات االلكرتونية  .99
 .عامةوزارة االشغال ال/ جلنة الكودات  .93
 .وزارة االشغال العامة/ جلنة اجلودة  .99
 .وزارة البيئة/ جلنة تقييم مشاريع االثر البيئي  .93
 وزارة التنمية االجتماعية/ جلنة اسرتاتيجية األيتام واحملرومني من الرعاية األسرية   .95
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 .اللجنة العامة المتحان الكفاءة املعرفية لكليات اجملتمع   .96
 نوية العامةجلنة تطوير امتحان الثا  .97
 .املؤسَّسات الفكريّة واألدبّية  .98
 .املوسوعات العلمّية، والعمل يف مراكز البحث العلمي  .91
 .جلنة تطوير نظام االستثمار اجلماعي ألموال الُقصَّر بوزارة العدل الكويتية  .31
 .جمالت عاملية حمكمة  .39
 .ةردنيمجعية علم النفس األ  .33
 .ح الدراسية لديوان آل جراراللجنة الثقافية والتعليمية واملن  .39
 .نقابة املهندسني/ جلنة معادلة شهادات اهلندسة املعمارية  .33
 .نقابة املهندسني/ جلنة الؤمترات والندوات  .35
 .جلنة امتحان الكفاية أو ساكا  .36
 .جلان وضع املواصفات و املقاييس  .37
 .جلان نقابة املهندسني الزراعيني  .38
 .جلان أمانة العاصمة  .31
 .ةردنيالتوجيهية لتطوير البادية األاللجنة   .91
 .اللجنة الدائمة لالحصاءات الزراعية  .99
 .جلنة الفريق الوطين الستخدامات التقانات النووية  .93
 .اللجنة املتخصصة يف معادلة شهادات العلوم االساسية و البحثية و التطبيقية  .99
 .يطوزارة التخط/اللجنة الفنية ملشروع النباتات الطبية و العطرية  .93
 .جلان كلية اجلراحني امللكية الربيطانية  .95
 . جلان اجمللس العريب لالختصاصات الطبية  .96
 .جمالس وجلان نقابة أطباء األسنان  .97
 .عضو جلنة إدارية ( الرتبية اخلاصة )مجعية الصحة النفسية   .98
 .الكلية امللكية للتمريض الربيطانية  .91
 .احلسني للسرطان. م/ جلنة البحث العلمي  .31
 اللجنة الوطنية ملكافحة املنشطات  .39
 ةردنياللجنة االوملبية األ –احتاد الطب الرياضي   .33
 الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات  .39
 مقيم لالحباث/ مؤسسة شومان  .33
 املؤسسة العامة للغذاء والدواء  .35
 اللجنة الوطنية لالمراض املعدية  .36
 اللجنة الوطنية ملكافحة التدخني  .37
 حة العامةمجعية الص  .38
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 وزارة الصحة/جلنة املطاعيم  .31
 رديناجمللس الطيب األ  .51
 اجمللس العريب لالختصاصات الطبية  .59
 اإليرلندية لتخصص اجلراحة العامة MRCSاملشاركة يف امتحانات الزمالة   .53
 املشاركة يف امتحانات جامعة البحرين  .59
 .ردينجملس التمريض األ/ القيادة من اجل التغيري  .53
 IUCNالحتاد الدويل لصون الطبيعة جلنة ا  .55
 CEMجلنة هيئة توجيهية إلدارة األنظمة البيئية يف العامل   .56
 جلنة إعداد إسرتاتيجية وطنية للتنوع احليوي    .57
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 .جلنة الدراسات العليا يف اجلامعة  .19
 (International Journal of Arabic-English Studies)جلنة هيئة حترير   .13
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 .جمالس وجلان نقابة أطباء األسنان  .937
 .وزارة الصحة جلان  .938
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 .جلان التعليم العايل  .979
 .جلنة االنضباط الطاليب  .973
 .نة الدراسات العليا يف اجلامعةجل  .975
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 .جلنة املساجد  .989
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 .علماء األردن  .985
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 .ة يف الدراسات اإلسالمية، وزارة التعليم العايل والبحث العلميردنيجلنة حترير اجمللة األ  .987
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 :اتفاقيات التعاون العلمي: ثالثاا 

 اسم المؤسسة العلمية التي عقدت معها االتفاقية الرقم
 .الواليات املتحدة األمريكية/ تنيسي/ جامعة فاندربلت   .9
 .مديرية اخلدمات الطبية  .3
 .ةردنيوزارة الصحة األ  .9
 .مستشفى الرشيد للصحة النفسية  .3
 .لوند السويدية جامعة  .5
 .جامعة توليدو األمريكية  .6
 .جامعة شيكاجو األمريكية  .7
 .جامعة دوك األمريكية  .8
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 .رديناجمللس الطيب األ  .91
 . ةردنينقابة أطباء األسنان األ  .99
 (. حماضرين غري متفرغني، ممتحنني خارجيني)جامعة العلوم والتكنولوجيا   .93
 . عريباجمللس الطيب ال  .99
 . هيئة التدريس واملمتحنني اخلارجيني أعضاءجامعة امللك سعود لتبادل خربات   .93
 .إيرلندا –عالقات تعاون مع كلية اجلراحني امللكية الربيطانية   .95
 . املركز الوطين ملرضى السكري والغدد الصماء  .96
 . اخلدمات الطبية امللكية  .97
ستشفيات التابعة هلا  .98

ُ
 .وزارة الصحة وامل

 (.كلية العلوم الطبية املساندة، قسم العالج الوظيفي) اجلامعة اهلامشية   .91
 (.كلية الصيدلة والعلوم الطبية املساندة، قسم عالج النطق والسمع)جامعة عمان األهلية   .31
 (. قسم العالج الوظيفي)جامعة بتسربغ األمريكية   .39
 .ةردنيجامعة العلوم والتكنولوجيا األ  .33
 .للتربيد من قبل اللجنة الوطنية للمعهد لعقد املؤمتراتاملعهد الدويل   .39
33.  TEMPUS  لعمل ماجستري يف الطاقة املتجددة. 
 . DFGمنحة الة   .35
 .مؤسسة الفلربايت  .36
 .جامعة آجو الكورية   .37
 .مؤسسة هانبان الصينية  .38
 .جامعة شرق الصني للمعلمني  .31
 .منظمة كويكا الكورية  .91
 .جامعة غازي يف تركيا  .99
 (.روسكي مري)سسة العامل الروسي مؤ   .93
 .منظمة جايكا اليابانية  .99
 .السفارة الرتكية  .93
95.  Korea foundation . 
96.  Korea Academy . 
 .الفرنسية / جامعة ليون الثانية   .97
 .السفارة الفرنسية   .98
 (.األملانية وااليطالية واالسبانية) السفارات   .91
 .معهد غوته األملاين  .31
 .معهد ثريبانتس   .39
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 .مكتب الداد األملاين   .33
 (.Aradec)املركز العريب األملاين االستشاري   .39
 .جامعات إسبانية وبشكل خاص جامعة غرناطة   .33
 .جامعات ايطالية مثل جامعة بولونيا   .35
 .جامعات أملانية   .36
37.  ETS ألغراض عقد امتحان التوفل. 
38.  TFI اخلاص بامتحان التوفل باللغة الفرنسية. 
 .اخلاص بامتحان التوفل مستقبال   (Amideast) مؤسسة   .31
 .مؤسسة احلسني للسرطان    .51
 .من أجل إنشاء الدبلوم املهين يف السياسة العامة وحقوق الطفل  Tempusمؤسسة   .59
ة لشةةةؤون املةةةرأة خبصةةةوص التعةةةاون يف جمةةةال حتقيةةةق األهةةةداف املشةةةرتكة وخاصةةةة مةةةا ردنيةةةاللجنةةةة الوطنيةةةة األ  .53

 .يتعلق بشكاوى املرأة 
 .وزارة التنمية االجتماعية   .59
 .مؤسسة هبيتات من أجل اإلنسانية للشرق األوسط يف جمال اإلسكان لألسر الفقرية   .53
 .يف أملانيا خبصوص التبادل الطاليب Evangelische Hochschuleجامعة   .55
 .األردن -املعهد الوطين للموسيقا  .56
 .السويد –جامعة لوند   .57
 .السويد -جامعة جوتنربغ  .58
 .بريطانيا -معة نوتنغهامجا  .51
 .بريطانيا -جامعة سالفورد  .61
 .الواليات املتحدة األمريكية -كالندأو جامعة   .69
 .الواليات املتحدة األمريكية -جامعة فيليشيان  .63
 .الواليات املتحدة األمريكية -جامعة كيس وسترين  .69
 .الواليات املتحدة األمريكية -جامعة برجيهام ينج  .63
 .بريطانيا-ومبياجامعة بريتش كول  .65
 .بريطانيا-جامعة كلودونيا  .66
 .أسرتاليا-جامعة داروين  .67
معهةةد رالول ولينةةربغ السةةويدي والةةذي يهةةتم حبقةةوق وحريةةات اإلنسةةان يف الشةةرق األوسةةط ومشةةال إفريقيةةا   .68

 .ويقوم بتنظيم دورات وندوات حملية وإقليمية تشارك هبا طلبة وأساتذة الكلية
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 .هيئة التدريس أعضاءواجلامعة األمريكية من خالل تبادل الطلبة و 
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 .والوظيفة العامة
 .السودان/ مذكرة تفاهم  بالتعاون العلمي املوقعة مع جامعة نيلني   .953
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 :هيئة التدريس مع المجتمع المحلي أعضاءيشاطات التأليف التي شارك بها : ساا خام

 
 نشاطات التأليف التي شارك بها أعضاء الهيئة التدريسية الرقم

كتب علوم القرآن وكتب السرية لكليات اجملتمع يف األردن، وللمعاهد الشةرعية   املشاركة يف تأليف  .9
 . يف سلطنة عمان

كليةةةةة العلةةةةوم الرتبويةةةةة باملشةةةةاركة مةةةةع وزارة الرتبيةةةةة " ة للمكتبةةةةات املدرسةةةةيةردنيةةةةحتةةةةديث املعةةةةايري األ  .3
 5899/./97والتعليم

ة ردنيةةلةةيت ُدرتسةةت يف مةةدارس اململكةةة األاملشةةاركة يف تةةأليف سلسةةلة مةةن كتةةب الرتبيَّةةة اإلسةةالميَّة  ا  .9
 .اهلامشَّية، وغريها كسلطنة عمان والكويت

املعمةةةةول بةةةةه يف الوقةةةةت احلاضةةةةر، واملسةةةةتمد مةةةةن الفقةةةةه  رديناملشةةةةاركة يف وضةةةةع القةةةةانون املةةةةدين األ  .3
 .اإلسالمي

 وضع قانون األحوال الشخصّية اجلديد وصياغته  .5
 جمال حتقيق كتب الرتاث  .6
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 :جه التفاعل مع بعض مؤسسات المجتمع المحليأو : اا دسسا
 

 خدمة وتنمية المجتمع المحلي والتعاون معه الكلية 

 اآلداب

  حالةة الالجئةني علةةى : اثةةر النزاعةات املسةلحة علةى األطفةةال والشةباب "عقةد ورك عمةل بعنةوان
 ".ةردنيالساحة األ

  الالجئني يف األردن"عقد دورة تدريبية بعنوان." 
 حيث حيكم القسم كتب الوزارة وأحباثها ومسابقاهتا وزارة الثقافة. 
 ديوان اخلدمة املدنية حيث يضع القسم أسئلة امتحانات اللغة العربية للديوان. 
  ويتعاون مع ديوان اخلدمة املدنية يف أثناء امتحانات للوزارات واملؤسسات املختلفة 
 حتكيم مالحق  الكتب والبحوث مثل كتب وزارة الثقافة. 
 العديد من الرسائل واألطروحات اجلامعية يف جمال تنمية اجملتمع احمللي كتابة. 

 األعمال
 ةردنياعطاء دورات تدريبية من خالل مركز االستشارات التابع للجامعة األ. 
 ايفاد املتدربني من الطلبة ملساعدة القطاع احمللي الصناعي. 
 ايفاد الطلبة للقيام مبشاريعهم على املؤسسات العامة. 

-  العلوم

 الشريعة

 رئاسة وحترير جملة الفرقان. 
 رابطة علماء االردن. 
 ردينالتعاون مع املعهد االعالمي األ. 
 رئاسة مجعية احملافظة على القرآن. 
 التعاون مع مجعية احلديث الشريف. 
 اخلطابة يف املساجد. 
 احملاضرات الدعوية املتنوعة. 
 تقدمي برامج اذاعية وتلفزيونية. 

 الطب

 ة ملكافحة التدخنيردنية األاجلمع. 
 اللجنة العربية ملكافحة املخدرات. 
 رديناجمللس الطيب األ. 
 اجمللس العريب لالختصاصات الطبية. 
 اجمللس األعلى للسكان. 
 اليونيسيف. 
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 التمريض

  للعامالت يف دور احلضانة" دورة يف اإلسعافات األولية"تنظيم وتنفيذ العمل التطوعي 
  أليتةام مركةز سةحاب التةابع جلمعيةة ". دورة يف اإلسعافات األوليةة"التطوعي تنظيم وتنفيذ العمل

 املركز اإلسالمي اخلريية
  السلط / تنظيم وتنفيذ اسبوع تطوعي يف مدرسة الصبيحي الثانوية الشاملة للبنات 
 سلسةةلة مةةن دورات  -ة يف مجيةةع الكليةةاتردنيةةختطةةيط وتنفيةةذ دورات تدريبيةةة للطلبةةة اجلامعةةة األ

( 978)ة ألكثةةةر مةةةن ردنيةةةف األويل واإلنعةةةاك القلةةةيب واحلقةةةن الطبيةةةة لطلبةةةة اجلامعةةةة األاإلسةةةعا
  .  (8/9/5895.ولغاية  9-.5)طالب وطالبة من كافة كليات اجلامعة وذلك تاريخ من 

  ختطيط وتنفيذ يوم صحي جماين يف دارات مشا للمسنسني 
  ا للمسنني،  يف  دارات مسري مش 93/6/5895ختطيط وتنفيذ يوم تطوعي يوم 
  اقامةةةة فعاليةةةات تطوعيةةةة لألطفةةةال واألمهةةةات واملربيةةةات والعةةةامالت يف مركةةةز اهلةةةامشي الشةةةمايل و

 ة خالل اسبوع التطعيم الوطين  ردنيحضانة اجلامعة األ
 تنظيم حماضرتني تثقيفيتني يف مدرسة البقعة الثانوية للبنني 
 حماضرة تثقيفية يف مدرسة احلسنية األساسية للبنات 
 طةةيط وتنفيةةذ مسةةابقة لطلبةةة كليةةة التمةةريض هتةةدف اىل إظهةةار درو التمةةريض يف خدمةةة اجملتمةةع خت

 . احمللي و التعريف مبهنة التملريض للطلبة اجلدد
  منطقة  كرمه/ إقامة يوم طيب جماين بالتعاون مع سابلة احلسن يف لواء االغوار الشماليه. 
  و " كةةرمي أمهةةات األطفةةال املشخصةةني بالتوحةةدحفةةل ت"أقامةةت جلنةةة اجلامعةةة واجملتمةةع يف الكليةةة

 .ذلك بالتعاون مع مجعية زارعي البسمة اخلريية يف خميم حطني
 سةةةعادتنا مةةةن " أقامةةةت جلنةةةة اجلامعةةةة واجملتمةةةع يف الكليةةةة نشةةةاط تثقيفةةةي صةةةحي توعةةةوي بعنةةةوان

 ".الرمثا"يف مركز األمل للرتبية اخلاصة " سعادهتم 
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 الزراعة

  اك يف ورك العمل والندوات ومؤمترات علميه حمليه مثلإلقاء احملاضرات واالشرت : 
 - ندوه حول إدارة وتغذية األبقار. 
 - املشاركة يف ورشة التدابري املتكاملة ملكافحة نواقل وإدارة املبيدات. 
 -  املشةةةةاركة يف دورة تدريبيةةةةة يف مبةةةةادئ التقانةةةةات احليويةةةةة يف املركةةةةز الةةةةوطين للبحةةةةث واإلرشةةةةاد

 .الزراعي
 -  كة يف ورشة عمل حول امليزانية الغذائيةاملشار. 
 -  املشةاركة يف ورشةةة عمةل بعنةةوان الةنظم الزراعيةةة املتكاملةةة واملسةتدامة مةةن اجةل حتسةةني مسةةتوى

 .األمن الغذائي واملستوى املعيشي
 - رديناملشاركة يف ورشة عمل بعنوان التعليم الزراعي وأثره يف األمن الغذائي األ. 
 بيه مثلاالشرتاك يف برامج تدري : 
 - تقييم املشاريع املمولة بالقروض . 
 - نظام املعلومات الزراعية. 
 حتليل وفحص عينات خمتلفة ترد للكلية من القطاع العام واخلاص عن طريق مركز االستشارات. 
 االشرتاك يف النشرات اإلرشادية للقطاع العام واخلاص يف اجملاالت املختلفة . 
  مؤسسات رمسية أخرىاالشرتاك يف مشاريع حبثية مع . 
 املشاركة يف جلان متعددة لرسم السياسات ووضع اخلطط والتشريعات باملؤسسات الرمسية . 

 العلوم التربوية

  املعلمةةةني واملةةةدراء واملشةةةرفني )عقةةةد ورك تدريبيةةةة لبنةةةاء قةةةدرات العةةةاملني يف املؤسسةةةات الرتبويةةةة
 (.أواملرشدين والقادة الرتبويني

 عاجلة املشكالت اليت تعاين منها املؤسسات الرتبوية املختلفةإجزاء دراسات وأحباث مل. 
 املسا ة يف بناء أدوات تقييم تشخيصية للكشف عن الطالب املتميزين يف املدارس األردنية. 

 .يوم مفتوح مع أهايل الطلبة وتكرمي األوائل حبضور أولياء أمورهم

 الهندسة والتكنولوجيا

 فرنسي/البلقاء التطبيقية. 
 ة املواصفات واملقاييسجلن 
  حباث جملالت وطنيةأحتكيم 
 سكاناضرات لوزارة االشغال العامة واإلحم 
 حماضرات نقابة املهندسني 
 دورات تدريبية لبلديات اململكة بالتعاون مع صندوق تنمية املدن والقرى 
 سلطة منطقة العقبة واالقتصاد اخلاصة 
 امانة عمان الكربى 
 ص املعوقنياجمللس األعلى لشؤون االشخا 
 دكتور لكل مصنع 

 .ني واجملتمع احملليكادميإحضار متحدثني أسبوعني للكلية من السياسيني واإلعالميني واأل  الحقوق
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 التربية الرياضية

 دورات متخصصة تعليمية يف جمال اللياقة البدنية لكال اجلنسني. 
 اجلنسنيدورات متخصصة تعليمية يف جمال السباحة لكافة الفئات العمرية لكال . 
 دورات متخصصة يف جمال التدليك العالجي والتمرينات العالجية. 
 دورات متخصصة يف إعداد مدربني ألعاب رياضية خمتلفة. 
 دورات حتكيم بالتعاون مع االحتادات الرياضية. 

 الصيدلة

 فني بالعديةد مةن الكفةاءات العلميةة كمةوظ( التعليمية والصناعيه)ة الوطنية ردنيرفد املؤسسات األ
هيئة تدريسية مةؤهلني وذلةك مةن خةالل ختةريج طلبةة ماجسةتري ودكتةوراه وبةرامج االيفةاد  أعضاءو 

 .املشرتك يف كلية الصيدلة
  األحباث العلمية املشرتكة مع الصناعة واجلامعات احلكومية واخلاصة يف االردن مما رفع من سةوية

 .البحث العلمي الصيدالين يف االردن عامه
 الصةةةةناعية املشةةةةرتكة مةةةةع الشةةةةركات الصةةةةيدالنية يف االردن للعمةةةةل علةةةةى حةةةةل  املشةةةةاريع البحثيةةةةة

 .مشكالت دوائية ختدم القطاع الصناعي يف االردن
  استقطاب دعم مايل كبري من املؤسسات العاملية واهليئات الدولية والوطنية بالتعاون مةع الصةناعة

ج دكتةةةةةةوراه يف العلةةةةةةوم ة الصةةةةةةيدالنية االخةةةةةةرى وتتوجةةةةةةت يف طةةةةةةرح برنةةةةةةامكادميةةةةةةواملؤسسةةةةةات األ
 .الصيدالنية خلدمة القطاع الصيدالين يف االردن

  منتجةات دوائيةةة ( .)املشةاركة الفاعلةة يف برنةامج الةةدكتور لكةل مصةنع والةةذي ارةر عةن اكثةةر مةن
حتةةت التسةةجيل حاليةةا بالتعةةاون مةةع الشةةركات الدوائيةةة وحةةل العديةةد مةةن املشةةاكل الصةةناعية يف 

 .االردن
  تدريس وزراة الرتبية والتعليم من خةالل حتسةني املهةارات البحثيةة لةدى طلبةة هيئة ال أعضاءيدعم

املدارس وتقييم املشاريع البحثية الةيت يقومةون هبةا وتسةهيل مشةاركتهم يف املسةابقات الدوليةة مثةل 
 .للعلوم INTELمسابقة 

الملك عبداهلل الثاني 
 لتكنولوجيا المعلومات

 مشاركة موظفني من شركات حملية. 
 طالل أبو غزالة شركة. 
 Gaming Lab 
 Microsoft 
 Samsung 
 Oracle 
 Pencilo 
 إنتاج. 
 حكيم. 

