
 3102/3102طالل  التقرٌر السنوي لجامعت الحسٍه به

 

1 

 

  
 

 

 
 
 
 

 التقرير السنوي لعاـ
2013-2014 

دارة الجودة  إعداد: دائرة التخطيط وا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 3102/3102طالل  التقرٌر السنوي لجامعت الحسٍه به

 

2 

 

 
 



 3102/3102طالل  التقرٌر السنوي لجامعت الحسٍه به

 

3 

 

 
 
 



 3102/3102طالل  التقرٌر السنوي لجامعت الحسٍه به

 

4 

 

 المحتويات
 

 الصفحة المحتوى
 1 كممة الرئيس

 2 المقدمة
  الفصؿ االوؿ

 4 نبذه عف الجامعة
  الفصؿ الثاني

 17 انجازات الكميات وانشطتيا
  الفصؿ الثالث

 27 داريةالدوائر اال
 26 القبوؿ والتسجيؿ

 31 الموارد البشرية واحصائيات العامميف
 53 المراكز العممية

 57 العمادات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3102/3102طالل  التقرٌر السنوي لجامعت الحسٍه به

 

1 

 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 كممة رئيس الجامعة

رؤيتنا لمتعميـ في الجامعة ومستقبمو تستند عمى قناعة راسخة بأف التعميـ العالي ىو إحدى المسؤوليات 
ألساسية، مف حيث جودة ونوعية وعدالة فرصو. والعدالة ال تقؼ عند مستوى توفير الفرص فقط، بؿ تتجاوزىا الى ا

توخي العدالة في مستوى ىذه الفرص، حتى يناؿ جميع الطمبة مستويات متقاربة مف التعميـ تتيح ليـ التنافس العادؿ 
 بثقة ونجاح وتميز. وخوض الحياة المينية ،عمى أسس الجدارة والكفاءة ألحقو

تتوخى  الجامعة ترتيب أولويات تنمية الموارد البشرية مف خالؿ جعؿ نظاـ التعميـ العالي قادرًا عمى إعداد 
وتأىيؿ طمبتنا لمتعميـ المتقدـ والديناميكي والذي يمكف االعتماد عميو. وبالتالي تبذؿ الجامعة الجيود الرامية إلى تطوير 

يف الطمبة مف استخداـ أنواع جديدة مف المعارؼ والميارات مف خالؿ التأكد مف أف برامج إعداد البرامج التعميمية لتمك
 الطمبة تسيـ في إعدادىـ إلدوار مختمفة في المستقبؿ.

فمف الميـ النظر في نتائج السياسات التعميمية لمجامعة وكيؼ تدعـ اإلمكانات البشرية لمطمبة بحيث تنقميـ مف 
صمحة الذاتية لمنظر بمصمحة المجتمع. ىذا سوؼ يكوف فعاالً  في تشكيؿ عالمنا المعاصر البحث بوعي عف الم

باإلضافة إلى المساعدة في حؿ المشاكؿ االقتصادية واالجتماعية والثقافية الحالية. ينظر إلى تنمية الموارد  ،ومستقبمنا
 ة واالجتماعية المستدامة.البشرية مف قبؿ الجامعة كشرط مسبؽ وأساسي لتحقيؽ التنمية االقتصادي

َتحّوؿ التركيز مف التركيز الحصري فقط عمى المعايير الكمية نحو المزيد مف االىتماـ لبناء رأس الماؿ 
البشري، واالرتقاء بالقوى العاممة الوطنية وزيادة مشاركة طمبتنا في سوؽ العمؿ كأساس لمتطوير القائـ عمى المعرفة، 

مكثفة. كجزء مف تنفيذ استراتيجيات الجامعة، أدى التركيز عمى التنمية الناشئة إلى تشكيؿ الة تعميميالبرامج الوالميارة و 
ىدفنا الرئيس ىو تحسيف النتائج  ،العديد مف المجاف المتخصصة المعنية والمكمفة لتحقيؽ رسالة وأىداؼ الجامعة

 .األساسيةنا الثقافية والمبادئ المعايير الوطنية والدولية دوف المساس بقيم تحقيؽالتعميمية لمجامعة ل
مصدر االىتماـ الرئيس لمجامعة ىو تمكيف اإلدارة لموفاء بتحقيؽ الرؤية والرسالة واألىداؼ لوضع مجموعة 
معايير لجودة التعميـ واألبحاث العممية وخدمة المجتمع بما في ذلؾ مؤشرات لقياس تمؾ المعايير؛ واعتماد نظاـ إبالغ  

تخاذ لقياس اإلنجاز؛ واع تماد نظاـ التقارير لقياس ومراقبة أداء الكميات باستخداـ تمؾ المعايير ونشر تمؾ التقارير؛ وا 
جراء دراسات وتحميالت حوؿ جودة  التدابير العممية الالزمة لممساعدة في رفع مستوى أداء الكميات المنخفض؛ وا 

الع أصحاب المصمحة عمى انجازات الجامعة ة في اط  التعميـ وما نشُر ىذا التقرير السنوي إال دليؿ عمى جّدية الجامع
 في شتى المجاالت.

وفي الختاـ، ال يسعني إال أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى السادة الذوات معالي رئيس وأعضاء مجمس أمناء 
ما يفيد  الجامعة عمى دعميـ الموصوؿ والعمؿ الدؤوب لتذليؿ العقبات المالية واألكاديمية واالستجابة السريعة لكؿ

الجامعة في تحقيؽ رسالتيا وأىدافيا. والشكر أيضًا إلى معالي رئيس وأعضاء مجمس التعميـ العالي والزمالء أعضاء 
الييئة التدريسية والييئة اإلدارية في الجامعة ولكافة اإلخوة واألخوات الذيف يعمموف لدعـ الجامعة سواء مف المجتمع 

اًل أف يستمر ىذا الدعـ وىذا التعاوف لتكوف جامعة الحسيف بف طالؿ فعاًل وقواًل المحمي أو عمى المستوى الوطني. أم
 مف أفضؿ الجامعات كما إرادتيا قيادتنا الياشمية المظفرة.

 
 واهلل ولي التوفيؽ

 الجامعػػػة رئيػػػػػس
 طو الخميسد. .أ
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 المقدمة
 

إنجػػػازات فػػػي جميػػػع المجػػػاالت ، 2013/2014لقػػػد شػػػيدت جامعػػػة الحسػػػيف بػػػف طػػػالؿ خػػػالؿ العػػػاـ الدراسػػػي 
التشريعية واألكاديمية والبحثية واإلدارية والبنية التحتية وتكنولوجيا المعمومػات وييرىػا، لتضػاؼ إلػى انجازاتيػا المتراكمػة 
فػػي السػػنوات السػػابقة والتػػي أىمتيػػا باسػػتحقاؽ لنيػػؿ مكانتيػػا بػػيف الجامعػػات األردنيػػة. سيرصػػد ىػػذا التقريػػر التطػػور الػػذي 

، مػع التركيػز عمػى التطػورات التػي يمكػف اعتبارىػا جذريػة وقفػزة 2013/2014جامعة مف بدايػة العػاـ الدراسػي حققتو ال
  نوعية ستسيـ في تحقيؽ رؤية الجامعة وأىدافيا.

، والتي دأبت 2012/2016لقد تـ إعداد تقرير ىذا العاـ ليكوف متوافقًا مع خطة الجامعة اإلستراتيجية لألعواـ 
فيذىا منذ إقرارىا، بحيث سيورد التقرير ما تـ إنجازه مػف األىػداؼ التػي تضػمنتيا الخطػة وفػؽ مؤشػرات الجامعة عمى تن

 قياس األداء المحددة والتي تشمؿ جميع المبادرات واالنجازات والقرارات واإلجراءات األكاديمية واإلدارية.
 تطبيػػػؽ خطتيػػػا النظريػػػة لألعػػػواـ وبػػػ ذف او، وبتضػػػافر جيػػػود جميػػػع العػػػامميف، سػػػتحقؽ الجامعػػػة أىػػػدافيا فػػػي

لتتحوؿ إلى واقع فعمي عمى األرض يمنح الجامعة التميز في خدمة الوطف في إعداد أجياؿ مؤىمػة   2016 – 2012
تسػػاىـ فػػي نيضػػة الػػوطف ورفعتػػو بػػيف األمػػـ. ودأبػػت الجامعػػة ومنػػذ نشػػأتيا عمػػى السػػعي نحػػو تطبيػػؽ أىػػدافيا المعمنػػة 

 يطة ببيئة الجامعة، وتوطيف المعرفة وتطوير األبحاث العممية والتطبيقية. وخدمة المجتمعات المحمية المح
تيدؼ الجامعة منذ تأسيسيا إلقامة جسرًا بيف طمبتيا والمعرفة بشتى أنواعيا، ألف اإلحساس بالمسؤولية تجاه 