 علوم التأهيل

 االشراف على محالت ومشاريع طالبية خلدمة اجملتمع من ضمن ختصص العالج الوظيفي. 
 التنسيق للمشاركة يف اليوم العاملي للعالج الوظيفي. 
 نشاط طاليب: رات املشاركة حبضور املاراثون األول ملكافحة اخلد. 
 التنسيق ألنشطة القسم يف اليوم الطيب اجملاين. 
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 الفنون والتصميم

  مشةةةةاركة بعةةةةض املؤسسةةةةات واملةةةةدارس بالتعةةةةاون مةةةةع طلبةةةةة قسةةةةم الفنةةةةون البصةةةةرية لتنفيةةةةذ ورسةةةةم
 .اجلداريات واللوحات الفنية

  اجملمع العريب للموسيقى/ جلنة الرتاث املوسيقي العريب. 
 نشاطات ال منهجية/ موسيقىلل رديناملنتدى األ. 
 نشاطات من قسم الفنون املسرحية متت يف خدمة اجملتمع احمللي بكافة فئاته. 
  التواصةةةةل والتفاعةةةةل مةةةةع هيئةةةةات ومؤسسةةةةات اجملتمةةةةع احمللةةةةي مةةةةن خةةةةالل مشةةةةاركة قسةةةةم الفنةةةةون

 .املسرحية يف فعاليات متخصصة

 اللغات األجنبية

  اسةةةاتذة اللغةةةة االجنليزيةةةة والرتمجةةةة يف اجلامعةةةات  مةةةن قسةةةم اللغةةةة االجنليزيةةةة مجعيةةةة أعضةةةاءيةةةرأس
 .يف جملس إدارة اجلمعية أعضاءالعربية، وكذلك هناك زمالء 

 رئاسةةةة هيئةةةة التحريةةةر باجمللةةةة العامليةةةة :International Journal of Arabic-
English Studies. 

  دد مةةةن الكتةةةب هيئةةةة التةةةدريس بالكليةةةة برفةةد اجملتمةةةع احمللةةةي برتمجةةات لعةةة أعضةةاءيقةةوم عةةةدد مةةةن
 .واملراجع اهلامة إضافة اىل مشاركتهم بالرتمجة بعدد من املؤمترات واملناسبات الرمسية

  عقةةةد امتحةةةان لةةةألدالء السةةةياحيني مبختلةةةف اللغةةةات كاألملانيةةةة وااليطاليةةةة واالسةةةبانية والفرنسةةةية
 .واالجنليزية والروسية والعربية والرتكية

 ختلفة املوجودة يف األردنإلقاء حماضرات يف املراكز الثقافية امل. 
 تدريس دورة اللغة االجنليزية للمعلمني املتميزين احلاصلني على جائزة امللكة رانيا. 
  هيئة التدريس يف قسم اللغويات يف هيئة حترير جملة  أعضاءيشارك(Voices in Asia.) 
  لعربيةهيئة التدريس يف قسم اللغة االجنليزية يف نشاطات جممع اللغة ا أعضاءيشارك. 

 العقبة/كلية العلوم البحرية

 محلة نظفوا العامل بالتعاون مع اجلمعية امللكية حلماية البيئة البحرية. 
 تدريس جمموعة من املتطوعني وتوعية بالبيئة البحرية. 
  املشةةاركة يف محلةةة توعيةةة يف البيئةةة البحريةةة للمصةةطافني خةةالل مةةدة عيةةد األضةةحى بالتعةةاون مةةع

 .اإلقتصادية اخلاصة سلطة منطقة العقبة 
  املشاركة يف وضع اإلسرتاتيجية الوطنية ملياه اإلتزان بالتعاون مع هيئةة البحةر األمحةر وخلةيج عةدن

 .والسلطة البحرية
 .فرنسي /البلقاء التطبيقية  العقبة/كلية اللغات

 
 :الخطط الدراسية :اا سابع

 أبرز اإلنجازات المتعلقة بالخطط الدراسية
 طوير اخلطة الدراسية هبدف التحول إىل التعلم بأسلوب حل املشكلةتعديل وحتديث وت

 تعديل تعليمات منح درجة دكتور يف الطب
 تعديل وحتديث خطة البكالوريوس يف العديد من التخصصات يف كليات اجلامعة ومراكزها، فقد مت حذف بعض املواد وإضافة مواد أخرى

 .لياتاستحداث ختصصات دراسية جديدة يف بعض الك
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خضةةعت اخلطةةط الدراسةةية ملراجعةةات مسةةتمرة ومت إجةةراء بعةةض التعةةديالت الالزمةةة عليهةةا مةةن حيةةث املةةواد اإلجباريةةة واالختياريةةة مبةةا يتناسةةب 

 .ومستجدات التخصص
 .تصويب أرقام املواد يف اخلطط الدراسية يف بعض التخصصات بالتنسيق مع وحدة التسجيل

 (. قيد اإلنشاء) غتني اليابانية واالجنليزية افتتاح برنامج بكالوريوس يف الل
 .دراسة إنشاء برنامج ماجستري يف اللغة والثقافة والتواصل

 (.عريب  –فرنسي ) دراسة إنشاء برنامج املاجستري يف الرتمجة 
 :كلية الدراسات الدولية والعلوم السياسية

 مل يتم أي تعديل على اخلطة الدراسية
 ة والتحديات العامليةاستحداث برنامج القياد

 استحداث برنامج الشرق أوسطية
 :كلية اآلثار والسياحة

 برنامج البكالوريوس يف إدارة املصادر الرتاثية وصيانتها
 برنامج اإلدارة السياحية
 :كلية اللغات األجنبية

 (.عريب –فرنسي )بداية التدريس يف برنامج ماجستري الرتمجة 
 .تري يف اللغة والثقافة والتواصل يف قسم اللغوياتالعمل على إنشاء برنامج ماجس

 .العمل على إنشاء برنامج الدكتوراة يف اللغويات يف قسم اللغة االجنليزية وآداهبا
 :كلية التمريض

 .لدرجة املاجستري يف كلية التمريض( الرعاية احلثيثة، الرعاية التلطيفية، الصحة النفسية/التمريض السريري)استحداث ختصصات 
 :كلية التربية الرياضية

 .تعديل وحتديث وتطوير خطة البكالوريوس لكلية الرتبية الرياضية
 .لكلية الرتبية الرياضية 5896/.589إعداد خطة واستحداث برامج جديدة ملرحلة الدراسات العليا للعام 

 :كلية الصيدلة
البكالوريس وطلبة دكتور صيدلة واليت تأحةذ بعةني االعتبةار اخةر التطةورات يتم العمل على املسودة االخرية من اخلطة الدراسية اجلديدة لطلبة 

 .الصيدالنية احلديثة واليت تناسب ايضا متطلبات السوق اجمللي والعاملي
 .ان الكلية يف املراحل النهائية الستحداث برامج الدبلوم املهين  يف دكتور صيدلة ودبلوم مهين يف الصيدلة الصناعية

 :تأهيلكلية علوم ال
 . .5895/589مت تعديل اخلطة الدراسية مبا يتناسب ومعايري االعتماد العام واخلاص يف العام اجلامعي 

 . .5895/589مت حتديث اخلطة الدراسية لربنامج ماجستري تقومي الُنطق واللغة حيث مّت إعادة فتح الربنامج للفصل الدراسي الثاين 
 (..5895/589الدراسية مبا يتناسب ومعايري االعتماد العام واخلاص يف هذا العام اجلامعي  مت تعديل اخلطة)تعديل وحتديث وتطوير 

مةةن اإلنتهةةاء مةةن وضةةع خطةةة برنةةامج درجةةة  البكةةالوريوس يف العةةالج الةةوظيفي حسةةب معةةايري  5899/5895 كةةادميمت يف هنايةةة العةةام األ
 .اإلعتماد
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 :كلية الفنون والتصميم

 .5899ة الدراسية  لقسم الفنون البصرية واملسرحية لعام تعديل وحتديث وتطوير اخلط
 .مت تعديل خطة املوسيقى لدرجة البكالوريوس

 :كلية الحقوق
 .جاري العمل

 :العقبة/كلية العلوم البحرية
 .تعديل وحتديث وتطوير برامج البكالوريوس لقسم البيئة الساحلية وقسم األحياء البحرية

 :كلية الهندسة والتكنولوجيا
 .ماجستري/جاري تعديل على خطة اهلندسة املدنية بكالوريوس

 .استحداث املاجشتري يف إدارة املشاريع
 

 :بعض الوحدات اإلدارية يجازات : اا ثامي
 أبرز اإلنجازات اسم الوحدة
مائةةة وسةةبعة ( 956)مت حوسةةبة مجيةةع املعلومةةات الةةيت ختةةص مركبةةات شةةعبة النقةةل والبةةال  عةةددها  شعبة النقل

 8رون مركبة وعش
 . ا  يومي ا  برناجم( 75)مت تأمني برامج ثابتة وبشكل يومي ما يعادي 

 ا  طالبةةة( 678)بواقةةةع  5895مت تةةةأمني توزيةةةع طةةةالب الكليةةةات الطبيةةةه للفصةةةل الدراسةةةي األول 
 .موزعني على املستشفيات واملراكز الصحية بشكل يومي 

اىل الةةةدفرت الرئيسةةةي وبشةةةكل شةةةهري ( لوقةةةودكوبةةةون ا)مت  تفريةةة  مجيةةةع طلبةةةات التزويةةةد بةةةالوقود 
والةةذي يبةةةني فيةةةه كميةةةة اسةةةتهالك كةةةل مركبةةةة لكةةةل كليةةةو مةةةرت مبةةةا يف ذلةةةك املركبةةةات الةةة   ةةةاوزت 
الصةةقف احملةةدد حيةةث يةةتم ارسةةاهلا لشةةعبة صةةيانة االليةةات مةةن اجةةل حتديةةد املشةةكلة وهةةذا ينطبةةق 

العقبةةة /فبةةة وحمطةةة العلةةوم البحريةةة  علةةى مجيةةع مركبةةات اجلامعةةة مبةةا ذلةةك اجلامعةةة األردنيةةة فةةرع الع
 .وحمطة البحوث الزراعية يف منطقة الغور

مت تأمني ذهاب و إياب طالب كليةة الزراعةة مةن وإىل احلةرم اجلةامعي كةل يةوم أحةد وإعةادهتم اىل 
 8اجلامعة كل يوم مخيس من كل اسبوع وعلى مدار السنة الدراسية 

الكليةةات العلميةةة داخةةل مدينةةة عمةةان ومجيةةع حمافظةةات مت تةةأمني مجيةةع الةةرحالت العلميةةة لطلبةةة 
 . 5895اململكة طيلة الفصل الدراسي األول للعام 

 .مت تأمني طالب خدمة اجملتمع بواقع ثالث حافالت من كل اسبوع
لبةةات جلهةةات خةةارج امت عمةةل مطالبةةة ماليةةة ملختلةةف دوائةةر وكليةةات اجلامعةةة ونةةادي اجلامعةةة ومط

 . طالبةم( 66)اجلامعة بواقع 
دينةةار وذلةةك بةةدل ( 56888)يةةرادات سةةيارات اجلامعةةة مةةا يقةةارب إمت حتصةةيل ايةةرادات حلسةةاب 

 8ةيالعطل الرمس أيامرحالت الرتفيهية استخدام مركبات اجلامعة النعقاد املؤمترات وال
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قةل لكةل يةوم دوام رمسةي علةى األ  ىل شعبة النقةل وبشةكل مفةاجإمني مجيع الربامج اليت ترد أمت ت
  8ا  طلب( 8.-58)

يف شةةعبة النقةةل لسةةد الةةنقص احلاصةةل يف كةةادر شةةعبة النقةةل والبةةال   ا  عشةةر سةةائق حةةدأمت تعيةةني 
 8 ا  ثالثون سائق

سبوع من السةاعة الثامنةة صةباحا  لغايةة السةاعة الرابعةة عصةرا  لنقةل مت تأمني حافلة وعلى مدار األ
  8الرياضة يف منطقة عرجان ىل مبىن كليةإكلية الرياضة من احلرم اجلامعي   طلبة

سةةاعة الرابعةةة عصةةرا  وعلةةى مت تةةأمني حافلةةة ركةةوب متوسةةطة ومةةن السةةاعة الثامنةةة صةةباحا  ولغايةةة ال
 .سبوع لنقل طلبة كلية الفنون داخل احلرم اجلامعيمدار األ

جانةب لة كل يةوم سةبت ملرافقةة الطلبةة األسبوعي بواقع حافأ تأمني طلبة مركز اللغات وبشكل مت
 .ماكن السياحية يف اململكةىل حمتلف األإ

عقةةةدها يف مت ومت تغطيةةةة مجيةةةع املةةةؤمترات الةةةيت عةةةالم عالقةةةات واإلمت تةةةأمني مجيةةةع طلبةةةات وحةةةدة ال
مخةةةس حيةةان ات الةةدعوة والةةةيت تتطلةةب يف بعةةةض األىل توزيةةع مجيةةةع بطاقةةإضةةةافة  إاحلةةرم اجلةةامعني

 .تمركبا
ىل املطار وعلى مةدار السةاعة إجانب من و اضرين األمجيع ضيوف اجلامعة واحملمت استقبال ووداع 

 ائر والكليات املعنية و ديق مع وحدة العالقات العامة والبعد التنس ،وبدقة متناهية
 .احلديقة احلجرية الوردية مقابل كلية التمريض شعبة الحدائق

 .األحواض الثمانية املقابلة  لكلية التمريض 
 .الصيدلة وطب األسناناألحواض اخلارجية بني كلية 

 .ية إىل وحدة اخلدمات  املساندةزراعة رصيف الشارع املمتدة  من البوابة اجلنوب
 .زراعة حديقة  مركز االستشارات  
 .زراعة حديقة مركز محدي منكو 

 .زراعة حديقة كلية  العلوم الرتبوية الداخلية واخلارجية  
 .وثائق الداخلية واخلارجية  زراعة  حدائق مركز املخطوطات  و ال

 .زراعة حدائق  احلضانة و احلدائق اجملاورة هلا
 .زراعة  احلدائق  اجملاورة  ملبىن مدرج مسري الرفاعي

 .زراعة أحواض برج الساعة 
 .إعادة تأهيل حلديقة احلقوق

 .اخلارجية  دة شؤون الطلبة الداخلية و عما أعادة تأهيل حدائق
 يف  حديقة البوابة اجلنوبية   Gold Star))اجلامعة األردنية من خالل أشجار تشكيل اسم 

 .متابعة أعمال صيانة احلدائق من تقليم وري وتعشيب و حراثة  وتركيب شبكات الري
 .متابعة النباتات الداخلية اليت تزين مكاتب املوظفني يف مجيع الكليات 

( تنكةةة 997)وصةةل اإلنتةةاج هلةةذا العةةام مةةا يقةةارب  قطةةف رةةار أشةةجار الزيتةةون كةةل سةةنة حيةةث  
 .يف هناية القطاف( تنكة 978)سيصل إىل و 

 .تشييد األشجار احلرجية يف احلرم اجلامعي 
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قةةوار نباتةةات زينةةة ( 5788)متابعةةة حفةةل التخةةريج السةةنوي حيةةث يةةتم تةةزيني ملعةةب اجلامعةةة بةةة 

 .وأزهار 
 .ات تزيني املواقع أثناء املؤمترات واملناسب

 :ملقسم اجلامعة (  Call Center) يف جمال الرد اآليل واليدوي  شعبة االتصاالت
مت تأمني مجيةع املكاملةات اهلاتفيةة الةواردة إىل مقسةم اجلامعةة واإلجابةة علةى استفسةارات املتصةلني 

مكاملةةةة شةةةهريا وتةةةأمني مجيةةةع (  9584888) مةةةن داخةةةل اململكةةةة وخارجهةةةا والةةةيت تقةةةدر حبةةةوايل 
مكاملةة شةهريا وعلةى (  78،888) ات الصادرة احمللية والوطنية والدولية واليت تقدر حبوايل املكامل

 .مدار الساعة 

 :يف جمال الصيانة اليومية والدورية 
مت صةةيانة وإصةةالح األعطةةال الفنيةةة علةةى الشةةبكة اهلاتفيةةة واملقاسةةم وأجهةةزة اهلةةاتف والةةيت تقةةدر 

 .عطل شهريا (  588) حبوايل 

ز وحتديث الكوابل الرئيسية لشبكة اهلاتف وربط صناديق التوزيةع وإيصةال اخلدمةة اهلاتفيةة مت  هي
كليةة الدراسةات الدوليةة املوقةع اجلديةد ، كليةة ) ملباين الكليات واملراكز والوحدات اإلدارية ومنها 

احلقةةةةةوق ، كليةةةةةة الزراعةةةةةة ، مركةةةةةز الصةةةةةوتيات ، مركةةةةةز الوثةةةةةائق واملخطوطةةةةةات اجلديةةةةةد ، املدرسةةةةةة 
 ( .النموذجية 

مت تزويد وتلبية حاجة الكليات والوحدات اإلدارية بأرقام وخطوط هواتف جديدة ألعضاء اهليئةة 
التدريسةةية والعةةاملني اجلةةدد فيهةةا كمةةا مت تزويةةد العمةةادات واألقسةةام يف الكليةةات مبقاسةةم املةةدراء 

 .والسكرتريات املطلوبة 
يةةةع األمةةةور الفنيةةةة املتعلقةةةة بعقةةةود الصةةةةيانة التنسةةةيق مةةةع الشةةةركات ذات االختصةةةاص ومتابعةةةة مج
 .للمقاسم املوجودة يف اجلامعة ومرافقها يف مجيع املواقع 

القيةةام بةةالتجهيزات الفنيةةة املطلوبةةة لنقةةل وقةةائع فعاليةةات اجلامعةةة الداخليةةة واخلارجيةةة املنقولةةة عةةرب 
 .إذاعة اجلامعة 

 .ري اخلاصة هبا وآلية تركيبها على آليات اجلامعةتدقيق مجيع قطع الغيار والفوات شعبة صيانة اآلليات
تعبئةةة منةةاذج الصةةيانة والةةيت تتضةةمن اإلصةةالحات وقطةةع الغيةةار املصةةروفة علةةى كةةل آليةةة مةةع أرقةةام 

 .مناذج الصرف وتامني املخصصات املالية املتعلقة هبا
 .حتديث مغسلة سيارات اجلامعة ومتابعة سقفها باالمسنت

دهةان مجيةع السةيارات الةيت كانةت حباجةة إىل دهةان وتنجيةد فرشةها الةداخلي  متابعة إعادة  ديةد
 .واليت رفضت من قبل دائرة السري

اسةةتقبال طلبةةات تةةوفري السةةكن املقدمةةة مةةن الكليةةات والةةدوائر وتنظيمهةةا وعرضةةها علةةى األسةةتاذ  دائرة اإلسكان الوظيفي
 .الدكتور نائب الرئيس للشؤون اإلدارية
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فاق إلشغال شقق اإلسكان واعتمادها من األسةتاذ الةدكتور نائةب الةرئيس ومةن تنظيم عقود االت

مث إرسال العقود األصلية إىل الشؤون املالية ملتابعة االقتطاعات وحتصيل املبال  املسةتحقة مبوجةب 
 . العقود

اإلشةةةراف علةةةةى السةةةكان يف الشةةةةقق املخصصةةةةة هلةةةم وتسةةةةليمهم السةةةةكن مةةةع ملحقاتةةةةه حسةةةةب 
 .  األصول

بعةةة شةةؤون اإلسةةكان اليوميةةة للسةةكن مةةن صةةيانة وأيةةة أمةةور أخةةرى مةةع اجلهةةات املختصةةة يف متا
 .اجلامعة

استقبال الفواتري املسةتحقة علةى السةكن وتوزيعهةا علةى السةكان وإرسةال مةا يسةتحق منهةا علةى  
 . اجلامعة إىل وحدة الشؤون املالية للصرف

اريةةةة واملاليةةةة ووحةةةدة الشةةةؤون املاليةةةة بكشةةةف تزويةةةد األسةةةتاذ الةةةدكتور نائةةةب الةةةرئيس للشةةةؤون اإلد
 . شهري يبني السكان املقيمني وااللتزامات املالية املستحقة عليهم والتغريات اليت تطرأ عليهم