عاتيـ وخدمتيا وتأىيميـ الطمبة واألجياؿ الصاعدة يدفعنا إلى فتح آفاؽ جديدة ونوافذ اتصاؿ أماميـ لالندماج في مجتم
لمحصوؿ عمى الوظائؼ التي يخططوف لمعمؿ فييا والمساىمة في التنمية الوطنية الشاممة. وىذا يتطمب مسايرة 

 التطورات العممية والتقنية واإللماـ بالمتغيرات التي تحيط ببيئة الجامعة.
ات اإلدارية المعنية ما بوسعيا عمى وضمف ىذه التوجيات، عممت إدارة الجامعة بالتعاوف مع الكميات والوحد

تطوير مناىج تعميمية تتيح لمطمبة فرص تعميمية نوعية التي تكسبيـ الميارات والمجاالت المعرفية التي تتطمبيا 
تخصصاتيـ وسوؽ العمؿ. ولتييئة ىذه البيئة التعميمية عممت اإلدارة عمى تعييف العدد المطموب مف أعضاء ىيئة 

تخصصات لإليفاء بمتطمبات االعتماد الخاص لكؿ برنامج دراسي وتحسيف مخرجات التعميـ مف التدريس في كافة ال
قميمية ودولية وشجعت البحوث  ناحية أخرى. ودخمت الجامعة في سبيؿ بناء قدرات العامميف بشراكات متعددة محمية وا 

 العممية المشتركة لتعزيز مكانة الجامعة العممية وتميزىا.
نفتاح والشفافية التي تتبعيا الجامعة وكدأبنا كؿ عاـ أكاديمي، فقد عممنا عمى إعداد ىذا ونظرًا لسياسة اال

)التقرير السنوي( ليعكس معظـ نشاطات الجامعة وانجازاتيا ومبادراتيا في سبيؿ توضيح ىذه االنجازات ألصحاب 
ليتاح   www.ahu.edu.joر اإلنترنت: المصمحة أواًل وتطوير عممنا ثانيًا. ونشر ىذا التقرير عمى موقع الجامعة عب

 لجميع أصحاب المصمحة االطالع عميو وتزويدنا بأية مالحظات أو إضافات أو تعميقات.  
 
 

دارة الجودة  مدير دائرة التخطيط وا 
 عبداهلل المحارمة     

 
 
 

http://www.ahu.edu.jo/
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 الفصػػػػػػػؿ األوؿ 
 وموقعيا  نبذة عف الجامعة
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 موقع الجامعة ونشأتيا
وتعتز الجامعة بأنيا  1999صدرت اإلرادة الممكية السامية بتأسيس جامعة الحسيف بف طالؿ في نيساف 

تحمؿ اسـ الراحؿ العظيـ المغفور لو ب ذف او جاللة الممؾ الحسيف بف طالؿ وأنيا أوؿ جامعة تأسست خالؿ حكـ 
 لثاني بف الحسيف حفظو او.جاللة الممؾ عبد او ا

كـ مف العاصمة عماف وتعتمد  214وتقع الجامعة في المنطقة الجنوبية مف المممكة في مدينة معاف عمى بعد      
فمسفة الجامعة عمى تطوير التخصصات وبرامج التدريب التي تستجيب لمحاجات البشرية والطبيعية لمبيئة المحيطة 

محمية بالموارد البشرية المؤىمة والمدربة. إضافة إلى األىمية الكبرى التي تولييا الجامعة وتزويد المعاىد والمؤسسات ال
 لألبحاث العممية والبرامج التي تعمؿ بفعالية عمى تطوير المجتمعات المحمية. 

الحالي في بدأت الجامعة مسيرتيا األولى في موقع مؤقت كاف سابقًا جزءًا مف جامعة مؤتة، وانتقمت إلى الموقع      
. اعتمدت الخطة الرئيسية لمحـر الجامعي الحالي معايير البناء الدولية بحيث حصمت عمى شيادة 2004تشريف أوؿ 

ISO .مما يعني أف مباني ومرافؽ الجامعة تتمتع بالمعايير الدولية مف حيث السعة والتنظيـ وتقديـ الخدمات 
 

 الرؤية
 ي تقديـ برامج نوعية في التعميـ والبحث العممي وتنمية المجتمع.تسعى جامعة الحسيف بف طالؿ نحو التميز ف

 الرسالة
جامعة الحسيف بف طالؿ، مؤسسة تعميمية وبحثية وطنية، تيدؼ إلى تقديـ انجازات متميزة في مجاؿ التعميـ 

ليتيا المجتمعية ب عداد والبحوث والقياـ بدور رائد في دعـ التنمية الوطنية واالنفتاح عمى العالـ. وتمتـز الجامعة بمسؤو 
 طمبتيا لعالـ يزداد تطورًا، وتعمؿ عمى تطوير مواردىا الذاتية ونشر ثقافة التميز.