إعةةالم األسةةتاذ الةةدكتور نائةةب الةةرئيس ووحةةدة الشةةؤون املاليةةة، مبوعةةد وتةةاريخ إخةةالء السةةكان مةةن 
ل شقة وحتصيل املبال  املستحقة من قبل وحةدة الشقق اليت مت ختصيصها هلم، لتصفية حساب ك

 .الشؤون املالية 
االحتفاظ مبلف خاص بكل شقة من شقق اإلسكان الوظيفي واالحتفاظ بنسخ عن املراسةالت 

 .املتعلقة بالشقة وصور عن العقود يف امللف مع إدامة حتديث هذه امللفات
ر نائةةةب الةةةرئيس بالتقةةةارير اإلداريةةةة الالزمةةةة الةةةرد علةةةى املراسةةةالت الةةةواردة وتزويةةةد األسةةةتاذ الةةةدكتو 

 . واملطلوبة
 . االحتفاظ مبلفات ونسخ وقيود عن مراسالت الدائرة وأعماهلا 

 . استقبال طلبات الصيانة الواردة من السكان وتوزيعها على الفنيني العاملني يف الدائرة
، كمةةا كين جةرك وعمةةون الةدولينيلصةيانة لسةةن العةةاملون يف الةدائرة بتقةةدمي خةدمات او يقةوم الفنية

يقوم رئيس شعبة اإلسكان الوظيفي بأعمال أمني مستودع ومأمور مقسم إلصدار فةواتري اهلةاتف 
 . املذكورين إضافة إىل إبراء ذمة الطالبات املقيمات يف السكن عند اإلخالءلسكننيل

د أو خلةل يف بةرامج التفقد اليومي لعمارات اإلسةكان وحميطةه عةن أيةة أعطةال أو كسةر أو انسةدا
 .البويلرات 

مةن عمةارات اإلسةكان الةوظيفي ومتابعةة أعمةال الصةيانة  ( 6)اإلشراف على حتديث عمةارة رقةم 
 . أوال بأول

متابعةةة أعمةةال تفصةةيل التجهيةةزات لشةةقق اإلسةةكان الةةوظيفي مةةن األثةةاث اخلشةةيب يف ورشةةة كليةةة 
 .الزراعة متابعة مستمرة وبشكل يومي

ابعةةة مةةع دائةةرة الصةةيانة فيمةةا يتعلةةق بأعمةةال الةةدائرة سةةواء كةةان ذلةةك متعلةةق بصةةيانة التنسةةيق واملت
 . األثاث أو أية أعمال أخرى 

الكشف عةن شةقق اإلسةكان بشةكل مشةرتك مةع أمةني املسةتودع والفنيةني لبيةان احتياجةات هةذه 
 .الشقق من أعمال الصيانة ومتابعتها
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مانةةةة عمةةةان الكةةةربى بالةةةدهان الفسةةةفوري أمةةةع هندسةةةة املةةةرور يف ئةةةة بالتعةةةاون قامةةةت الشةةةعبة البي شعبة البيئة

 .للشارع املمتد من البوابة الشمالية ح  هناية البوابة اجلنوبية
قامةةةت شةةةعبة البيئةةةة بالتعةةةاون مةةةع أمانةةةة عمةةةان الكةةةربى يف مكافحةةةة القةةةوارض والصراصةةةري بةةةرك 

 .باملبيدات احلشرية
حة   ا  زال العمةل جارية نت متواجدة يف موقع مكةب ومةاواحلدائق اليت كا ةمتابعة خملفات الصيان

 .عداد هذا التقريرإ
متابعةةةة أعمةةةال البيئةةةة بةةةاألخص باملبةةةاين االسةةةتثمارية التابعةةةة للجامعةةةة وخاصةةةة السةةةوق التجةةةاري 

 .والقرية الطالبية واجلمعية
ومةةن  ،بةةة الشةةماليةمتابعةةة أمةةور البيئةةة وخاصةةة السةةياج املمتةةد مةةن البوابةةة اجلنوبيةةة حةة  هنايةةة البوا

 .مسجد اجلامعة مرورا  بالشارع الرئيسي ح  هناية مركز السكري
 .متابعة أعمال املقاولني الذين يعملون بعطاءات باحلرم اجلامعي

البةةاب الرئيسةةي للحةةرم خماطبةةة منطقةةة اجلبيهةةه خبصةةوص مواقةةف الباصةةات املتواجةةدة بةةالقرب مةةن 
 .كشاكاجلامعي واأل

شةةةراف واإل للزجاجيةةةات الكيماويةةةات املتواجةةةدة يف الكليةةةات العلميةةةة والطبيةةةةاإلشةةةراف الةةةدوري 
 .بان باحلرم اجلامعيلالكامل على خملفات مصنع األ

 .متابعة األمور املتعلقة بالبيئة باحلرم اجلامعي
البحوث والتدريب واإلرشاد  مركز

 الزراعي
ل جامعةةةةة العلةةةةوم والتكنولوجيةةةةا تةةةةدريب طلبةةةةة كليةةةةة الزراعةةةةة مةةةةن اجلامعةةةةات األردنيةةةةة األخةةةةرى مثةةةة

ضةةمن ترتيبةةات وآليةةة يةةتم وضةةعها بةةني اجلامعةةة األردنيةةة  ،وجامعةةة مؤتةةة وجامعةةة البلقةةاء التطبيقيةةة
 .وهذه اجلامعات 

عقةةد دورات تدريبيةةة متخصصةةة ومسةةتويات خمتلفةةة للمهندسةةني الةةزراعيني األردنيةةني يف القطةةاعني 
 .العام واخلاص من أجل تطوير القطاع الزراعي

عقد دورات تدريبية للمهندسني الزراعيني على مستوى  الدول العربية مةن خةالل املنظمةة العربيةة 
للتنميةةة الزراعيةةة أو مةةن خةةالل حكومةةات الةةدول العربيةةة الشةةقيقة أو مؤسسةةاهتا العامةةة أو اخلاصةةة  

. 
،       FAO) عقةةةد دورات علةةةى مسةةةتوى إقليمةةةةي مةةةن خةةةالل املؤسسةةةات الدوليةةةة مثةةةل 

lCARDA  .   ) 
 .عقد دورات تدريبية مبستويات خمتلفة للفنيني الزراعيني أو املزارعني

تنظيم أيام حقل ومشةاهدات دوريةة للمهندسةني الةزراعيني واملةزارعني األردنيةني للتعريةف بزراعةات 
 .جديدة أو تكنولوجيا حديثة او أية أساليب ومهارات جديدة 

اعةةةي يف التعةةةاون مةةع املركةةةز الةةةوطين للبحةةةوث واإلرشةةةاد الزر طباعةةة مطويةةةات أو كتيبةةةات إرشةةةادية ب
 .خمتلف املواضيع الزراعية

 .عقد ندوات أو حماضرات إرشادية
هبةةدف إيصةةال رسةةائل  ،عةةالم املختلفةةة املرئيةةة واملسةةموعة واملكتوبةةةالتفاعةةل الةةدائم مةةع وسةةائل اإل
  .ئحهمرعني واملواطنني مبختلف شراإرشادية وتوعوية خمتلفة هتم املزا
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مةةةن خةةةالل مسةةةا ة  ،املشةةاركة يف توجيةةةه البحةةةوث لتواكةةب متطلبةةةات القطةةةاع الزراعةةي يف األردن

    .املعهد يف وضع الربامج البحثية املختلفة بالتعاون مع كلية الزراعة
 هيةةةةز وتةةةةوفري متطلبةةةةات البحةةةةث العلمةةةةي الةةةةيت يطلبهةةةةا أعضةةةةاء اهليئةةةةة التدريسةةةةية بكليةةةةة الزراعةةةةة 

 .ام وملختلف األقس
 .املشاركة يف تنفيذ هذه البحوث وتوفري مستلزماهتا ومتابعة عملياهتا الزراعية 

 .عقد الندوات وورك العمال خلدمة اجملتمع احمللي
 .باخلضروات ا  بالستيكي ا  بيت( 78) هيز وزراعة 

 .دومن ومت زراعتها بالعنب  .ساحة عمل معرشات عنب جديد مب
 .لبئر االرتوازي املوجود باحملطةة لشراء مضخة مياه جديد

 .إنارة شوارع احملطة الداخلية
 ،مةةن احلديقةةة النباتيةةة يف اجلةةزء السةةفلي والعلةةوي T بنةةاء معةةرك حيةةت مت ،بنةةاء معرشةةات للعنةةب

 .  ه حاليائوالعمل جار على استكمال بنا
تيةةار الكهربةةائي ملعظةةم إيصةةال المنهةةا إنةةارة بعةةض أجةةزاء املزرعةةة و  اهلةةدفيةةد شةةبكة كهربائيةةة و متد

 .أجزاء املزرعة 
حيةةت مت تطعةةيم مةةا يقةةارب  ،أشةةجار اللةةوز املةةر يف املزرعةةة العلويةةة بةةاللوز احللةةو (تركيةةب) تطعةةيم 
 .شجرة لوز  مر  988

 .القيام بتجميع مجيع األجزاء اخلاصة بهو  ،استصالح املواسري اخلاصة بهبناء بيت بالستيكي و 
قةةةد متةةةت  ربةةةة و  5م 7. ةاملقةةةدر مسةةةاحته بةةةو ، وجةةةود يف املزرعةةةة العلويةةةةرضةةةي املصةةةيانة البئةةةر األ

 .جناحه يف  ميع املياه فيه وختزينها حلني االستعمال
اسةةةةطة ووضةةةةعها أو فردهةةةةا يف األمةةةةاكن املناسةةةةبة بو  ،شةةةةراء وإحضةةةةار نقةةةةالت مةةةةن الةةةةرتاب األمحةةةةر

 .جرافة اجلامعة األردنية استئجار جرافة خاصة و 
أيضا إزالةة  مجيةع و  ،(اللوز، التني، الزيتون، العنب )  خباصة أشجارجار املزرعة و تقليم معظم أش

 . األفرع املصابة من هذه األشجار خالل هذا العام 
يف  املزرعةةة  مت تسةةميد مجيةةع األشةةجار املثمةةرة حيةةت ،ألشةةجار املثمةةرةاالتسةةميد والتجةةوير حةةول 

 .الكيمائية خالل هذه  الفرتة باألمسدة العضوية و 
 .املشاركة يف برنامج وترتيبات استقبال الطلبة الوافدين اجلدد مكتب شؤون الطلبة الوافدين

 .مساعدة الطلبة الوافدين يف التسجيل للفصل الدراسي األول
 .املساعدة يف إجياد السكن املناسب للطلبة الوافدين
 .تنفيذ اإلجراءات اخلاصة ب قامات الطلبة الوافدين

 .تهاين مبناسبة عيد الفطر السعيدتبادل ال
 .تنظيم حفل فين ثقايف للطلبة الوافدين مبناسبة بدء العام اجلامعي

 .يوم وفاء للجامعة: تنظيم يوم تطوعي للطلبة الوافدين بعنوان
 .تنظيم لقاء األستاذ الدكتور رئيس اجلامعة بالطلبة الوافدين

 .القدمتنظيم بطولة دوري اجلاليات خبماسي كرة 
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 .تنظيم رحلة إىل البرتاء والعقبة

 .5881تنظيم زيارة إىل بلدية الكرك عاصمة الثقافة األردنية لعام 
 .تنظيم رحلة إىل مدينة العقبة ووادي رم

 .ترتيب حماضرة لرئيس اهليئة اخلريية األردنية اهلامشية
 .تنظيم يوم ثقايف تركي

 .عاين رسالة عمانتنظيم لقاء للحديث حول مبادئ وم
 .تنظيم زيارة إىل قصر رغدان العامر

 .تنظيم رحلة إىل مزرعة اجلامعة األردنية
 .تنظيم رحلة إىل البحر امليت واملغطس

 .لقاء الطلبة الوافدين برئيس اجمللس األعلى للشباب
 .تبادل التهاين مبناسبة عيد األضحى املبارك

وحتةديث بعةض العةدد  ،البنية التحتية يف بعض مرافق الدائرة  ومنهةا شةراء فةرن آيل جديةد حتديث دائرة المطاعم والمقاصف
والعمةةةل جةةةار علةةةى  ،وتركيةةةب مكيفةةةات لصةةةالة احلفةةةالت ،وحتةةةديث املرافةةةق الصةةةحية ،واألدوات

 .حتديث منطقة املطبخ الرئيسي واملستودعات ليتناسب مع شروط الصحة والسالمة العامة
ه األولويةةة ملةةا يف ذلةةك مةةن أثةةر علةةى صةةحة ل انةةب الصةةحي يف الةةدائرة وإعطةةاباجل زيةةادة االهتمةةام

وذلةةةك باملبةةةادرة بعقةةةد دورة متخصصةةةة لكافةةةة  ،وسةةةالمة املتةةةداولني يف تقةةةدمي اخلةةةدمات الغذائيةةةة
 .العاملني يف الدائرة لصحة وسالمة املتداولني باألغذية يف مركز االستشارات 

 ،ة لعينةةةات مةةن مجيةةةع أنةةواع الطعةةةام املقدمةةة يف الةةةدائرةعمةةل فحوصةةةات بيولوجيةةة وكيميائيةةةة دوريةة
 .حتت إشراف متخصصني من قسم التغذية يف كلية الزراعة 

إدراج عطاء النظافة والصحة والسالمة العامة ألول مرة يف الدائرة حيث نتعامل مع مةواد صةديقة 
عاليةةة للنظافةةة  لإلنسةةان والبيئةةة ومصةةنوعة مةةن مةةواد غذائيةةة األصةةل وذلةةك حةة  نصةةل ملسةةتويات

 .والتطهري والتعقيم 
التنسةةةيق مةةةع مركةةةز امليةةةاه والطاقةةةة والبيئةةةة  بشةةةأن فحةةةص عينةةةات مةةةن ميةةةاه الشةةةرب والتأكةةةد مةةةن 

 .صالحيتها باستمرار 
ومبسةةتوى جةةودة عاليةةة منهةةا  ،الكتةةب بأنواعهةةا وأحجامهةةا املختلفةةة طباعةةة عاديةةة وملونةةةطباعةةة  دائرة المطبعة

اخلرجيني ودليل الطالب ومجيةع املطبوعةات الةيت هلةا صةلة بالطلبةة والعمليةة الكتاب السنوي للطلبة 
 .إخل ....التدريسية

مثل اجمللةة الثقافيةة ، أقةالم جديةدة ، دراسةات يف خمتلةف ميةادين العلةم : اجملالت الدورية الشهرية
العلةةةةةوم واملعرفةةةةةة، واجملةةةةةالت األردنيةةةةةة يف حقةةةةةول األعمةةةةةال والطةةةةةب والصةةةةةيدلة والتةةةةةاريخ واآلثةةةةةار و 

 .إخل ، مبختلف القياسات واأللوان···اإلنسانية
 (.988×  68)النشرات واملطويات والصور والبوسرتات ولغاية قياس 

السةةةجالت ذات األحجةةةام الكبةةةرية والةةةدفاتر سةةةواء  كانةةةت  ليةةةد فةةةين أو عةةةادي مثةةةل سةةةجالت 
دفةةاتر اإليصةةاالت والفةةواتري  اللةةوازم املركزيةةة والشةةؤون املاليةةة ومستشةةفى اجلامعةةة األردنيةةة ، وكةةذلك

 .والكوبونات
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دفاتر االمتحانات اخلاصة بالطلبة ، ومناذج القارىء الضوئي لإلختبةارات والتقيةيم جلميةع كليةات 

 .اجلامعة واجلامعات الرمسية واألهلية وبعض املؤسسات العامة
بنةة ومجيةع مطبوعةات النماذج الطبية ملستشفى اجلامعةة األردنيةة كاملةة سةواء كانةت عاديةة أو مكر 

 .املستشفى
الفولةةةةدرات واألضةةةةابري وامللفةةةةات والبطاقةةةةات وكرتةةةةات الفيةةةةزت امللونةةةةة والعاديةةةةة مبختلةةةةف أنواعهةةةةا 

 .وأحجامها
سةةةواء كانةةةت ( القةةةارىء الضةةةوئي)تنفةةةرد وتتميةةةز مطبعةةةة اجلامعةةةة األردنيةةةة بطباعةةةة منةةةاذج التقيةةةيم 

هيئة التدريس لغالبية اجلامعةات الرمسيةة واألهليةة  الختبارات الطلبة أو مناذج تقييم األداء ألعضاء
 .، ووزارة التعليم العايل واخلدمات الطبية امللكية وغريها من املؤسسات العامة واخلاصة

تقةةوم دائةةرة املطبعةةة بتقةةدمي خةةدمات الطباعةةة إىل اجملتمةةع احمللةةي مةةن خةةالل دعةةم اجلامعةةة األردنيةةة 
وطباعةةة  ( كتةةاب القةةدس واهلةةامشيون)لشةةؤون القةةدس  لطباعةةة بعةةض الكتةةب مثةةل اللجنةةة امللكيةةة

كتةةاب مةةؤمتر آفةةاق العالقةةات األردنيةةة البولنديةةة وكةةذلك دعمةةا  للشةةعر والشةةعراء مت طباعةةة ديةةوان 
 (...عيون النور)شعري 

ظمةةةة إجةةراء عمليةةات التطةةوير علةةى األنظمةةة احملوسةةبة يف دائةةةرة املةةوارد البشةةرية مةةن خةةالل بنةةاء أن دائرة الموارد البشرية
وشاشةةات حموسةةبة تسةةاهم يف إجنةةاز  أعمةةال الةةدائرة وأعمةةال بةةاقي املراكةةز والكليةةات والوحةةدات 
والةةدوائر الةةيت تعتمةةد علةةى بيانةةات دائةةرة املةةوارد البشةةرية، وسةةتم االنتهةةاء مةةن هةةذه العمليةةة خةةالل 

 . .589األشهر األوىل من عام 
، وسةتم االنتهةاء مةن هةذه العمليةة (املسةتقيلني، علةى رأس عملهةم)أرشفة مجيع ملفةات املةوظفني 

دائةةةةرة خاليةةةةة مةةةةن األوراق  بةةةةدءا  مةةةةن عةةةةام )، إذ إن الةةةةدائرة ترفةةةةع شةةةةعارها .589خةةةةالل عةةةةام 
5896. ) 

رفد اجلامعة األردنية بالكوادر البشرية وفقا جلةدول تشةكيالت الوظةائف ونظةام املةوظفني املعمةول 
 .به يف اجلامعة األردنية وأسس التعيني 

ياسةةات دائةةرة املةةوارد البشةةرية، وقةةد مت إجنةةاز سياسةةة التعيةةني وسياسةةة تصةةاريح الةةدخول إعةةداد س
للحةرم اجلةامعي، وسةةيتم السةري ب جنةاز بةةاقي سياسةات الةةدائرة حسةب اجلةدول املعةةد لةذلك ضةةمن 

 .خطط الدائرة
وضةةع أسةةس وشةةروط جديةةدة لاللتحةةاق بالةةدورات التدريبيةةة وإكمةةال الدراسةةة ومتابعةةة  املةةوظفني 

ين مت إحلاقهم بدورات تدريبية أو إكمال دراساهتم اجلامعية ، وتطةوير النمةاذج اخلاصةة بةذلك الذ
. 