 األىداؼ
 انطالقًا مف رسالة الجامعة تتألؼ أىدافيا مما يأتي:

 تقديـ برامج أكاديمية تواكب التطور وموائمة الحتياجات التنمية وسوؽ العمؿ. .1
 ية والمحمية بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع.المساىمة في التنمية الوطن .2
قامة عالقات تواصؿ مع خريجييا. .3  االستثمار في المستقبؿ مف خالؿ البحث العممي وأعداد الطمبة  وا 
 تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لمطمبة مف خالؿ االستخداـ األمثؿ لمموارد المتاحة. .4
 دعـ العمميات األكاديمية واإلدارية.توفير بيئة جامعية صحية ومتوازنة وجاذبو ل .5

 الوحدات التنظيمية في الجامعة
( قسمًا أكاديميًا، كما تضـ عمادتيف ىما عمادة البحث 33ويبمغ عدد األقساـ فييا ) ات( كمي8تضـ الجامعة )

دائرة إدارية، ( 23( كرسي، و )1( مركزًا عمميًا، و )7العممي والدراسات العميا، وعمادة شؤوف الطمبة، إضافة إلى )
( مف أعضاء ىيئة 312ومدرسة نموذجية ألبناء العامميف في الجامعة والمجتمع المحمي، ويعمؿ في الجامعة )

( مف العامميف في المجاالت المختمفة مف اإلدارييف والفنييف 901التدريس مف مختمؼ الرتب والتخصصات، و)
 والمستخدميف والمكافأة.
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 :العمادات والمراكز التاليةوتضـ الجامعة الكميات و 
 كمية العموـ التربوية -1
  :الماجستير في المناىج والتدريس - رياض أطفاؿ - معمـ صؼ - قسـ المناىج والتدريس 
 قسـ متطمبات الجامعة   قسـ التربية الخاصة 
 الدبمـو العاـ في التربية  برنامج الدبموـ في التخصصات اآلتية: -

  ماتدبمـو التربية في تكنولوجيا المعمو  الدبمـو الميني في صعوبات التعمـ 
 التربوية دبمـو اإلدارة.  

 

  كمية اآلداب -2
 قسـ المغة العربية وآدابيا  قسـ عمـ المكتبات  قسـ المغة االنجميزية وآدابيا 
 التاريخ والجغرافيا  قسـ الدراسات اإلسالمية  قسـ المغات والمغويات 
 قسـ اإلعالـ والدراسات اإلستراتيجية 

 

 كمية العموـ -3
 قسـ الرياضيات  قسـ الفيزياء  قسـ الكيمياء  قسـ العمـو الحياتية 

    

 

 كمية إدارة األعماؿ واالقتصاد -4
  إدارة المكاتب والمعمومات - التسويؽ - إدارة األعماؿ - :قسـ إدارة األعماؿ 

دارة المخاطر - نظـ المعمومات اإلدارية -   التأميف وا 
 قسـ االقتصاد   
 العمـو المالية والمصرفية - المحاسبة - :والعموـ المالية والمصرفية قسـ المحاسبة 

 

 كمية اليندسة -5
 قسـ ىندسة التعديف  قسـ ىندسة الحاسوب  قسـ ىندسة البيئة  قسـ ىندسة االتصاالت 
 قسـ اليندسة المدنية  قسـ اليندسة الكيربائية  قسـ ىندسة الميكانيؾ  قسـ اليندسة الكيميائية 
 
 جيا المعموماتكمية تكنولو  -6

 قسـ عمـ الحاسوب  قسـ المعمومات الحاسوبية  قسـ ىندسة البرمجيات 
 

 كمية البترا لآلثار والسياحة -7
 اإلرشاد السياحي - اآلثار - : قسـ اآلثار 
 إدارة الخدمات السياحية - إدارة الفنادؽ والمنتجعات  - قسـ إدارة الفنادؽ والخدمات السياحية 

  إدارة الطعاـ والشراب - 
 

 كمية األميرة عائشة بنت الحسيف لمتمريض -8
 قسـ التمريض  قسـ التحاليؿ الطبية   قسـ التصوير اإلشعاعي 

 :ماھجامعة الحسيف عمادتيف  كما يوجد في
 :عمادة البحث العممي والدراسات العميا، وتضـ األقساـ التالية .1
 دائرة البحث العممي  دائرة الدراسات العميا  دائرة البعثات العممية 
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 :عمادة شؤوف الطمبة، وتضـ الدوائر التالية .2
 .دائرة الخدمات والرعاية الطالبية 
 .دائرة مساكف الطالبات 
 .دائرة النشاط الثقافي والفني 
 دائرة األنشطة الرياضي. 