حوسةةبة ديةةوان دائةةرة املةةوارد البشةةرية ، ضةةمن مشةةروع حوسةةبة وأرشةةفة دواويةةن اجلامعةةة مبةةا يواكةةب 
 .التطورات احلديثة ، وربطه بشعب الدائرة املختلفة 
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الغرامةةات املرتاكمةةة علةةى اجلامعةةة ملؤسسةةة الضةةمان االجتمةةاعي وقةةف النزيةةف املتزايةةد يف الفوائةةد و 

واليت يعود بعضها إىل أوائل الثمانينات، عن طريق حتديد املشاكل الةيت سةتكلف اجلامعةة ماليةني 
، وقةةد مت منةةذ 5898-5883مليةةون دينةةار خةةالل األعةةوام ( 547)الةةدنانري مسةةتقبال  ظهةةر منهةةا 

ب باحلةةةةةةلول إلدارة اجلامعةةةة ممةةةا  حقةةةق وفةةةرا  بشةةةكل حةةةل مةةةا أمكةةةن منهةةةا والتنسةةةي 5898بدايةةةة 
ألةةف دينةةار مبةةال  مر عةةة  ( 988)إضةةافة إىل ( سةةنويا  )ألةةف دينةةار  فوائةةد ( 988)مباشةةر مقةةداره 

سةةةنة وماليةةةني الةةةدنانري بشةةةكل غةةةري مباشةةةر، إضةةةافة  إىل  .-5كانةةةت ستسةةةقط بالتقةةةادم خةةةالل 
انونيةة اخلاصةة بالضةمان االجتمةاعي وإصةابات مراجعة التشريعات والقةوانني واألنظمةة والةردود الق

 .العمل وحفظها يف مكان واحد لتكون مرجعا  دائما  
 .املشاركة يف حتديث بعض التعليمات واألسس النافذة 

تعةةةديل وحتةةةديث بعةةةةض النمةةةاذج املسةةةةتخدمة يف املعةةةامالت مثةةةةل بةةةراءة الذمةةةةة ألعضةةةاء اهليئتةةةةني 
 .التدريسية واإلدارية 
ى جديةةةد باسةةةم ضةةةابط ارتبةةةاط للجهةةةات اخلارجيةةةة ، وتكليةةةف احةةةد مةةةوظفي اسةةةتحداث مسةةةم

الةةةدائرة تكةةةون مهمتةةةه متابعةةةة شةةةؤون احملاضةةةرين املتفةةةرغني والطلبةةةة األجانةةةب مةةةع اجلهةةةات األمنيةةةة 
ووزارة العمةةةل وديةةةوان اخلدمةةةة املدنيةةةة وغريهةةةا مةةةن اجلهةةةات ، حيةةةث كةةةان لةةةه دور كبةةةري يف ضةةةبط 

 .ترتتب على اجلامعة ، واجناز املعامالت باملدة احملددة وتقليص غرامات التأخري اليت كانت
 (.املرحلة الثانية)اخلاص بتشطيب وحدة القبول والتسجيل اجلديد ( 5.4/5884)عطاء رقم  دائرة الهندسة

 .اخلاص ب ضافة طابقني فوق جممع القاعات العلمية( 4/5886)عطاء رقم 
 .إنشاء مبىن كلية علوم التأهيل

 .لكلية علوم التأهيل pvcتوريد وتركيب أرضيات (   9.3/5881)م عطاء رق
 .توريد وتركيب بالط بورسالن لكلية إدارة األعمال(  966/5881)عطاء رقم 
 .توريد وتركيب جرانيت لكلية إدارة األعمال( 966/5881)عطاء رقم 
 .لكلية إدارة األعمال pvcتوريد وتركيب أرضيات ( 5881/.9)عطاء رقم 
 .صيانة وطالء مباين كلية إدارة األعمال مبادة اجلمستون 598/5881عطاء رقم 
 .توريد وتركيب كراسي قاعات تدريسية للكليات( 95/5881)عطاء رقم 
 .توريد وتركيب موكيت التأهيل( 991/5881)عطاء رقم 
 .تأثيث خمتربات مبىن توسعة كلية الصيدلة(  573/5886)عطاء رقم 

 .تركيب كامريات مراقبة للبوابات( 655/5883)رقم  عطاء
 .صيانة وتغيري سقف هنجر دائرة اللوازم واحلركة( 659/5883)عطاء رقم 
 .البوابة الرئيسية/تشطيبات مبىن السوق التجاري ( 693/5883)عطاء رقم 
 .إضافة طابق فوق مبىن العيادة الطالبية( 34/5883.)عطاء رقم 
 .إضافة غرفتني ملبىن املدرسة النموذجية(ا ك ف/7/5898)عطاء رقم 

 .شعبة احلركة/ مبىن طابق إضايف 
 .إنشاء مبىن اخلاليا اجلذعية
 حتديث غرف العمليات
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 إنشاء مطعم الغور

 املرحلة الثانية/تشطيبات كلية الفنون
 توريد وتركيب مصاعد كلية العلوم الرتبوية

 عبدا هلل لتكنولوجيا املعلومات بالكوبوند تغطية أدراج كلية امللك
 إنشاء كراجات التسجيل

 إنشاء كراج للزوار
 مبىن كلية الطب اجلديد
 مبىن كلية طب األسنان

 مشروع حفر أبار ارتوازية يف الغور و املوقر
 نظام الدور يف مبىن التسجيل و مراكز القبض

 لعلومكلية ا/مشروع هدم وإزالة مبىن املعشبة
 حتديث شبكة الغاز للمطعم الرئيسي

 العقبة/ مبىن املدرسة النموذجية 
 العقبة/ مبىن مسجد اجلامعة األردنية 

 العقبة/ كلية العلوم البحرية 
 العقبة/ البنية التحتية للجامعة األردنية 

 مشروع عزل أسطح مبىن مركز محدي منكو
 من املعارض التثقيفية والتوعويةإجناز عدد  دائرة اإلرشاد الطالبي

 عقد عدد من الندوات واللقاءات احلوارية املتخصصة
 املتنوعة ةعقد دورات تدريبية لرفع كفايات الطلبة يف اجملاالت العلمي

حصةةةل مركةةةز محةةةدي منكةةةو للبحةةةوث العلميةةةة علةةةى اجلةةةائزة األوىل مةةةن جةةةوائز احلسةةةن بةةةن طةةةالل  مركز حمدي منكو
 .5899-9111لك عن اجنازات مركز محدي منكو للبحوث العلمية للتميز العلمي وذ

 .أقامة اليوم العلمي الثاين وحفل توزيع جائزة علي محدي منكو للباحث املتميز
اسةةتخدام خمتةةربات املركةةز إلجةةراء حبةةوث البةةاحثني مةةن داخةةل اجلامعةةة املدعومةةة مةةن صةةندوق دعةةم 

 البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العايل
التعةةةاون مةةةع نقابةةةةة املهندسةةةني الةةةزراعيني لتقةةةةدمي االستشةةةارات يف جمةةةال التقنةةةةات احليويةةةة وزراعةةةةة 

 األنسجة
استضةةافة طةةالب مةةن عةةدة مةةدارس واطالعهةةم علةةى املختةةربات املوجةةودة يف املركةةز وتقةةدمي خدمةةة 

 إجراء أحباثهم فيها
 .ل زراعة األنسجةالتعاون مع مشاتل النوه ومشاتل املزارع إلجراء  ارب يف جما

 . هيز خمتربات احللول الصيدالنية
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 Capacity Building in)تنظةيم ورشةةة عمةل تدريبيةةة بعنةوان بنةةاء القةةدرات البحثيةة  

FP7) هةةةدفت اىل تةةةدريب البةةةاحثني داخةةةل اجلامعةةةة األردنيةةةة علةةةى كتابةةةة مشةةةاريع حبثيةةةة  ضةةةمن
و نقةل البحةث اىل التطةوير  FP7 ابع بةرامج الةدعم األوروبيةة مثةل برنةامج العمةل االطةاري السة

 (.5895حزيران )، وكذلك كيفية اجياد شركاء من دول أوروبية R2Iواالبداع 
بالقةاء " ادمةاج األردن يف جمةال البحةوث األوروبيةة" املشاركة يف ورشة العمل الةيت نظمهةا مشةروع 

كمثةال علةى قصةة " رتطبيةق بعةض الطةرق الكيميائيةة يف احملافظةة علةى اآلثةا"حماضرة عن مشروع 
متةوز )جناح ملشروع مدعوم من االحتاد األورويب حصل عليةه مركةز محةدي منكةو للبحةوث العلميةة 

5895.) 
عقةةد عةةةدة ورك عمةةةل بالتنسةةةيق مةةةع وزارة العلةةةوم والتكنولوجيةةةا العراقيةةةة للتةةةدريب علةةةى التقنيةةةات 

 .املوجودة يف خمتربات املركز وخاصة التقنات احليوية وتطبيقاهتا
هبةةةدف االسةةةةتفادة مةةةن هةةةةذه  FP7املشةةةاركة يف ورك العمةةةةل لربنةةةامج العمةةةةل االطةةةاري السةةةةابع 

تشةرين )الورك للتعرف على كيفية احلصول على دعم ملشاريع حبثية مشرتكة مةع االحتةاد األورويب 
 (.5895األول 

ون هبةا استضافة طلبةة دراسةات عليةا مةن جامعةات عراقيةة خمتلفةة الجنةاز متطلبةات أحبةاثهم املكلفة
خمتةةةةربات التقنيةةةةات )ضةةةةمن دراسةةةةتهم واسةةةةتخدام األجهةةةةزة والتقنيةةةةات املتةةةةوفرة يف خمتةةةةربات املركةةةةز 

 (.احليوية
املةةةدعوم مةةةن " تطبيةةةق بعةةةض الطةةةرق الكيميائيةةةة يف احملافظةةةة علةةةى اآلثةةةار"تةةةنظم انطالقةةةة مشةةةروع 

املشةةرتك بةةني  االحتةةاد األورويب ومركةةز محةةدي منكةةو للبحةةوث العلميةةة هةةو املنسةةق العةةام للمشةةروع
 (.5895كانون الثاين ( )ايطاليا، اسبانيا، تركيا)األردن وثالث دول أخرى 

 .(NMR)حتديث جهاز الرنني النووي املغناطيسي 
حتليةةةةل الوضةةةةةع احلةةةةايل للمختةةةةربات الوطنيةةةةة العاملةةةةة يف جمةةةةةال التعةةةةاون مةةةةع وزارة البيئةةةةة مبوضةةةةوع 

، بتنسةةةيب منةةةدوب مةةةن املركةةةز املختةةةربات املرجعيةةةة التكنولوجيةةةا احليويةةةة ووضةةةع املعةةةايري يف اختيةةةار
تنفيةةةةذ اإلطةةةار الةةةةوطين للسةةةالمة اإلحيائيةةةةة واعتمةةةاد خمتةةةةربات مركزيةةةةة "للعضةةةوية يف جلنةةةةة مشةةةروع 

 ."لفحص سالمة الغذاء والتغذية
احلفةةظ " -:التعةةاون مةةع احلديقةةة النباتيةةة امللكيةةة بالعضةةوية يف اللجنةةة التنظيميةةة للمةةؤمتر املعنةةون بةةة

 ..589والذي منوي عقده يف نيسان " ستخدام املستدام للتنوع النبايتواإل
 .التحري والبحث عن العقارات اململوكة للجامعة مكتب االستشارات العقارية

 .خمططات املوقع التنظيمي –خمططات األراضي  –استخراج سندات التسجيل 
 .مجع املعلومات على قطع األراضي

 .ت الزراعية املوهوبةتسجيل األراضي والوحدا
 .تسجيل األراضي لغاية إنشاء فرع للجامعة

 .تسجيل األراضي املستثناة من التسوية
 .تسجيل قطع األراضي املفوضة للجامعة

 .تسجيل الشقق والطوابق
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 .موضوع احلصول على شهادة تسجيل اجلامعة يف منطقة العقبة األقتصادية اخلاصة

 .نظيم عملية اشرتاك العاملني، وذويهم يف التأمني الصحي السنويت مكتب التأمين الصحي
 .إصدار بطاقات االشرتاك يف التأمني

 .القيام بأعمال أمانة سر جلنة إدارة صندوق التأمني الصحي، وتنفيذ قراراهتا، ومتابعتها
عةةةة، واملستشةةةفى، إدارة صةةةندوق التةةةأمني الصةةةحي، إداريةةةا  وماليةةةا ، بقةةةبض إيةةةرادات الصةةةندوق مةةةن اجلام
 .ومن املشرتكني، ومتابعة حتصيلها، والقيام بدفع االلتزامات املالية ملقدمي اخلدمة الطبية

استقبال فواتري عالج املؤمنني صحيا ، والذين يتعاجلون خارج مستشفى اجلامعةة األردنيةة وصةرفها 
 .حسب تعليمات التأمني الصحي

السةةةتثمارات ة الكلفةةةة املتزايةةةدة سةةةنويا ، عةةةن طريةةةق االعمةةةل علةةةى زيةةةادة مةةةوارد الصةةةندوق، لتغطيةةة
 .ستثمارية املتنوعة واليت تدار من قبل صندوق االستثمارباألراضي واحملافظ اال

 .تنفيذ اخلطط املستقبلية، اليت تقررها جلنة إدارة الصندوق
ة الطبيةة متابعة كةل مةا يسةتجد يف أنظمةة التةأمني الصةحي، وبنةاء عالقةة طيبةة بةني مقةدمي اخلدمة

 .ومتلقيها
 .تنظيم عملية اشرتاك العاملني، وذويهم يف التأمني الصحي السنوي

 .إصدار بطاقات االشرتاك يف التأمني
 .القيام بأعمال أمانة سر جلنة إدارة صندوق التأمني الصحي، وتنفيذ قراراهتا، ومتابعتها

سرير مبنحة دولية مةن مشةروع ( 988)لوالدة واخلداج بسعة البدء ب نشاء مستشفى متخصص با مستشفى الجامعة األردنية
 .دعم النظم الصحية الثاين التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

اسةةتحداث مكتةةةب ارتبةةةاط خلدمةةة أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس يف اجلامعةةة األردنيةةةة داخةةةل املستشةةةفى 
58/1/5899. 

 .الدفع النقدي داخل املستشفىاستحداث مكتب ارتباط للشركات واملؤسسات ومرضى 
 .7/98/5899توقيع  اتفاقية تامني صحي ما بني املستشفى وشركة ميدكسا 

مةةةةع املركةةةةز الةةةةوطين ، توقيةةةةع اتفاقيةةةةة تةةةةأمني صةةةةحي مةةةةا بةةةةني املستشةةةةفى ومركةةةةز احلسةةةةني للسةةةةرطان
 .للسكري

 ،عطلةةة األسةةبوعيةتشةةغيل العيةةادات اإلضةةافية يف املستشةةفى خةةارج أوقةةات الةةدوام الرمسةةي وأثنةةاء ال
 .مريضا  ( 984)وقد راجع املستشفى خالل تلك الفرتة ، 9/98/5899ابتداء  من 

 .زيادة رواتب األطباء املقيمني
 . تشكيل جلنة ممثلة لكافة شرائح املوظفني خاصة باالقرتاحات والشكاوى

 .ختفيض سعر الوجبة للموظفني
 .استحداث خمترب فيهاإعادة تنظيم دائرة الطوارئ يف املستشفى و 

 .اعتماد املستشفى مركزا  تدريبيا  لإلنعاك القليب الرئوي
 .طوير املوقع اإللكرتوين للمستشفىت

تعةةةةةديل خطةةةةةة احلةةةةةوافز حبيةةةةةث تتضةةةةةمن اجيةةةةةاد تنةةةةةوّع يف املرضةةةةةى املةةةةةراجعني وحتفيةةةةةز العةةةةةاملني يف 
 .املستشفى
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هةةةةةةةب املةةةةةةةوظفني يف خدمةةةةةةةة السةةةةةةةتثمار موا 5899/./8.بتةةةةةةةاريخ " مبةةةةةةةدعون"تشةةةةةةةكيل جلنةةةةةةةة 

 .املستشفى
 ،طةةةرح عطةةةاء إنشةةةائي لتقةةةدمي خدمةةةة اصةةةطفاف السةةةيارات يف املستشةةةفى والتواصةةةل مةةةع اجلامعةةةة

 .لإلشراف على الكراج االستثماري من قبل املستشفى
وافقت جلنة خمتصة لدراسة موضوع حتويل طابق النسائية والةوالدة إىل طةابق خةاص ملرضةى الةدفع 

، ومت فةتح حسةاب USAIDوذلك بعد االنتهاء من تنفيذ مشروع  ،الشركات النقدي ومؤّمين
 .دينار( 9584888)خاص جبمع التربعات هلذا الطابق وقد بلغت قيمتها 

 .5899إحالة عطاء لألجهزة الطبية وغري الطبية لعام 
ى الصادرة عن مكتةب العالقةات العامةة يف املستشةف 5899إصدار عدد جديد من جملة الشفاء 

. 
الصةةةةةادر عةةةةةن مكتةةةةةب العالقةةةةةات العامةةةةةة يف  5898السةةةةةنوي للمستشةةةةةفى عةةةةةن العةةةةةام  التقريةةةةةر

 .املستشفى
 .إصدار دليل األطباء االختصاصيني يف املستشفى

عةةةن دائةةةرة طةةةب األطفةةةال يف املستشةةةفى بةةةدعم مةةةن " طةةةب األطفةةةال بةةةني يةةةديك"إصةةةدار كتةةةاب 
 .اجلامعة األردنية

ثانيةةة بعنةةوان مهةةارات اجلراحةةة حتةةت اجملهةةر بالتعةةاون مةةا بةةني شةةعبة عقةةد ورشةةة العمةةل التدريبيةةة ال
 .جراحة الدماغ واألعصاب يف املستشفى وبالتعاون مع كلية الطب يف اجلامعة األردنية

مائةةةة ألةةةف حركةةةة ماليةةةة يف حماسةةةبة الطلبةةةة خةةةالل العةةةام الدراسةةةي ( 988888)إجةةراء أكثةةةر مةةةن  وحدة الشؤون المالية
مل هةةذا الةةرقم احلركةةات املاليةةة الةةيت قامةةت هبةةا البنةةوك الةةيت تتعامةةل مةةع ، وال يشةة5895/ 5899

 .اجلامعة يف قبض الرسوم اجلامعية
 ةةةةاوز جمموعهةةةةا الكلةةةةي ( إخل... صةةةةرف معةةةةامالت، قيةةةةود، حةةةةواالت، )إجةةةةراء عمليةةةةات ماليةةةةة 

 .أربعة وسبعون ألف معاملة ح  تارخيه( 66888)
الشةةةركة األردنيةةةة احلديثةةةة املتميةةةزة )نةةةة اجلامعةةةة منهةةةا تنظةةةيم حسةةةابات جلهةةةات خمتلفةةةة خةةةارج مواز 

، شةركة شةةبكة اجلامعةةات، اجمللةةس العةريب لتةةدريب الطلبةةة، حمطةةة (املناصةةري)لتكنولوجيةا املعلومةةات 
 (.وغريها... العلوم البحرية، 

 .املشاركة يف معظم اللجان املنبثقة عن أعمال اجلامعة املختلفة، وبتكليف من إدارة اجلامعة
 .إعداد حسابات وموازنات فرع اجلامعة األردنية يف العقبة

 استكمال حوسبة برنامج املوفدين
 .964888إىل  984888يرتاوح عدد رواد املكتبة يوميا  بني  مكتبة الجامعة

 .ساعة أسبوعيا  ( 18)تفتح املكتبة أبواهبا خلدمة روادها 
 ،از يف اجلامعةات األعضةاء يف احتةاد اجلامعةات العربيةةاملكتبة مركز إيداع للرسائل اجلامعية اليت  ة

 .رسالة جامعية( 464888)ويضم املركز حنو 
 .موظفا  ( 37)عدد موظفي املكتبة 
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   944373  [: بل  عدد املواد املكتبيةة الةيت متةت إضةافتها إىل املكتبةة عةن طريةق الشةراء واإلهةداء

 .مادة مكتبية ]
 .ة على أفالم ميكروفيلمصفحة جريد 583888مت تصوير 
 .عددا  من أعداد الصحف املؤرشفة الكرتونيا   19166مت تدقيق 

قامةةت املكتبةةة بتةةدريب أعةةداد مةةن طةةالب علةةم املكتبةةات واملعلومةةات الةةذين يدرسةةون يف اجلامعةةة 
 .األردنية وجامعة البلقاء وكلية األمرية عالية

 .لرسائل اجلامعية والصحف اليومية املؤرشفةقامت املكتبة بتحديث األجهزة اخلاصة بتخزين ا
نسةةةخت شةةةعبة تطبيقةةةات احلاسةةةوب يف املكتبةةةة األقةةةراص املدجمةةةة للرسةةةائل اجلامعيةةةة الةةةيت وصةةةلت 

 .قرص 888.على موقع قاعة البحث االلكرتوين وعددها  PDFحديثا  وحولتها إىل 
 .ألف كتاب( 9584669)بل  عدد الكتب املعارة 

 .ألف كتاب( 9564966)رجعة بل  عدد الكتب امل
بلةة  عةةةدد االشةةةرتاكات اخلاصةةة والرمسيةةةة جلهةةةات مةةن خةةةارج املكتبةةةة بةةدون تقةةةدمي خدمةةةة اإلعةةةارة 

 .اشرتاكا  ( 61)
 .ا  مشرتك( .9)بل  عدد االشرتاكات مع اإلعارة 

 .مشرتكا  من خارج املكتبة( 63) ديد اشرتاكات 
 .دورية( 764)ة و ليد مادة مكتبي( .334) ترميم وإعادة  ليد 

 .رسالة جامعية( 5538) ليد 
كتابةةا  منهةةا ( 5.)متابعةةة الطةةالب املتةةأخرين الةةذين حبةةوزهتم كتةةب مةةن سةةنوات سةةابقة واسةةرتجاع 

 .وتغرمي مخسة طالب آخرين
 .كتابا  عن الرفوف لكلية الرتبية الرياضية( 48)سحب 

 .صحة وسالمة التقديرات واإليرادات والنفقات الواردة يف املوازنهالتحقق من  وحـدة الرقابـة والتـدقيق الداخلي
التحقق من ان احلقوق املالية املستحقة للجامعةة واملستشةفى قةد مت حتصةيل إيراداهتةا يف مواعيةدها 

 .احملددة
التحقق من أن النفقةات قةد صةرفت بصةورة سةليمة ويف حةدود املخصصةات املقةررة هلةا يف النظةام 

 .وازنات السنوية للجامعةاملايل وامل
مراقبةةةةة تنفيةةةةذ موازنةةةةة اجلامعةةةةة وموازنةةةةة املستشةةةةفى ومراجعةةةةة احلسةةةةابات اخلتاميةةةةة وتقةةةةارير مةةةةدققي 

 .احلسابات اخلارجيني
 .مراقبة حسابات التسوية من أمانات وسلف وحسابات جارية للتحقق من صحة القيود

 .الذي حتصل عليه مقابل ذلكمراقبة إستثمار أموال اجلامعة ومدى مالئمة العائد 
مراقبةةةةة املسةةةةتودعات واملخةةةةازن وقيودهةةةةا وتةةةةدقيق املسةةةةتندات والةةةةدفاتر وتنظيمهةةةةا والتحقةةةةق  مةةةةن 

 .مطابقة املوجودات الفعلية مع القيود والسجالت يف املستودعات املختلفة يف اجلامعة
 .ستخدمة لتطويرهامراجعة وتقييم التعليمات املالية والسجالت احملاسبية واإلجراءات امل
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دراسةةةةة ومراجعةةةةة األنظمةةةةة والتعليمةةةةات والقةةةةرارات واإلجةةةةراءات املاليةةةةة املعمةةةةول هبةةةةا يف اجلامعةةةةة 
واملستشفى وحتديةد أوجةه الةنقص والقصةور فيهةا وإقةرتاح األسةاليب الكفيلةة ب صةالحها وحتسةينها 

 .وتطوير اإلجراءات وتبسيطها
األنظمةةةة واملسةةةتندات والقةةةرارات املتعلقةةةة بةةةاألمور التأكةةةد مةةةن صةةةحة وسةةةالمة تطبيةةةق والقةةةوانني و  

 .املالية يف اجلامعة
التحقةةةةق مةةةةن صةةةةحة اإلجةةةةراءات احملاسةةةةبية للمعةةةةامالت واملسةةةةتندات املاليةةةةة والوثةةةةائق املعةةةةززة هلةةةةا  

 .واملتعلقة باإليرادات وضبط النفقات ودقتها
 .الواردة فيها صحيحة  التأكد من أن القوائم املالية مبوبة حسب األصول وأن البيانات 
املراجعة والتحقق من مطابقة بيانات سةجالت املوجةودات علةى الواقةع الفعلةي مةن خةالل اجلةرد  

 .املفاج  باجلوانب املتعلقة هبا
 .تقدمي اإلستشارة وإبداء الرأي يف أي موضوع ذي طبيعة مالية بناء  على طلب الرئيس 
لةةةةق باملقةةةةاوالت والعطةةةةاءات والتوريةةةةدات واإلجيةةةةارات دراسةةةةة أي مشةةةةروع أو أتفةةةةاق أو عقةةةةد يتع 

 . بصورة مسبقة للتحقق من مدى مراعاة مصلحة اجلامعة وحقوقها املالية
مراقبة ومتابعة مراحل تنفيذ املشروعات واملتعاقد عليهةا اجلامعةة واملستشةفى وللتثبةت مةن سةالمة  

الفنيةةةةة الةةةةيت مت التعاقةةةةد علةةةةى إجةةةةراءات تنفيةةةةذها ومطابقتهةةةةا للشةةةةروط والرسةةةةومات واملواصةةةةفات 
 .أساسها

التأكةةد مةةن تنفيةةذ وتطبيةةق القةةرارات اإلداريةةة وتوافقهةةا مةةع القةةوانني واألنظمةةة والتعليمةةات املعمةةول 
 .هبا يف اجلامعة واملستشفى

 .التحقق من صحة التعامل مع الشكاوى اإلدارية واملرفوعة
مي التوصةةةيات وإقةةةرتاح احللةةةول املناسةةةبة متابعةةةة اإلجةةةراءات وتشةةةخيص املشةةةكالت اإلداريةةةة وتقةةةد
 .بشاهنا والتوصية ب ختاذ ما يلزم ملنع حدوثها يف املستقبل

التوصةةةية بتعةةةديل التشةةةريعات اإلداريةةةة الةةةيت تةةةنظم العمةةةل وتقةةةدمي املالحظةةةات للجهةةةات املختصةةةة 
 .حول مدى مالئمتها ملواكبة التطورات احلديثة للنهوض مبستوى اآلداء يف اجلامعة

 .يام جبوالت ميدانية يف جمال الرقابة اإلدارية واملالية والفنيةالق
 .إجناز العديد من األعمال اإلحصائية يف جماالت العمل

 مكتب االعتماد وضمان الجودة
 

 .متابعة اعتماد اجلامعة اعتمادا عاما من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العايل
يةةة يف اجلامعةةة األردنيةةة وارسةةاهلا اىل هيئةةة اعتمةةاد مؤسسةةات إعةةداد ملفةةات كافةةة الةةربامج األكادم

 .التعليم العايل
 .استضافة جلان هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العايل لدراسة ملفات الكليات املختلفة

برنةةةامج دكتةةةوراة  56برنةةةامج ماجسةةةتري و  65برنةةةامج بكةةةالوريس و  65اعتمةةةاد ومتابعةةةة اعتمةةةاد 
برنةةامج حيةةث ان اجلامعةةة يف  589برناجمةةا أكادميةةا  مةةن اصةةل  969اعتمةةادا خاصةةا اي جممةةوع 

وانتظةةار الةةرد مةةن قبةةل  ، بةةرامج  أكادميةةة 95انتظةةار زيةةارة هيئةةة اعتمةةاد مؤسسةةات التعلةةيم العةةايل 
 .برناجما أكادميا 93هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العايل 

 :جنليزيةبرامج جديدة  باللغتني العربية واال 1العمل على استحداث 
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 ماجستري الطاقة املتجددة 

 ماجستري الدراسات الشرق  اوسطية 
 ماجستري الزراعة العضوية 

 يف اللغويات هدكتورا
 ماجسترييف هندسة ادارة املشاريع 
 ماجستري اللغة والثقافة والتواصل

 يف علم احلاسوب  هدكتورا
 ماجستري القيادة والتحديات العاملية 

 جستري يف الفكر االسالمي ما
  ADEEالعمل على شهادة اجلودة لطب االسنان 

 ABETالعمل على شهادة اجلودة 
 ISPOمتابعة العمل على شهادة اجلودة اخلاصة بكلية علوم التأهيل 

 .متابعة شهادة اجلودة اخلاصة بكلية الطب 
 :نية يف تصنيف ويبومرتكس للجامعات حبيث أصبحرفع تصنيف اجلامعة األرد مكتب موقع الجامعة اإللكتروني

 .تطوير موقع إلكرتوين جديد للجامعة األردنية
 .تطوير موقع إلكرتوين الحتفالية اجلامعة بالعيد اخلمسني

جامعةةةةة يف العةةةةامل حسةةةةب ( 688)املسةةةا ة يف أن تصةةةةبح اجلامعةةةةة األردنيةةةةة مصةةةنفة ضةةةةمن أول 
 "The QS world University Ranking"تصنيف 

تطبيةةق أنظمةةة فةةرع اجلامعةةة األردنيةةة يف العقبةةة وتشةةمل األنظمةةة املاليةةة واملةةوارد البشةةرية والرواتةةب  مركز الحاسوب
 .ومعلومات الطلبة

تطةةوير نظةةام املةةوارد البشةةرية والرواتةةب للجامعةةة األردنيةةة للعمةةل بلغةةة أوراكةةل ويتوقةةع االنتهةةاء مةةن 
احلةةايل مث البةةدء مبرحلةةة تطبيةةق النظةةام بشةةكل متةةوازي مةةع الربجمةةة هنايةةة النصةةف األول مةةن العةةام 
 . .589النظام القدمي وح  هناية العام احلايل 

املاليةة ممةا سةيمكن مةن احلصةول  ملتابعةة مجيةع بيانةات املوفةدين األردنيةةاجلامعةة  إيفةادنظام  تطبيق
 .على تقارير وإحصائيات متنوعة ودقيقة عن املوفدين

يم املواقةةةةع الكرتونيةةةةة جلميةةةةع الكليةةةةات و املعاهةةةةد و املراكةةةةز و الوحةةةةدات إعةةةةادة هيكلةةةةة و تصةةةةم
متقدمةةة " لتصةةبح يف املركةةز التاسةةع عربيةةاممةةا أدى إىل تقةةدم رتبةةة موقةةع  اجلامعةةة األردنيةةة  ،اإلداريةةة

مةةن بةةني مةةا يقةةارب ( 9786)املرتبةةة " فيمةةا احتلةةت عامليةةا، سةةبع مراتةةب عةةن التصةةنيف املاضةةي 
 .مرتبة( 943)عة مدرجة على هذا التصنيف متقدمة أحدى وعشرين ألف جام

تطةةوير وتطبيةةق العديةةد مةةن األنظمةةة الفرعيةةة لنظةةام معلومةةات الطلبةةة أ هةةا نظةةام قبةةول الربنةةةامج 
ليةةتمكن الطالةب مةةن إجةراء العمليةةة ( اإلسةقاط)وإضةافة خاصةةية االنسةحاب مةةن املةواد ، املةوازي 

 .  بنفسه عرب شبكة االنرتنت
 .برجمة صندوق االستثمار يف وحدة الصناديق املالية والبدء بتطبيق النظاماالنتهاء من 
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كليةةةةةةات ومراكةةةةةةز اجلامعةةةةةةة و قسةةةةةةام  ألحوسةةةةةةبة الةةةةةةدواوين أرشةةةةةةفة و تنفيةةةةةةذ مشةةةةةةروع االسةةةةةةتمرار يف 

ومشةةروع  أرشةةفة ملفةةات اجلامعةةة األردنيةةة ويتوقةةع االنتهةةاء مةةن ، وفةةرع العقبةةة ومستشةةفى اجلامعةةة
 .حلايلاملشروعني هناية العام ا
يف احلةرم ( (IP CCTV SURVEILLANCE SYSTEMمشروع نظام مراقبة 

وقةةد مت االنتهةةاء مةةن الرتكيةةب يف خمتةةربات احلاسةةوب ويتوقةةع االنتهةةاء مةةن املشةةروع هنايةةة اجلةةامعي 
 ..589النصف األول من العام احلايل 

يةةة الربةةع األول مةةن تركيةةب شةةبكة الالسةةلكي يف احلةةرم اجلةةامعي وقةةد مت االنتهةةاء مةةن املشةةروع هنا
 ..589العام احلايل 

والبةدء يف مشةروع  عمةانفةرع يف اجلامعةة  (Data Center)حتديث قاعةة احلاسةوب الرئيسةية 
 .قاعة رديفه يف فرع العقبة

قامةةت شةةعبة أثةةري التابعةةة ملركةةز احلاسةةوب بالعديةةد مةةن النشةةاطات عةةرب االتصةةال املرئةةي التفةةاعلي 
نقةةل مقةةابالت التوظيةةةف ، نقةةل احملاضةةرات باال ةةاهني، والنةةدوات مثةةل تنسةةيق وتنظةةيم املةةؤمترات

 .ونقل مناقشات رسائل املاجستري والدكتوراة، مدفوعة األجر
بالتعةةةاون مةةةع شةةةركة  (Office 365)حتةةةديث وترقيةةةة نظةةةام الربيةةةد االلكةةةرتوين للطةةةالب إىل 

 .مايكروسوفت
لكليةةةةات اجلامعةةةةة متحانةةةةات احملوسةةةةبة واالة لكرتونيةةةةوورك العمةةةةل اإل ،تنسةةةةيق وإدارة  احملاضةةةةرات

الضةةةمان ديةةةوان اخلدمةةةة املدنيةةةة، وزارة الصةةحة،  ،األرديناجمللةةةس الطةةةيب ) :مثةةةلهةةات خارجيةةةة وجل
 .يف املختربات التابعة للمركز ...( االجتماعي،

تقدمي الدعم الفةين ألجهةزة احلاسةوب الشخصةية واحملمولةة والطابعةات واملاسةحات الضةوئية، الةيت 
 .يدها من خالل العطاءات املركزيةيتم تور 

تطةةةوير نظةةةام حجةةةز مواعيةةةد االمتحانةةةات اإللكةةةرتوين وتطةةةوير نظةةةام تقةةةدمي طلبةةةات القبةةةول لكيةةةة 
 .الدراسات الدولية من خالل شبكة اإلنرتنت

للوصةول  5895البدء بتفعيةل دور دائةرة ضةمان اجلةودة واحلمايةة والةيت مت اسةتحداثها هنايةة العةام 
 . قيق املقاييس العاملية للجودةباملركز إىل حت

وحدة اإلعالم والعالقات العامة 
 والثقافية

 .إعداد وتنظيم املؤمترات
 .عقد ندوات وحماضرات وأمسيات ثقافية

 .تنظيم احلفالت الفنية واملشاركة باملناسبات الوطنية والدينية
 .سي للجامعة األردنيةإطالق املوقع اإللكرتوين جمللة اقالم جديدة على املوقع الرئي

 .Facebookعلى " شعر -أقالم جديدة" استحداث جروب 
 .صدار الكتيبات واجملالت والنشرات التعريفية واملطبوعاتإ

للروائةةي والباحةةث املصةةري يوسةةف ( الالهةةوت العةةريب وأصةةول العنةةف الةةديين)نةةدوة حةةول كتةةاب 
ات السةةةماوية الةةةيت شةةةكلت عالقةةةة زيةةةدان ويتنةةةاول الكتةةةاب جمموعةةةة مةةةن األفكةةةار حةةةول الةةةديان

 .اإلنسان باخلالق
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 للكاتةةب نصةةر حامةةد أبةةو زيةةد( الةةنص والسةةلطة واحلقيقةةة)نةةدوة يف مكتبةةة اجلامعةةة حةةول كتةةاب 

 .والذي يقدم يف كتابه قراءة للرتاث الفكري والديين
شةاركة مب( القةط الةذي علمةين الطةريان)حلقة نقاشية يف مكتبة اجلامعة حةول روايةة هاشةم غرايبةة  

 .وتعرض الرواية جمتمع السجن من خالل  ربة ذاتية للمؤلف ،املؤلف
واليت تقدم معرفة علميةة واسةعة حةول مرحلةة ( حيىي)استضافة الروائية مسيحة خريس حول روايتها 

 .ورصد للتحوالت السياسية واالقتصادية يف تلك املرحلة ،من تاريخ األردن واملنطقة
معاجلة الطلبه يف قسم الصحه وقسم االسنان واإلسعاف والطةوارئ وإجةراء الفحوصةات املخربيةة  دائرة الرعاية الصحية

 . وصرف األدوية وفقا للقوائم املرفقة
املشةةةةاركه يف التثقيةةةةف الصةةةةحي لطلبةةةةة اجلامعةةةةه االردنيةةةةه مةةةةن خةةةةالل احملاضةةةةرات الطبيةةةةه التوعويةةةةه 

 .اثناء االنتظار والنشرات الطبيه واألفالم التثقيفيه اليت تعرض للطلبه،
النشةةةاطات الرياضةةةةيه ،التخةةةريج )املشةةةاركه يف التغطيةةةه الطبيةةةه للنشةةةاطات الرياضةةةيه واإلجتماعيةةةه 

 (.املختلفه
املشةةاركه يف اللجةةان الطبيةةه املختلفةةه وخصوصةةا لةةذوي اإلحتياجةةات اخلاصةةة والطلبةةة املقبةةولني يف  

 .كلية الرتبية الرياضية
مثل محلةة التةربع بالةدم واحملاضةرات )طالبية اليت هلا نشاطات صحية املسا ه يف أنشطة األنديه ال

 ...(.التثقيفية 
التعاون مع دوائر العمادة املختلفة ودوائر اجلامعه املختلفة يف العديةد مةن النشةاطات اإلجتماعيةة 

 .والصحية  والثقافية املتنوعه 
دنيةةة واملستشةةفى اإلسةةالمي فةةرع العقبةةة تةةدقيق الفةةواتري واملطالبةةات الطبيةةه ملستشةةفى اجلامعةةه األر 

 .شهريا
معاجلة الطلبه يف قسم الصحه وقسم االسنان واإلسعاف والطةوارئ وإجةراء الفحوصةات املخربيةة 

 . وصرف األدوية وفقا للقوائم املرفقة
املشةةةةاركه يف التثقيةةةةف الصةةةةحي لطلبةةةةة اجلامعةةةةه االردنيةةةةه مةةةةن خةةةةالل احملاضةةةةرات الطبيةةةةه التوعويةةةةه 

 .ت الطبيه واألفالم التثقيفيه اليت تعرض للطلبه اثناء االنتظاروالنشرا،
 .ات ثقافيةندو  المركز الثقافي اإلسالمي

 "أثر املصحف امللون يف تعليم احكام التجويد"عقد ندوة بعنوان 
 لدورات حفظ و تالوة القرآن الكرميختريج الفوج الرابع عشر 

 راءمستشفى اإلس/ زيارة اجلرحى الليبيني 
يف اجتمةةةاع اجمللةةةس العلمةةةي للهيئةةةة العامليةةةة  األسةةةتاذ الةةةدكتور أمحةةةد شةةةكري مشةةةاركة مةةةدير املركةةةز

 لتحفيظ القرآن الكرمي يف جدة
 "االخالق والعملية التعليمية التعلمية"حماضرة بعنوان 

 "االستثمار االمثل للمواد الزائدة"عقد ندوة بعنوان 
 السورينيإقامة طبق خريي لصاحل اخواننا 
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يف املؤمتر الوطين الثاين للعمل اخلةريي التطةوعي  األستاذ الدكتور أمحد شكري مشاركة مدير املركز
 (املسؤولية املشرتكة بني القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين)بورقة عمل بعنوان 
 8القرى واأللوية املختلفةمحالت اخلري إىل  

 .ران الكرمي واملسابقة الثقافية حفل توزيع جوائز مسابقة حفظ الق
رحلةةةة علميةةةة خاصةةةة لزيةةةارة مقامةةةات وأضةةةرحة الصةةةحابة  وموقةةةع معركةةةة مؤتةةةة لطةةةالب وطالبةةةات 

 .الشعوب اإلسالمية والعرب واألردنيني
 .استضافة الوفود من املدارس واملراكز واجلمعيات اخلريية

 .حفل ختريج طالبات النادي الصيفي لتحفيظ القران الكرمي
 عفيفة يف لواء دير عال ولواء بين كنانة أسرمحلة ملساعدة 

 حي نزال/تقدمي مساعدات ألطفال مجعية أبو هريرة
 ندوة تطور املصحف الشريف عرب التاريخ

 القرآن الكرميمعرض خمطوطات 
 "9أمي رقم " لقاء حماضرة عن األم بعنوانإلاستضافة الدكتور حممد السيد 

 تخصصة متعددةعقد دورات م
 .حفل إفطار يف رمضان لطالب وطالبات الشعوب اإلسالمية والطلبة الفقراء

لتعليم طلبة الصفوف الثالثةة األوىل مهةارات حياتيةة خمتلفةة مثةل ( املهارات احلياتية)تنفيذ أسبوع  المدرسة النموذجية والحضانة
 .التعامل مع اآلخرين والسلوكات احلياتية

 .املية بني فريق األنشطة ومعّلمي املباحث األخرىتنظيم أنشطة تك
حيةث تقضةةي األمهةات يومةةا   (أمةةي معةي ليةوم دراسةةّي كامةل)تطبيةق مشةاريع رياديةةة ألول مةرة مثةل
 .كامال  مع أبنائهّن مبختلف أنشطتهم

النقةةاط ) ومشةروع.بتكامةل بةني مةادة املهةةين واملهةارات احلياتيةة (مةن الثمةار نصةةنع)مشةروع تطبيةق 
 .لتشجيع الطلبة على التحصيل األكادمي ومكافأهتم رياضّيا  (ياضيةالر 

 .إعداد يوم نشاط كامل ملادة الرياضيات ومبشاركة مع فريق الرياضة يف فقرة األشكال اهلندسّية
ختةةريج الفةةوج السةةادس والعشةةةرين مةةن طلبةةة املدرسةةةة برعايةةة األسةةتاذ الةةةدكتور رئةةيس اجلامعةةة يةةةوم 

 .م56/7/5895اخلميس املوافق 
بالتعةةةةةاون مةةةةةع كليةةةةةة العلةةةةةوم (أنةةةةةا صةةةةةديق للبيئةةةةةة )نّفةةةةةذ طلبةةةةةة الصةةةةةفوف الثالثةةةةةة األوىل مشةةةةةروع 

 ....الرتبوية،كما نّفذوا مشروع أساليب األنشطة مثل أسبوع احلليب واألسنان
 (.اعرف وطنك أيّها العريبّ )ومشروع (القادة الصغار)باإلضافة إىل مشروع 

 .الذي نظمته مدارس القادة الدولية  (إعداد القادة)مؤمتر  مشاركة الطلبة يف
 .استضاف فريق اللغة اإلجنليزية مبعوث فولربايت للتبادل الثقايّف على مدار السنة

املنتجةةةات اجلديةةةدة اخلاصةةةة يف مةةةواد الرخصةةةة الدوليةةةة يف قيةةةادة )حضةةةر معلمةةةو احلاسةةةوب مةةةؤمتر 
ي  يف سةالمة املعلومةات واسةتخدامات الفضةاء السةيبري )وكذلك مةؤمتر بعنةوان ICDLاحلاسوب
 .باإلضافة إىل  هيز قاعدة البيانات اخلاصة باالختبارات  اإللكرتونية(.اإلنرتنت
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بالتعةةةاون مةةةع وزارة الرتبيةةةة والتعلةةةيم ومركةةةز محايةةةة وحريةةةة (التعلةةةيم عةةةرب الصةةةحافة)تطبيةةةق مشةةةروع 

 .الصحفيني،وعقد ورشات تدريب هلذا املشروع يف املدرسة
املدرسةة وخباصةة طلبةة اللغةة الفرنسةية يف أسةبوع الفرانكوفونيةة مةن خةالل مسةابقة التعبةري  شاركت

 .بالرسم والشعر وقد فازت الطالبة دانة خويلة يف مسابقة الشعر
تسةةّلمت املدرسةةة كةةأس التفةةّوق الكشةةفّي وذلةةك للمشةةاركات والنشةةاطات الفاعلةةة يف املخيمةةات 

واملشةةاركة يف اسةةتقبال رئةةيس وزراء ماليزيةةا عنةةد زيارتةةه .يم اخلةةاصواملناسةةبات املختلفةةة ملديريةةة التعلةة
اجلامعة األردنية وقةد شةاركت املدرسةة يف البطةوالت الرياضةية الةيت نّظمتهةا مديريةة التعلةيم اخلةاّص 
وقةد حصةةدت مراكةز متقّدمةةة يف هةةذه البطةوالت ،باإلضةةافة إىل مشةةاركة املدرسةة يف جةةائزة امللةةك 

البدنيةةة وحصةةول جمموعةةة مةةن الطالبةةات علةةى امليةةداليات الذهبيةةة ،باإلضةةافة  عبةد اهلل الثةةاين للياقةةة
إىل تنظةةيم سةةباق اخةةرتاق الضةةاحية مبناسةةبة عيةةد مةةيالد جاللةةة امللةةك عبةةد اهلل الثةةاين ابةةن احلسةةني 

 .، كما مت استضافة مدرسة لتنفيذ يوم رياضي تضمن مسابقات ومباريات_ محاه اهلل ورعاه_
 : عديد من النشاطات الثقافية منها عداد وتنظيم البالدائرة  قامت واإلعالميشعبة النشاط الثقافي 

 املستقبل سباق... اإللكرتونية الصحافة ندوة
 عيدها يف العاملة األم منتدى
 (ثقافية فضاءات) وبينكم معكم الثقافة الثقايف املوسم فعاليات
 االجتماعي املال رأس: عايش حسين حماضرة
 العاملي يومهم يف لعمالا منتدى
   الوطنية األعياد مبناسبة وتاريخ، جمد: األردنية الراية ندوة
 احلر اإلبداع منرب

  مبدع عودة برنامج
 تةروج كمةا املتاحةة، السبل بكافة الثقايف بالشأن باملهتمني االتصال عرب املشاركات نطاق توسيع
 face) االجتمةةةاعي التواصةةةل موقةةةع علةةةى ئرةللةةةدا صةةةفحة إنشةةةاء خةةةالل مةةةن الثقافيةةةة لرباجمهةةةا
book )عضو 7888 يقارب ما اآلن لغاية املشاركني عدد بل  حيث. 
ومنها جملة أقالم جديةدة الةيت تصةدر واملطبوعات،  التعريفية والنشرات واجملالت الكتيبات إصدار

نافةذة للمبةدعني مةن تعىن باإلبداع الشبايب واألدب اجلديد وتةوفر منةربا حةرا و  لةشهريا، ، وهي جم
شةةةةباب األمةةةةة ومثقفيهةةةةا، يطلةةةةون منهةةةةا علةةةةى العةةةةامل، ويعةةةةربون فيهةةةةا عةةةةن أفكةةةةارهم وتطلعةةةةاهتم 

  .ومشاعرهم ورلاهم ، وحاضنة لإلبداع األديب شعرا ، وقصة، ومسرحية، ومقالة
خمتلفةة كةان  علميةة ميةادين يف واجنةازات بصمات هلا كان وعاملية وعربية وطنية شخصيات تكرمي
 .ها منح الدكتوراه الفخرية لرئيس الوزراء األسبق أمحد اللوزي يف العلوم السياسيةآخر 

لنشةاطات اجلامعةة وكلياهتةا ومراكزهةا  ينجلذب الدعم اجملتمعي املةايل والعية اسرتاتيجيةوضع خطة 
ومعاهدها ووحداهتا، واستقطاب اإلعالنات إلذاعة اجلامعة ونشرات الوحدة املطبوعةة مبةا خيفةف 

فقات عن كاهل اجلامعة ويتيح الفرصة أمةام اجملتمةع احمللةي لةدعم نشةاطات اجلامعةة األكادميةة الن
 .وغري األكادمية مبا يسهم يف االرتقاء بتلك النشاطات وتعزيزها وتطويرها
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التغطيةةةة اإلعالميةةةة مةةةن خةةةالل متابعةةةة ورصةةةد وتوثيةةةق تلةةةك األنشةةةطة والفعاليةةةات بةةةاخلرب والصةةةورة 

 عةةةالم بتلةةةك األنبةةةاء ومةةةن مث حتريرهةةةا ونشةةةرها وتوزيعهةةةا، حيةةةث تصةةةدر الةةةدائرةوتزويةةةد وسةةةائل اإل
الةةةذي يرصةةةد ويوثةةةق األخبةةةار الةةةيت تنشةةةر يف الصةةةحف حةةةول اجلامعةةةة  اليةةةومي التقريةةةر الصةةةحفي

 .وفعالياهتا، ونشرة أخبار األردنية اليت توثق شهريا أهم نشاطات اجلامعة
وإذاعةةةة اجلامعةةةة األردنيةةةة ( أخبةةار اجلامعةةةة األردنيةةةة)  اإللكةةةرتوين تةةوفري نافةةةذة إعالميةةةة عةةةرب املوقةةةع

 .لتعليم العايل واجلوانب األخرى ذات الصلةواوتقدمي كل ما هو جديد فيما يتعلق باجلامعة 
علةى رصةد كةل مةا  الةدائرةإعداد تقارير رصد صحفي خاصة مبناسةبات بعينهةا إذ  يعمةل موظفةو 

اختتام فعالياته حيمل اسم املناسةبة ومةن مث نشةرها  ح  يتعلق باملناسبة منذ الشروع بالتحضري هلا
لتكةةون يف يةةد متلقةةي اخلدمةةة مةةن مسةةؤويل اجلامعةةة و العةةاملني هبةةا و طلبتهةةا و اجملتمةةع اخلةةارجي 

 .( ومتابعون صحافة، باحثون، قراء، طلبة، راصدون) على اختالف أشكاهلم 
حةرم اجلامعةة أو تتبةع للجامعةة أو تةديرها تغطية الفعاليات و املناسبات واألحةداث الةيت  ةري يف 

لكرتونيةةة باإلضةةافة إىل اجلامعةةة أو ترعاهةةا وذلةةك بكتابةةة األخبةةار ونشةةرها يف الصةةحف واملواقةةع اإل
مةةةةةةةؤمترات، نةةةةةةةدوات و ورك عمةةةةةةةل، اتفاقيةةةةةةةات ومةةةةةةةذكرات . ) موقةةةةةةةع أخبةةةةةةةار اجلامعةةةةةةةة األردنيةةةةةةةة

 (الوفود زيارات ،ةيرياض نشاطاتتفاهم،
 ( تشكيل احلكومة، ومرور مائة يوم) استطالع للرأي العام حول  راتيجيةالدراسات االستمركز 

 استطالع للرأي العام حول األنظمة االنتخابية
 استطالع للرأي العام حول التسجيل لالنتخابات النيابية املقبلة

 استطالع للرأي العام حول األحزاب السياسية يف األردن
 ر الرأي العام العريباستطالع للرأي العام  حول مؤش

 ".بدائل الدعم لشبكة احلماية االجتماعية:" دراسة حول
 .دراسة الطبقة الوسطى يف األردن
 .ردنصالح السياسي يف األإلادور مؤسسات اجملتمع املدين يف 

 5895ديسمرب / دراسة أداء االقتصاد األردين يف ظل الربيع العريب كانون األول
 ل جهود مكافحة الفسادحلقة نقاشية حو 

 حلقة نقاشية حول تقرير أهداف األلفية العريب
 ورشة عمل حول اآلثار املتوقعة للربيع العريب على االقتصاد األردين

حتةةةةةديات الربيةةةةةع العةةةةةريب وفةةةةةرص : االقتصةةةةةاد األردين:"امللتقةةةةةى االقتصةةةةةادي الةةةةةوطين األول حةةةةةول 
 "اإلصالح االقتصادي 

 .طراشة املشندهان و  دائرة الصيانة
 .تصنيع أثاث خشيب

 .تنجيد وخياطة
 .تصنيع أثاث معدين

 .صيانة األجهزة العلمية واملكتبية والكهربائية يف مجيع مرافق اجلامعة
 .تنفيذ أعمال الصيانة لشبكات املياه والصرف الصحي يف مرافق اجلامعة املختلفة
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 .يانة املوجود منها يف مرافق اجلامعة املختلفةتركيب لوحات الكهرباء الرئيسية والفرعية وص

 .عمل الصيانة الدورية ألجهزة التكييف املركزي وأجهزة التكييف اجلدارية 
 .بويلر(  988) حتديث البويلرات وملحقاهتا جلميع البويلرات يف اجلامعة واليت تزيد عن 

الت اجلامعةةةةة بعيةةةةدها اخلمسةةةةني، حيةةةةث مت عةةةةرض عةةةةن شةةةةارك مركةةةةز العةةةةالج باخلاليةةةةا يف احتفةةةةا الخاليا الجذعيةمركز 
 .ملخص أحباث املركز خالل زيارة جاللة امللك

قةةةام األسةةةتاذ الةةةدكتور رئةةةيس اجلامعةةةة األردنيةةةة بزيةةةارة املقةةةر املؤقةةةت للمركةةةز واالطةةةالع علةةةى أهةةةم 
األحبةةةةاث القائمةةةةة يف املركةةةةز، حيةةةةث اسةةةةتمع إىل شةةةةرح مفصةةةةل حةةةةول أهةةةةم إجنةةةةازات املركةةةةز هبةةةةذا 

 .اخلصوص
تطور مراحل البناء للمركز يف املوقع الةدائم، حيةث قةارب اإلنتهةاء مةن أعمةال البنةاء اإلنشةائية يف 

 .املبىن
عقد عدة حماضرات مةن قبةل األسةتاذ الةدكتور عبةداهلل العبةادي يف العديةد مةن مؤسسةات اجملتمةع 

خالهلةةةا التوعيةةةة  املةةةدين مثةةةل نقابةةةة األطبةةةاء ونقابةةةة الصةةةيادلة وجمموعةةةات علميةةةة متعةةةددة، مت مةةةن
 .مبوضوع أحباث وتطبيقات اخلاليا اجلذعية

، وذلةةك ملناقشةةة موضةةوع النظةةام املقةةرتح 91/7/5895لغايةةة  96/7/5895عقةةد خلةةوة بتةةاريخ 
للخاليةةا اجلذعيةةة، حيةةث اجتمعةةت اللجنةةة الفنيةةة وناقشةةت النظةةام املةةذكور وأقرتةةه وأوصةةت برفعةةه 

 .إىل ديوان التشريع
طةةةالب والبةةةةاحثني يف زراعةةةةة األنسةةةةجة واخلاليةةةا وأحبةةةةاث اخلاليةةةةا اجلذعيةةةةة تةةةدريب العديةةةةد مةةةةن ال

 .والبيولوجيا اجلزيئية
وملةةةةةدة أسةةةةةبوع وذلةةةةةك لتطةةةةةوير  93/99/5895بتةةةةةاريخ  PCRالتحةةةةةق موظفةةةةةو املركةةةةةز بةةةةةدورة 
 .املهارات الفنية لدى الكادر

 .عقد اتفاقيات تعاون مع جامعيت مودينا اإليطالية والنيلني السودانية 
إبةةرام عقةةد استشةةاري مةةع الربوفيسةةور ميكيةةل ديلوكةةا مةةن جامعةةة مودينةةا، حيةةث يعتةةرب الربوفيسةةور 

 .ديلوكا من أهم الباحثني عامليا يف جمال تصنيع القرنية الذاتية والعالج باجلينات
ونةاقش مةع العديةد مةن البةاحثني ، األمريكية Wake Forestقام وفد من املركز بزيارة جامعة 

وخاصةةةةة يف مةةةةا يتعلةةةةق مبوضةةةةوعي اجللةةةةد ، التعةةةةاون يف جمةةةةال أحبةةةةاث اخلاليةةةةا اجلذعيةةةةةفيهةةةةا سةةةةبل 
 .والقرنية

يف اململكةةة املتحةدة، حيةث تتخصةةص  Future Healthقةام وفةد مةن املركةةز بزيةارة جمموعةة 
هذه الشركة جبمع وختزين دم احلبل السري، واطلةع الوفةد علةى آخةر مةا توصةلت إليةه التكنولوجيةا 

 .وذلك لبحث إمكانية تطبيقها يف األردن مستقبال، هذا اجملالاملتخصصة يف 
اإلشةةةراف علةةةى رسةةةالة ماجسةةةتري حةةةول أحبةةةاث اخلاليةةةا اجلذعيةةةة السةةةنية، وذلةةةك باإلشةةةرتاك مةةةع 

 .أساتذة من جامعة العلوم والتكنولوجيا
ا املسةةةا ة باإلشةةةراف علةةةى رسةةةالة دكتةةةوراة حةةةول القةةةوانني الةةةيت حتكةةةم أحبةةةاث وتطبيقةةةات اخلاليةةة

 .اجلذعية يف اململكة والعامل العريب
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واصةةل مركةةز العةةالج باخلاليةةا جهةةوده احلثيثةةة يف البحةةث عةةن دعةةم لتجهيةةز املركةةز علميةةا  وتأهيةةل  
كةةةةوادره، حيةةةةث متةةةةت خماطبةةةةة عةةةةدة جهةةةةات دوليةةةةة وحكوميةةةةة وخاصةةةةة، وتكللةةةةت هةةةةذه اجلهةةةةود 

ارة التخطةيط واحلصةول علةى بالنجاح، حيث مت إدراج املركةز علةى قائمةة األولويةات الوطنيةة يف وز 
 .دعم من قبل الصندوق اخلليجي

حقن غضروف الركبة مبستحضر أكتيبليت الذايت يف حاالت تآكل الغضروف، حيث قمنةا هبةذا 
البحةةةث باإلشةةةرتاك مةةةع أطبةةةاء مةةةن مستشةةةفى اجلامعةةةة األردنيةةةة وهةةةو مةةةدعوم مةةةن عمةةةادة البحةةةث 

املؤشةةةرات األوليةةةة إىل جنةةةاح كبةةةري هلةةةذا العلمةةةي، وحنةةةن اآلن بصةةةدد حتليةةةل النتةةةائج، حيةةةث تشةةةري 
 .األسلوب املبتكر

، مشةةروع تصةةنيع اجللةةد البشةةري خمربيةةا ، وهةةذا البحةةث مةةدعوم مةةن صةةندوق دعةةم البحةةث العلمةةي
، حيةةةةث قةةةةام علمةةةةاء املركةةةةز بتصةةةةنيع الطبقةةةةة 56/95/5895ومت اإلنتهةةةةاء مةةةةن البحةةةةث بتةةةةاريخ 

يةةة، كمةا وطةةوروا منتجةةا  جديةدا  يعتةةرب بةةديال  مةةن خاليةا جذعيةةة ذات( البشةةرة ) اخلارجيةة مةةن اجللةد 
وسةةةوف يةةةتم  ربةةةة هةةةذا املنةةةتج بشةةةكل موسةةةع خمربيةةةا وعلةةةى ( األدمةةةة ) للطبقةةةة الداخليةةةة للجلةةةد 

 .حيوانات التجارب قبل تطبيقه سريريا  
تصةةنيع عظةةم بشةةري مةةن اخلاليةةا اجلذعيةةة مةةن سةةاع العظةةم، وباسةةتخدام دعامةةات صةةناعية، وهةةذا 

 .مادة البحث العلمي باجلامعة األردنيةالبحث مدعوم من ع
حبةةث حةةول اخلاليةةا اجلذعيةةة السةةنية، وهةةذا البحةةث مةةدعوم مةةن عمةةادة البحةةث العلمةةي وقةةد مت 

 .5895/البدء به يف شهر تشرين الثاين
اإلشةةرتاك مةةع أطبةةاء مةةن كليةةة الطةةب ومستشةةفى اجلةةامع يف حبثةةني حةةول مةةرض التصةةلب اللةةوحيي 

اليةا اجلذعيةة الذاتيةة، وهةذان البحثةان مةدعومان مةن عمةادة البحةث وعالجه عن طريق زراعةة اخل
 .العلمي

 .إعداد عدة أحباث حملية تتناول مشكالت األردن يف هذه اجملاالت مركز المياه والطاقة والبيئة
 .إعداد عدة أحباث عربية تتناول مشكالت الوطن العريب يف هذه اجملاالت

Piloting and Strengthening Adaptation Capacity to Climate 
Change in the Zarqa River Basin, 25 Jan. 2012 
1st International solar Energy Conference , 27-29 Feb.2012 
4th German-Jordanian Workshop, 27-29 Feb.2012 
Water Resources and Water Security in the Middle East 
and Mediterranean Region, 13-17 May, 2012. 
2nd  enerMENA infrastructure R&D workshop , 5-7 
June.2012 
Lecturer's workshop for IWRM- program. 

 املتجددة الطاقة ماجستري برنامج( MANSUR) تيمبوس مشروع
 املناخية التغريات و البيئة هندسة ماجستري برنامج( MAPEC) تيمبوس مشروع

 انقل تكنولوجيا األلواح الشمسية املركزة   enerMENA شروعم
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 EU-EG-JO Joint Master Programme in     :مشةروع تيمبةوس

Intellegent Transport Systems. 
  Modernising Undergraduate Renewable Energy متبةوس  مشةروع

     :   Education: EU Experience for Jordan 
 Desertec University Network    :  مشروع

 توقيع عدد من االتفاقيات مع عدة جهات الجراء الفحوصات والتحاليل للمياه و الرتبة
 .عقد الندوات والورشات التدريبية

مركـــز الوثـــائق والمخطوطـــات ودراســـات 
 بالد الشام

الشةةام منةةذ أواخةةر العهةةد  الزراعةةة يف بةةالد"عقةةد املةةؤمتر الةةدويل التاسةةع لتةةاريخ بةةالد الشةةام بعنةةوان 
 "م9158البيزنطي إىل هناية العهد العثماين 

افتتاح مبىن مركز الوثائق واملخطوطات ودراسات بالد الشةام اجلديةد برعايةة ملكيةة سةامية بتةاريخ 
 .م98/95/5895

عطةةاء ( 74.)الةةدائرة  بلةة  عةةدد العطةةاءات ومشةةاريع قةةرارات التلةةزمي الةةيت مت فةةتح ملفةةات هلةةا يف دائرة العطاءات المركزية
 .مشروع قرار تلزمي( .3)عطاء و( .56)ومشروع قرار تلزمي موزعة كما يلي 

 .عطاء  مركزيا  ( 535)بل  عدد العطاءات اليت مت طرحها بالصحف احمللية 
 .عطاء( 8.)بل  عدد العطاءات اليت طرحت مرتان ومث ألغيت وحولت إىل مشروع قرار تلزمي 

عطةةةاء، مل تطةةةرح  ( 54)ات الةةةيت مت فتحهةةةا ومل تطةةةرح لغايةةةة إعةةةداد هةةةذا التقريةةةر بلةةة  عةةةدد العطةةةاء
 .كوهنا إما حتتاج إىل مواصفات أو خمصصات مالية، أو مت إلغائها هنائيا  ألسباب خمتلفة

 .نسخة( 156)بل  عدد نسخ العطاءات اليت مت بيعها للشركات املختلفة 
مائةةة ( 991668)/املباعةةة للشةةركات مبلةة  وقةةدره بلغةت قيمةةة إرةةان نسةةخ مواصةةفات العطةةاءات 

 .دينار( 338/953)متوسط سعر نسخة العطاء ، وتسعة  عشر ألف وأربعمائة وسبعون دينارا  
 .إعالنا( 63)بل  عدد اإلعالنات الصادرة يف الصحف احمللية 

فةةةة بلةةة  عةةةدد األشةةةخاص الةةةذين مت صةةةرف مكافةةةآت هلةةةم لقةةةاء قيةةةامهم بدراسةةةة العطةةةاءات املختل
 .أشخاص( 468)باستثناء اللجان اليت مل تنتهي بعد 

وذلةك لتةاخرهم بتقةدمي الدراسةة ( 57)بل  عدد األشخاص الةذين مت حرمةاهنم مةن املكافةأة املاليةة
 .يف موعدها

بلغةةت قيمةةة املكافةةآت الةةيت مت صةةرفها للجةةان الفنيةةة الةةيت كلفةةت بدراسةةة العطةةاءات املختلفةةة لعةةام 
 .دينار( 378../-)ن اليت مل تنتهي بعد م باستثناء اللجا5895

 .شركة( 9595)بل  عدد الشركات اليت قدمت عروض للعطاءات وقرارات التلزمي 
( 651)بل  عدد الشركات اليت أحيل عليها العطاءات مبوجب قرارات اإلحالة أو قرارات التلةزمي 

 .شركة
( 78/93618666.) 5895 بلغةةةةت القيمةةةةة اإلمجاليةةةةة للعطةةةةاءات الةةةةيت أجنةةةةزت خةةةةالل العةةةةام

رانيةةةة عشةةةر مليونةةةا وأربعمائةةةة وتسةةةعون ألفةةةا وسةةةبعمائة وسةةةبعة وأربعةةةون دينةةةار وثالرائةةةة ومخسةةةون 
 ..فلسا
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مةةةن خةةةالل املفاوضةةةات وأرةةةان نسةةةخ  5895بلغةةةت قيمةةةة الةةةوفر الةةةذي مت حتقيقةةةه للجامعةةةة لعةةةام 

وسةةةتة ورةةةانون دينةةةةار،  ثالرائةةةة واثنةةةان وأربعةةةون ألفةةةةا وثالرائةةةة(  65.34./888)العطةةةاءات  
يف حةني بلة  جممةوع النفقةات ( عدد من األجهزة ومواد على شكل كميةات جمانيةة) باإلضافة إىل
مبةا    يف ذلةك رواتةب العةةاملني ومكافةآت اللجةان الفنيةة وجلنةة العطةةاءات ( 5895)خةالل عةام 

ذلك يكةون جممةةوع مةائتني وسةتون ألةةف ومائةة دينةارا  وبة( 548988/-)املركزيةة وميزانيةة الةدائرة  
إيةةةراد الةةةدائرة مةةةن خةةةالل الةةةوفر املتحقةةةق مةةةةن املفاوضةةةات وأرةةةان نسةةةخ العطةةةاءات مبلغةةةا  وقةةةةدرة 

اثنةةان ورةةانون ألةةف ومائتةةان وسةةتة ورةةانون دينةةار بعةةد خصةةم جممةةوع ( 35534/-)العطةةاءات  
 .النفقات

 ألطباء النسائية والتوليد  دورة تنشيطية المتحان زمالة الكلية الربيطانية مركز تنمية القوى البشرية 
 زراعة األسناندورة 

 Post –Laryngectomy Rehabilitationتأهيل ما بعد استئصال احلنجرة 
 بالتعاون مع كلية طب األسنان(   Regenerative Endodontics)املعاجلة اللبية 

Orthodontics, Finishing and Detailing the American Way   
 مع كلية طب األسنانبالتعاون 

 Cosmetic Dentistry ميل األسنان 
 SPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام حزمة 

ألعضةةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريس يف الكليةةةةات  إعةةةةداد أوراق حبثيةةةةة لغايةةةةات النشةةةةر يف الةةةةدوريات العامليةةةةة
 اإلنسانية

Statistical Methods in Health Field  
 الصحية ألعضاء هيئة التدريس يف الكليات

ألعضةةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريس يف الكليةةةةات  إعةةةةداد أوراق حبثيةةةةة لغايةةةةات النشةةةةر يف الةةةةدوريات العامليةةةةة
 الصحية

 Public Action for water, energy: دورة تدريبيةة لطلبةة كليةة الشةريعة بعنةوان
and Environment بالتعاون مع كلية الشريعة 

 Evidence Based Approach Vs":حلقةة نقةاك لطلبةة كليةة طةب األسةنان بعنةوان
Reality in Implant Dentistry" 

 امللتقى الوطين الثاين لطالب االحتاد العاملي جلمعيات طلبة الطب
 تصميم اخلطط الدراسية

 تصميم التدريس واسرتاتيجياته
 مهارات التدريس اجلامعي الفعال

 تقومي تعلم الطلبة وإعداد االختبارات
 نظمة وتعليمات اجلامعة األردنيةقوانني وأ

 أخالقيات العمل اجلامعي
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 .حصر الطلبة املتوقع خترجهم وتشكيل جلان تدقيق ملفاهتم وحدة القبول والتسجيل

اقةةةرتاح األعةةةداد املقةةةررة يف الةةةربامج العاديةةةة واملوازيةةةة والدوليةةةة ملسةةةتوى البكةةةالوريوس والةةةدبلوم، أمةةةا 
تنسةةةيب األعةةةداد املطلوبةةةة هلةةةا عةةةن طريةةةق عميةةةد كليةةةة الدراسةةةات بةةرامج   الدراسةةةات العليةةةا فيةةةتم 

 .العليا
استالم قائمة الطلبة املرشحني للقبول عن طريق وحدة تنسيق القبول املوحد التابعة لوزارة التعلةيم 
العةةايل والبحةةث العلمةةي ومعاجلتهةةا يف مركةةز احلاسةةوب وطباعةةة تقةةارير املرشةةحني للقبةةول حسةةب 

 .يمها إىل مسجل الكلية املختصالكلية والتخصص وتسل
تنفيذ قبول الربنامج املةوازي والربنةامج الةدويل علةى دفعةات حسةب األعةداد املخصصةة لكةل نةوع 

 .شهادة بعد حصر الشواغر نتيجة االستنكاف عن املراجعة
فةةتح ملةةف لكةةل طالةةب حيةةوي كشةةف العالمةةات األصةةلي وصةةورة مصةةدقة عةةن كةةل مةةن شةةهادة 

باإلضةةافة إىل كشةةف . خصةةية أو جةةواز السةةفر لغةةري األردين وصةةور شخصةةيةاملةةيالد والبطاقةةة الش
 .عالمات الدبلوم أو املؤسسة التعليمية اليت درس فيها الطالب سابقا إن وجد

تةةدقيق مفةةردات عالمةةات كةةل مةةادة حسةةب موقةةع املةةادة يف اخلطةةة الدراسةةية وحصةةر الطلبةةة الةةذين 
 .صةتتطلب أوضاعهم عرض قضاياهم على اللجنة املخت

حصر الطلبة اخلرجيني بعد انتهاء الفصةل الدراسةي وتةدقيق عالمةات ذلةك الفصةل وتفريغهةا علةى 
اخلطةةةةة الدراسةةةةية والتأكةةةةد مةةةةن صةةةةحة املعةةةةدل الفصةةةةلي والرتاكمةةةةي وكةةةةذلك السةةةةاعات املعتمةةةةدة 

 .الفصلية والرتاكمية
يةةدا لعرضةةها علةةى حتضةةري قةةوائم الطلبةةة املسةةتوفني لشةةرط التخةةرج وحتضةةري إحصةةائيات اخلةةرجيني مته

 . جملس العمداء
حتضري شهادات التخرج اليت توزع يف حفل التخةرج واملشةاركة يف احلفةل مةن ناحيةة رصةد احلضةور 

 .واإلشراف على اصطفاف الطلبة وترتيب شهادات اخلرجيني حسب قائمة اخلرجيني
 .استخراج أوائل األقسام والتخصصات

 .العربية واالجنليزية وأية وثيقة أخرى : مات باللغتني إصدار املصدقات اجلامعية وكشوف العال
 .حصر الطلبة املتوقع خترجهم وتشكيل جلان تدقيق ملفاهتم

توزيع الطلبة على مواعيد التسةجيل ومواعيةد السةحب واإلضةافة حسةب التقةومي اجلةامعي وحتديةد 
 .نجزة يف خطته الدراسيةتاريخ وفرتة وخمترب كل طالب بناء على أولوية الساعات املعتمدة امل

اإلعةةةةالن للطلبةةةةة عةةةةن خطةةةةوات عمليةةةةة التسةةةةجيل وإعةةةةالن اجلةةةةداول الدراسةةةةية للفصةةةةل الدراسةةةةي  
 .القادم

حصةةةةر املةةةةواد والشةةةةعب الةةةةيت مل يسةةةةجل فيهةةةةا العةةةةدد الكةةةةايف مةةةةن الطلبةةةةة ألغةةةةراض إلغاءهةةةةا مةةةةن 
 .التدريس

دة وكةذلك تنفيةذ تسةجيل املةواد التأكد من أن املواد املسجلة هي حسب اخلطط الدراسةية املعتمة
 .البديلة

 .الطلبة الذين استنكفوا عن التسجيل بعد انتهاء عمليات التسجيل( ترتيك ) إيقاف تسجيل 
 .إصدار اإلحصائيات والتقارير اخلاصة بعمليات التسجيل 
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 تةةدقيق مفةةردات عالمةةات كةةل مةةادة حسةةب موقةةع املةةادة يف اخلطةةة الدراسةةية وحصةةر الطلبةةة الةةذين

 .تتطلب أوضاعهم عرض قضاياهم على اللجنة املختصة
 أساسيات تدريب مدربني مكتب التأهيل الوظيفي

 (تدريب مدربني)التنقل والتعرف للمكفوفني 
 اطفيالذكاء الع 
 املفاتيح العشرة للنجاح 
 أمناط التغذية السليمة 
 غري حياتك يف حلظة 
 فن التخطيط للحياة 
 فن التعامل مع الناس 
 كن سعيدا   
 مهارات اإللقاء  
 أسرار النجاح يف احلياة 
 اعرف حقوقك 
 NLP 
 بناء الثقة بالنفس 
 عمل الفريق وإدارة االجتماعات 
 الناس فن التعامل مع 
 قوة الطاقة البشرية 
 مهارات اإللقاء 
 مهارات التخطيط الشخصي 
 إصالح القلوب الكسرية 
 السيطرة على بركانك الشخصي 
 عقل من نوع خاص 
 قرارات حامسة حلياة ناجحة 
 احملادثة باللغة اإلجنليزية 
 قوة الطاقة البشرية 
 اللغة الفرنسية للمبتدئني 
 التميزقوة اإلجناز و  
 اللغة الكورية للمبتدئني 
 مهارات االتصال 
 القراءة الفّعالة  
 مقومات الشخصية القيادية 
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 فن التعامل مع اآلخرين 
 مهارات التخطيط الشخصي 
 (9)اللغة اليابانية للمبتدئني  
 مهارات االتصال الفّعال 
 قوة الثقة بالنفس  
 فنون السعادة 
 إدارة الوقت 
 (اجلرافولوجي)ات حتسني وحتليل خط كتابة اليد مهار  
 لغة اجلسد 
 الوساطة يف حل النزاعات 
 إدارة الوقت 
 مهارات التفاوض العقدي  
 أسرار التفوق األكادمي 
 (إدارة املشاريع النهضوية االجتماعية)هّيا لننهض معا   
 (مهارات التفكري الناقد واإلبداعي)فهم شيفرة العقل  
 دخل إىل املوارد البشريةامل 
 املدخل إىل العقود االلكرتونية احلديثة 
 املدخل إىل امللكية الفكرية 
 حمكمة اجلنايات الدولية 
 9االعتمادات البنكية مستوى  
 9االعتمادات البنكية مستوى 
 تدريب مدربني يف إدارة الفعاليات 
 إدارة الفعالية الناجحة 
 لغة اجلسد 
 إىل الطاقة احليةاملدخل  
 5املدخل إىل الطاقة احلية 
 إدارة املشكالت و اختاذ القرار 
 اللغة االجنليزية مبتدأ 
 اللغة االجنليزية متوسط 
 اللغة االجنليزية متقدم 
 اللغة الفرنسية مبتدى 
 9اللغة األملانية مستوى  
 5اللغة األملانية مستوى  
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 9اللغة االيطالية مستوى  
 دخل إىل حقوق اإلنسانامل 
 املدخل إىل قانون اجلرائم االلكرتونية 
 الشخصية البشرية و كيفية التعامل معها 
 جهز نفسك إىل سوق العمل 
 F.D.A rules and regulations 
 اللغة العربية لغري الناطقني هبا 
 5حقوق اإلنسان مستوى 
 حقوق اإلنسان و اجلندر 
 9املوارد البشرية  
 9اللغة الصينية مستوى  
 9اللغة العربية مستوى  
 9القيادة و بناء فرق العمل 
 9السرية الذاتية و مقابالت العمل  
 اخلرائط الذهنية 
 (أسرار التوافق الزوجي  اليت يكشفها علم اجلرافولوجي)كيف ختتار شريك حياتك؟  
( 95/7/5899-3)يف الفةرتة ( و القمةةحنة)عقد أسبوع خةاص يف جمةال التنميةةة البشريةةة بعنةةوان  

حيةةةث تضةةةمن هةةةذا األسةةةبوع جمموعةةةة مةةةن احملاضةةةرات القّيمةةةة والةةةيت يقةةةدمها سبةةةة مةةةن األسةةةاتذة 
 .املتميزين يف جمال التنمية البشرية

استضةةافة جمموعةةة مةةن طةةالب معهةةد العمةةل االجتمةةاعي للتعةةرف علةةى مكتةةب التأهيةةل الةةوظيفي  
 .  واخلدمات اليت يقدمها املكتب

إرسةال جمموعةةة مةن الكتةةب الرمسيةة للصةةندوق الرئيسةي خبصةةوص دعةم جمموعةةة مةن طلبةةة اجلامعةةة  
 . األردنية احلاصلني على منح دراسية

مشةةةةاركة الةةةةدكتور يوسةةةةف العبةةةةدالالت مةةةةدير مكتةةةةب التأهيةةةةل الةةةةوظيفي يف ورشةةةةة عمةةةةل بعنةةةةوان  
 . رئيسيمن خالل الصندوق ال" التخطيط االسرتاتيجي والتفكري االسرتاتيجي"

تةةةدريب جمموعةةةةة مةةةةن طلبةةةةة قسةةةم العمةةةةل االجتمةةةةاعي يف مكتةةةةب التأهيةةةل الةةةةوظيفي ملةةةةدة فصةةةةل  
 . دراسي، وذلك كمتطلب دراسي

 . برعاية وزير التخطيط والتعاون الدويل" درب"املشاركة يف حضور احلفل اخلتامي لربنامج  
رافةةق اجلامعةةة األردنيةةة مةةن استضةةافة جمموعةةة مةةن طلبةةة مدرسةةة الراهبةةات الورديةةة للتعةةرف علةةى م 

 ..... متاحف وخمتربات وغريها
التعةةاون مةةع مركةةز امللكةةة رانيةةا للريةةادة وذلةةك مةةن خةةالل توزيةةع بروشةةورات وإعالنةةات داخةةل احلةةرم  

 "حتدي البطالة يف األردن"اجلامعي ملسابقة حتت عنوان 
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درج احلسةةن بةةن طةةةالل، استضةةافة احلفةةل املوسةةيقي للسةةةفارة اليابانيةةة يف عمةةادة شةةؤون الطلبةةةة مةة 

 حيث حضر االحتفال معايل وزير الثقافة األردين، والسفري الياباين
مةةن " القيةةادة الشةةبابية ألجيةةال قةةادرة"التعةةاون مةةع مؤسسةةة هنةةر األردن يف تعريةةف الطلبةةة بربنةةامج  

 .خالل اإلعالن عنه
وذلةةك "  5899ردنيةةة اللقةةاء الةةوطين للمةةرأة األ"مشةةاركة بعةةض طلبةةة اجلامعةةة األردنيةةة يف حضةةور  

 .من خالل الصندوق األردين اهلامشي للتنمية البشرية
مسةةا ة مكتةةب التأهيةةل الةةوظيفي مةةن خةةالل إرسةةال جمموعةةة مةةن الطلبةةة املتطةةوعني للمشةةاركة يف  

دراسةةة علميةةة خمربيةةة يقةةوم هبةةا مركةةز محةةدي خمتةةرب للتغذيةةة والنشةةاط البةةدين واالسةةتقالب ممةةا خيةةدم 
 . البحث العلمي

اعدة جمموعةةة مةةن طلبةةة قسةةم العمةةل االجتمةةاعي بعمةةل دراسةةة حةةول العمةةل االجتمةةاعي يف مسةة 
 . كمثال ملكتب يقدم خدمة العمل االجتماعي" مكتب التأهيل الوظيفي"األردن 

مت تزويةةد الكليةةة العلميةةة اإلسةةالمية بأمسةةاء وأرقةةام هواتةةف جمموعةةة مةةن حماضةةري املكتةةب يف جمةةال  
 . ية لرغبة الكلية مبشاركتهم بأسبوع ثقايف لطلبة الكليةالتنمية البشرية وذلك تلب

البدء باستقبال طلبات دعم مشاريع خترج ذات الطابع التطبيقي يف جمةاالت العلةوم والتكنولوجيةا  
 . لتمويلها من خالل مركز امللك عبداهلل الثاين للتصميم والتطوير

ين للحماية املدنية بااللتحةاق بالةدورات الةيت السماح لطلبة أكادمية األمري حسني بن عبداهلل الثا 
 . يعقدها مكتب التأهيل الوظيفي يف اجلامعة األردنية

استضةةافة جمموعةةة مةةن طلبةةة أكادميةةة بنةةاة الغةةد وذلةةك ضةةمن فعاليةةات أسةةبوع نثةةر البسةةمة الةةذي  
 . تقيمه األكادمية هبدف نشر البسمة

 علةةةةى عقةةةةد دورات يف مكتةةةةب التأهيةةةةل اجتماعةةةةات متكةةةةررة مةةةةع عةةةةدد مةةةةن املتطةةةةوعني املشةةةةرفني 
 . الوظيفي خالل الفرتة الزمنية السابقة

التنسةةةةةةيق مةةةةةةع وحةةةةةةدة القبةةةةةةول والتسةةةةةةجيل لتزويةةةةةةدنا عةةةةةةدد مةةةةةةن اخلةةةةةةرجيني لدرجةةةةةةة املاجسةةةةةةتري يف  
الرياضةةةةيات، اإلحصةةةةاء، اللغةةةةة اإلجنليزيةةةةة، هندسةةةةة احلاسةةةةوب، الفيزيةةةةاء، : التخصصةةةةات التاليةةةةة

ض األطفةةال، القةةانون، اللغةةة العربيةةة، طةةرق ومنةةاهج تةةدريس اللغةةة الكيميةةاء، الفقةةه وأصةةوله، ريةةا
 . العربية وذلك من أجل إجياد فرص عمل هلم

صةةندوق امللةةك عبةةد اهلل الثةةاين  –العمةةل علةةى إعةةداد توصةةيف وظيفةةي ملكتةةب التأهيةةل الةةوظيفي  
 . اجلامعة األردنية/للتنمية ضمن جدول األوصاف الوظيفية يف عمادة شؤون الطلبة 

املتابعة والتنسيق مع هيئة شباب حنن األردن لعقد دورات لطلبةة اجلامعةة يف جمةال التنميةة البشةرية  
  .خالل العطلة بني الفصلني

 . املتابعة مع أكادمية القائد للتنمية البشرية والتدريب لعقد أنشطة ودورات لطلبة اجلامعة 
العديةةةةد مةةةةن  تر أيةةةةار حيةةةةث شةةةةاركعقةةةةد اليةةةةوم الةةةةوظيفي يف مكتةةةةب التأهيةةةةل الةةةةوظيفي يف شةةةةه 

 .مؤسسات اجملتمع املدين يف هذا اليوم مما حقق الفائدة لطلبة اجلامعة األردنية
 دسةةتا علةةى االردنيةةة اجلامعةةة طلبةةة مةةن نيربعةةواأل السةةادس الفةةوج تخةةريجأعمةةال النظافةةة املرافقةةة ل شعبة خدمات نظافة المباني 

 اجلامعة
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 . السنة مدار وعلى املباين اتاملدرج يف اقيمت اليت ملؤمتراتا 
 .الطلبة شؤون عمادة طالل بن احلسن مدرج 
 .الرتبوية العوم كلية يف السامل خليل مدرج 
 .الثاين اهلل عبد امللك كلية يف اللوزي امحد  مدرج 
 .اهلندسة كلية املفيت سعيد مدرج 
 .االداب كلية الفراهيدي مدرج 
 .سةالرئا مبىن يف بدير حممد مدرج 
 .احلقوق كلية يف مشا مسري مدرج 
 .الطبية القاعات جممع يف التلهوين هبجت مدرج 
 .الطلبة شؤون عمادة  طالل بن احلسن مدرج  يف الطلبة احتاد جملس انتخاب 
  .االنتخابات يوم بعد للطالب االنتخابية الدعاية من اجلامعي احلرم تنظيف 
 .الطلبة شؤون عمادة مرافق مجيع يف اجلامعة رئيس برعاية الشام بالد مؤمتر انعقاد 
 .هلا خصص اجلديدالذي املبىن اىل االنسانية القاعات جممع من الدولية الدراسات ترحيل 
 . الشام بالد ومركز املخطوطات مركز ترحيل 
 للجامعة اخلمسني العيد مبناسبة اجلامعي احلرم يف امللك جاللة زيارة وبعد قبل االستعداد 
 اجلامعة مباين من وغريها واملكتبة الطلبة شؤون عمادة يف قيمتأ اليت املعارض 
 .اجلامعي احلرم يف وتوزيعها االردنية واألعالم اجلامعة عالمأ تعليق 
  الطلبة شؤون عمادة مرافق مجيع يف الثاين اهلل عبد امللك جاللة بعيد اجلامعة احتفاالت 

ــــــــــــى اإل دارة والمجمعــــــــــــات شــــــــــــعبة مبن
 التدريسية

وضع برامج وجداول احملاضرات وحسب املواد املطروحة من قبل وحةدة القبةول والتسةجيل جلميةع 
 (.الطبية، العلمية واإلنسانية)طلبة اجلامعة وللمراحل التدريسية كافة وذلك يف اجملمعات الثالثة 

منهةةا امتحانةةات تةأمني القاعةةات املطلوبةةة واملةةدرجات لكافةةة النشةةاطات الةةيت عقةةدت يف اجلامعةةة و  
اجمللةةس الطةةيب األردين، نقابةةة احملةةامني، نقابةةة األطبةةاء، ديةةوان احملاسةةبة، نقابةةة مةةدققي احلسةةابات، 
ديةةةوان اخلدمةةةة املدنيةةةةة، امتحانةةةات الزمالةةةة الربيطانيةةةةة، مةةةؤمتر الصةةةيدلة الثةةةةاين، نةةةدوات ولقةةةةاءات 

 .داخلية وامتحانات جائزة امللكة رانيا للتميز
ت للنةةدوات والنشةةاطات الطالبيةةة مبةةا فيهةةا نشةةاطات جملةةس الطلبةةة والةةيت تةةوفري قاعةةات ومةةدرجا 

 .ا  نشاط( 8.)تزيد عن 
 .عمل صيانة شاملة ودورية يف هناية كل فصل للمجمعات ومرافقها 
 .توفري األجهزة املطلوبة والالزمة إلجناح العملية التدريسية 

 .أن الغيت عنهاإعادة ختصيص األراضي للجامعة بعد  مكتب أراضي الجامعة
إهنةةاء معاملةةة تسةةجيل األراضةةي املفوضةةة أو  املخصصةةة أو املوهوبةةة بةةأن اصةةبحت كامةةل ملكيتهةةا  

قريةةة السةةاحل  –مدينةةة العقبةةة )باسةةم اجلامعةةة بةةدال  ان تكةةون باسةةم الغةةري واملتواجةةدة يف كةةل مةةن 
 (.قرية قطنة-اجلنويب
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أصةةبحت ملكيتهةةا باسةةم اجلامعةةة إهنةةاء كافةةة معةةامالت تسةةجيل الشةةقق مؤسسةةة األسةةكان بةةأن  

 .األردنية بدال  من مؤسسة األسكان إضافة إىل تسجيل قطع األراضي اليت أنشئت عليها املباين
إهنةةاء كافةةة معةةامالت تسةةجيل األراضةةي وتوحيةةدها بةةأن أصةةبحت قطعةةة واحةةدة بةةدال  مةةن تفتيتهةةا  

 .سم اجلامعة األردنية واملنشأ عليها مباين اجلامعة فرع العقبة وأصبحت كامل ملكيتها با
 .توحيد قطع أراضي حمطة العلوم البحرية واملنشأ عليها مباين حمطة العلوم البحرية 
تسجيل قطعة األرض املستثناة مةن التسةوية ونقلةت ملكيتهةا بةأن اصةبحت باسةم اجلامعةة إضةافة  

ر عةال وذلةك  نبةا  إىل توحيد مجيع قطع األراضي مزرعة اجلامعة املتواجدة يف قرية داميا قضةاء دية
 .من أعادهتا خلزينة اململكة

إعفاء اجلامعة من دفع الرسوم املرتتبةة علةى املعةامالت البيةع واهلبةة وأعفةاء اجلامعةة فةرع العقبةة مةن  
دفع كل من رسوم الرتخيص املباين واألسوار  ومن دفع الرسوم بدل املثةل إضةافة إىل أعفائهةا مةن 

 .دفع رسوم الشهادة التسجيل
ستخراج شهادة تسجيل جديدة باسم اجلامعة األردنية مةن دائةرة األسةتثمار لةدى سةلطة منطقةة ا 

العقبة ح  تتمتع اجلامعةة مةن ممارسةة األنشةطة املمنوحةة للمنشةآت القائمةة واملتواجةدة يف منطقةة 
 .العقبة

 العديةد مةن وإبةداء الةرأي يف( القانونيةة+التقديريةة+املساحية+التسجيلية+الفنية)تقدمي إستشارات  
 .القضايا املتعلقة بالعقار ومبشاريع اإلسكان

، االجتماعيةةةة : إعةةةداد قاعةةةدة بيانةةةات تتضةةةمن إحصةةةائيات ذات صةةةلة بةةةاملرأة يف كافةةةة اجملةةةاالت  مركز دراسات المرأة
 .م 5888يف األردن  بدءا  بعام ، والصحية  ، والتعليمية ، والسياسية ، واالقتصادية 

وتبةةةةادل ، وعيةةةةة والدراسةةةةات العلميةةةةة الةةةةيت ختةةةةتص بشةةةةؤون املةةةةرأة وقضةةةةاياها تشةةةةجيع األحبةةةةاث الن 
مةةةةن خةةةةالل قسةةةةم الدراسةةةةات ، اخلةةةةربات مةةةةع املراكةةةةز واهليئةةةةات املماثلةةةةة داخةةةةل األردن وخارجةةةةه 

 .واالستشارات
، الةةرأي : اسةةتمرار العمةةل علةةى أرشةةفة املواضةةيع املتعلقةةة بةةاملرأة عامةةة مةةن خةةالل الصةةحف احملليةةة 

وقةد مت إعةداد دراسةة أوليةة منبثقةة عةن األرشةفة  ،   The Jordan  Times و، والدسةتور 
صةورة املةرأة يف الصةحافة األردنيةة يف : " بعنةوان ، كمؤشر عملي عن نظرة اإلعالم احمللي للمةرأة 

 ". 9/6/5895ولغاية  9/99/5899الفرتة من 
ومةةن ، يف دراسةةات املةةرأة إيفةةاد الطلبةةة للحصةةول علةةى درجةةة الةةدكتوراه يف خمتلةةف ميةةادين العلةةوم 

/ ذلةةك إيفةةاد الطالبةةة السةةيدة أمةةاين السةةرحان للحصةةول علةةى درجةةة الةةدكتوراه يف دراسةةات املةةرأة 
 .يف اململكة املتحدة   YORKمن جامعة ، نظريات نسوية  

سةةةواء  بطةةةرح مةةةواد جديةةةدة أو ، لغايةةةات التعةةةديل والتطةةةوير الالزمةةةني ، مراجعةةةة اخلطةةةط الدراسةةةية  
 .مواد حالية تعديل أوصاف

 .إجناز النشرة التعريفية باملركز باللغتني العربية واإلجنليزية  
 .حتديث املوقع االلكرتوين للمركز باللغتني العربية واإلجنليزية 
تشةرين ثةاين ، الدمناركيةة  KVINFOمن قبل مؤسسةة ، "النساء حيدثن التغيري " دعم مؤمتر   

5895. 
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اإلسةةةبانية ضةةةمن اتفاقيةةةة التعةةةاون  CIREMمةةةن قبةةةل مؤسسةةةة ، دعةةةم مشةةةروع املةةةرأة والعلةةةوم  

 .األوروبية شرق أوسطية
عمةةادة ، "حبةةث ا اهةةات طلبةةة اجلامعةةة األردنيةةة حنةةو املشةةاركة السياسةةية : " دعةةم حبةةث بعنةةوان   

 . 5899، البحث العلمي يف اجلامعة األردنية
مةةن خةةالل تقةةدمي ورقةةة عمةةل ، " ربيةةة  حقةةوق اإلنسةةان للمةةرأة يف الةةدول الع" املشةةاركة يف  مةةؤمتر  

كليةة احلقةوق ، "مرحلةة مةا بعةد الربيةع العةريب : حقوق املةرأة يف دسةاتري الةدول العربيةة : " بعنوان 
يف اجلامعةةةةةة األردنيةةةةةة بالتعةةةةةاون مةةةةةع مؤسسةةةةةة رالول ولينةةةةةربغ السةةةةةويدية والشةةةةةبكة العربيةةةةةة حلقةةةةةوق 

 .5895كانون أول ، اإلنسان
تشةةرين ثةةاين  ،  KVINFOبالتعةةاون مةةع املؤسسةةة الدمناركيةةة ، "لتغيةةريالنسةةاء حيةةدثن ا" مةةؤمتر  

5895 . 
 Capacity Building Conference for Iraqi: " املشةاركة يف  مةؤمتر بعنةوان  

NGOs" ، مةةةةةن خةةةةةالل تقةةةةةدمي ورقةةةةةة عمةةةةةل بعنةةةةةوان " :Gender Equality, 
especially in post-conflict situation" ، 5895ين ثاين تشر ، العراق/ أربيل. 

تعزيةةز املسةةاواة :حقةوق اإلنسةةان للنسةةاء والفتيةات "املشةاركة يف املةةؤمتر الةوطين التحضةةريي بعنةةوان   
 .5895، "بني اجلنسني

 "Ending Discrimination and Reinforcing Women's Peace 
and Security in the MENA Region".  حزيةةران  .5-93خةةالل الفةةرتة

 جنيف ، 5895
 Supporting Women's Economic": املشةةةةاركة يف مةةةةؤمتر  بعنةةةةةوان  

Empowerment" ، املؤسسة الدمناركيةKAVINFO ، 5895نيسان . 
وير اإلطةةةار القةةةانوين األردين ملخاطبةةةة حتديةةةد إسةةةرتاتيجية وطنيةةةة لتطةةة" املشةةةاركة يف مةةةؤمتر بعنةةةوان  

 .5899كانون أول ، املعهد الدمقراطي الوطين ، "قضايا املرأة 
تطةةور واقةةع : " املشةةاركة يف املةةؤمتر اخلةةامس للبحةةث العلمةةي يف األردن ، الدراسةةة املقدمةةة بعنةةوان  

 . 5899تشرين ثاين ، "  5881  -5888املرأة القيادية يف اجلامعات األردنية 
املشةةاركة يف مةةؤمتر األكةةادميني يف اإلدارة، يف جامعةةة سةةان أنتونيةةو، تكسةةاس، الواليةةات املتحةةدة،  

 .  5899آب 
زيــــــارات  -مكتــــــب العالقــــــات الدوليــــــة

 الوفود
 .املاليزية لتوثيق عالقات التعاون يف اجملال العلمي و االكادمي  Putraوفد من جامعة 
 Athens Information Technology Center ofوفةةد مةةن جامعةةة 

Excellence for research and Education Research Center 
للتعريةف بةةاملنح الدراسةةية املقدمةةة مةةن اجلامعةةة باسةم صةةاحبة اجلاللةةة امللكةةة رانيةةا يف جمةةال هندسةةة 

 .احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات
 Queens Belfastمةةن جامعةةة  Christopher Hardecreزيةةارة الربوفيسةةور  

University لاللتقاء بعدد من االساتذة. 

http://centers.ju.edu.jo/centers/wsc/Lists/CenterNews/Disp_form.aspx?ID=39
http://centers.ju.edu.jo/centers/wsc/Lists/CenterNews/Disp_form.aspx?ID=39
http://centers.ju.edu.jo/centers/wsc/Lists/CenterNews/Disp_form.aspx?ID=39
http://centers.ju.edu.jo/centers/wsc/Lists/CenterNews/Disp_form.aspx?ID=39
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( السيد حممد صةديق يلةدرمي)زيارة السفري الرتكي ومدير معهد يونس امرة الثقايف الرتكي   

 (.مشروع علم الرتكيات) لتوقيع بروتوكول تعاون 
 Network of Engineeringزيارة وفد فرنسي من شبكة اجلامعات اهلندسية  

Universities السوربون للقاء بعدد من االساتذة وجامعة. 
 The"زيةارة الناشةطة يف حقةةوق االنسةان االمريكيةةة نعةومي توتةو اللقةةاء نةدوة بعنةةوان   

Impact of female activism". 
طالبةا للقةاء بعةدد  57الكنديةة مكةون مةن   Saskatchewanزيةارة وفةد مةن جامعةة  

 . من االساتذة
طالبةا حلضةور حماضةرات بعنةوان  93 للجامعة وعددهم زيارة عدد من الطالب البولنديني 

 ".احلياة السياسية يف االردن ومنطقة الشرق االوسط" 
 Britishبالتعةاون مةع  Liverpool John Mooresزيةارة وفةد مةن جامعةة  

council  للعمةةةل مةةةع اجلامعةةةة علةةةى تعزيةةةز فةةةرص العمةةةل خلرجيةةةي اجلامعةةةة االردنيةةةة مةةةن
 .م املستهدفة ومؤشرات االداء االساسيةخالل حتقيق خمرجات التعلي

زيةةارة وفةةد مةةاليزي مةةن جامعةةة العلةةوم االسةةالمية لكليةةة الشةةريعة لبحةةث سةةبل التعةةاون مةةن  
 .خالل السعي لتوقيع اتفاقية بني اجلامعتني

شةخص للقةاء بعميةد  95مكون مةن  Bontangزيارة وفد برملاين اندونيسي من اقليم  
 .كلية الشريعة

طالبةا  97مكةون مةن  Utah Valley Universityطةاليب مةن جامعةة زيارة وفةد  
حلضةةةةةةور حماضةةةةةةةرات متنوعةةةةةةةة حةةةةةةةول الوضةةةةةةةع يف الشةةةةةةةرق االوسةةةةةةةط والصةةةةةةةراع الفلسةةةةةةةطيين 

 .االسرائيلي
لتوقيةع  USAIDزيارة وفد من جامعة جورج واشنطن االمريكية ووكالة التنمية الدولية  

 .مذكرة تفاهم مع اجلامعة
 .Mrص بةةوزارة اخلارجيةةة االمريكيةةة لقضةةايا الشةةباب حةةول العةةامل زيةةارة املستشةةار اخلةةا 

Ronan Faorrow  اللقةاء حماضةةرة لطلبةة اجلامعةةة حةول القضةةايا الشةبابية وتفعيةةل
 .دور الشباب يف العامل

 His Excellency Stuart  سةتيوارت جةونز السةيد  األمريكةيالسةفري زيةارة  
Jonesلبحث التعاون بني اجلانبني. 

ملتابعة االمةور املتعلقةة  Nippon Foundation / Japanوفد من مؤسسة زيارة  
 . Sasakawa باملنحة املقدمة من املؤسسة

و (Mr.Yoji Hattori)السةةةةةةكرتري أول يف السةةةةةةفارة اليابانيةةةةةةة سةةةةةةعادة زيةةةةةةارة  
 .وهي منسقة مؤمتر احلوار بني اليابان والعامل اإلسالمي .Kato (Mrs)يرافقه
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 .Mr) كيسةةةةةةةافباين السةةةةةةةيد املقةةةةةةةيم، غةةةةةةةري السةةةةةةةنغافوري فريالسةةةةةةة سةةةةةةةعادةزيةةةةةةةارة  

Kesavapany) الةديين اإلسةالمي اجمللةس مةدير– امحةد بن البكري الدكتور يرافقه – 
 لبحث عالقات التعاون بني اجلانبني

زيارة السيد هنري دياب رئةيس قسةم الدراسةات العربيةة يف جامعةة لونةد السةويدية لتفعيةل  
 .بني اجلامعتنيسبل التعاون االكادمي 

يف القةةةةدس، والسةةةةيد  DAAD))زيةةةةارة الةةةةدكتورة هيلغةةةةا بةةةةاومغرتن، مةةةةن مكتةةةةب الةةةةداد  
سةةةريوس آسةةةل سةةةليمي، ممثةةةل الةةةداد يف اجلامعةةةة االردنيةةةة هبةةةدف التباحةةةث بقضةةةايا طلبةةةة 

 .املاجستري الفلسطنيني واليمنيني الذين يدرسون يف اجلامعة على نفقة مؤسسة الداد
الربيطانيةة،  Queen's University Belfast ئةيس جامعةةنائةب ر سةعادة  زيةارة 

لبحةةةث التعةةةاون االكةةةادمي بةةةني    James C. McElnayاألسةةةتاذ الةةةدكتور 
 .اجلامعتني

زيةةةن البحةةةار نةةةور، سةةةفري مجهوريةةةة أندونيسةةةيا للجامعةةةة لبحةةةث سةةةبل  السةةةيدسةةةعادة  زيةةةارة 
 .التعاون بني اجلانبني

 .بروزيه للجامعة لبحث سبل التعاون بني اجلانبني كورين السفرية الفرنسيةسعادة  زيارة 
لبحةث ( ( Mr. John Ormondالسةيد  امللحةق التجةاري الكنةديسةعادة زيةارة  

 . التعاون العلمي والتجاري بني اجلانبني
السةةيدة )ومسةةؤولة التعةةاون  (السةةيد فيليةةب الن)املستشةةار الثقةةايف الفرنسةةي سةةعادة زيةةارة  

 .عاون الثقايف بني اجلانبنيلبحث الت( ليزبيت نغواين
لبحث التعاون  Daniel Curranاألمريكية الدكتور  Daytonزيارة رئيس جامعة  

 .االكادمي بني اجلامعتني
 Her Excellency)زيةةةارة سةةةعادة سةةةفرية االحتةةةاد األورويب، يوانةةةا فرونيسةةةتكا   

Joanna Wronecka) لبحث التعاون بني اجلانبني. 
لبحةةث التعةةاون Mr. Mark Jessel املركةةز الثقةةايف الربيطةةاين،  مةةديرسةةعادة زيةةارة  

 .الثقايف بني اجلانبني
  رئاسةةةةةمشةةةةاريع القةةةةوانني واألنظمةةةةة والتعليمةةةةات والقةةةةرارات الةةةةيت يكلةةةةف هبةةةةا مةةةةن  دراسةةةةة مكتب الشؤون القانونية

 .عادة صياغتهاإاجلامعة وتدقيقها وإبداء الرأي فيها وتعديل أحكامها و 
 . اجلامعةراءات القانونية اخلاصة بلجان التحقيق وجمالس التأديب يف اإلج متابعة 
أي  تعديل يف حتديث التشريعات اجلامعية وتطويرها واقرتاح أي مشروع أو اقرتاح املسا ة 

 .تشريع قائم
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 واملتعلقةةةالةةرأي يف االستشةةارات القانونيةةة الةةيت تعةةرض عليةةه مةةن قبةةل رئةةيس اجلامعةةة  إبةةداء 

أو فيمةا  بأعماهلةا،اجلامعية، وذلك فيما يعرض هلا مةن حةاالت أثنةاء قيامهةا  بعمل املرافق
مبهامهةا وصةالحياهتا  املتعلقةيقع بينها من تباين يف وجهات النظر واالجتهاد، يف األمور 

 .واالختالف يف تطبيق النصوص القانونية
 القةةةةةانوينر بعةةةةةض القةةةةةرارات والتعليمةةةةةات التنظيميةةةةةة اجلامعيةةةةةة ووضةةةةةعها يف اإلطةةةةةا صةةةةةياغة 

 .املناسب بناء على طلب الرئيس
 وترتيةةةبمةةةع حمةةةامي اجلامعةةةة وحمةةةامي املستشةةةفى بشةةةان قضةةةايا اجلامعةةةة، واعةةةداد  التنسةةةيق 

يف  العةامنيامللفات اخلاصة بةذلك، باإلضةافة إىل التنسةيق يف بعةض األحيةان مةع املةدعني 
 شان قضايا اجلامعة األردنية اليت تعرض عليهم

 .اليت تربمها اجلامعة مع اجلهات األخرى واالتفاقياتلعقود مشروعات ا إعداد 
 