 .دائرة الييئات والمجالس الطالبية 
 .مكتب رعاية الطمبة العرب واألجانب 
  اإلرشاد الميني(.مكتب صندوؽ الممؾ عبد او الثاني لمتنمية( 

 أما المراكز العممية فيي:
 مركز الدراسات واالستشارات وتنمية المجتمع.. 4 مركز الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات.. 1
 مركز بحوث وتطوير الطاقة المتجددة.. 5 مركز تطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس.. 2
 مركز المغات. 7 سمة لمتراث يير المادي.مركز األميرة ب. 6 مركز األنباط لمدراسات األثرية.. 3
 

 الوحدات اإلدارية والخدمية:
 وحدة مكتبة األمير حسيف. .3 وحدة القبوؿ والتسجيؿ. .2 وحدة الرئاسة. .1
 دائرة مكتب الرئيس .6 وحدة المدرسة النموذجية والروضة .5 وحدة الخدمات والصيانة. .4
 ات العامة واإلعالـدائرة العالق .9 دائرة الشؤوف القانونية .8 دائرة شؤوف العامميف .7

دارة الجودة .12 دائرة اليندسة والمشاريع .11 دائرة أمانة سر المجالس .10  دائرة التخطيط وا 
 دائرة المركز الصحي .15 دائرة المواـز .14 دائرة العالقات الدولية .13
 دائرة جياز الرقابة الداخمية .18 وحدة الشؤوف المالية .17 دائرة األمف الجامعي .16
 مكتب شؤوف القصر .21 اؿ والصناعةمكتب االتص .20 دائرة العطاءات المركزية .19
  نادي العامميف .23 مكتب االرتباط .22

 

 الكراسي العممية:
 كرسي اليونسكو لمتراث والسياحة المستدامة. .1

 
 المجالس والمجاف الرئيسة في الجامعة

 مجمس األمناء : أوالً 
 .يكوف لكؿ جامعة مجمس يسمى مجمس األمناء يتألؼ مف رئيس واثني عشر عضواً 

 :مناء جامعة الحسيف الحالي معالي األستاذ الدكتور عبد او عويدات، ويضـ في عضويتو كاًل مفويرأس مجمس أ
 رئيس المجمس       معالي األستاذ الدكتور عبد او عويدات

 نائب رئيس المجمس       معالي األستاذ الدكتور محمد رشيد شطناوي
 عضواً        معالي الدكتور شبيب فرح عماري

 نائب رئيس المجمس       األستاذ الدكتور محمد عودة الشرفاتسعادة 
 عضواً       سعادة األستاذ الدكتور نزار شبيب  أبو جابر

 عضواً       سعادة السيد صبيح طاىر المصري
 عضواً       سعادة السيد "محمد سميـ" محمد بدر خاف                          

 عضواً       ميـ الغزوي  سعادة األستاذ الدكتور فيمي س
 عضواً       سعادة األستاذ الدكتور جماؿ محمد الخطيب 

 عضواً       سعادة األستاذ الدكتور أسامة منور حداد
 عضواً       سعادة األستاذ الدكتور سامر الرجوب  
 عضواً       سعادة األستاذ الدكتور محمد أبو دية
 رئيس الجامعة      عطوفة األستاذ الدكتور طو الخميس
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 أعضاء مجمس األمناء الحالي
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 لجامعةامجمس   :ثانياً 
 :رئيسًا وعضوية كؿ مف) يتألؼ مجمس الجامعة مف )رئيس الجامعة . أ

 نواب الرئيس 
 العمداء 
 عضو ىيئة تدريس ينتخب أعضاء ىيئة  تدريس كؿ كمية في مطمع كؿ عاـ جامعي. 
 كاديمية والفنية واإلدارية في الجامعةثالثة مف مديري الوحدات األ. 
 اثنيف مف المجتمع المحمي. 
 أحد طمبة الجامعة. 
 أحد خريجي الجامعة. 
 

 رئيػػػػػػػػس المجمػػػػػػػػػػس األستاذ الدكتور طو الخميس
 نائب رئيس الجامعة لمشؤوف األكاديمية أ.د. محمود أرشيدات

 ف اإلداريةنائب رئيس الجامعة لمشؤو  د. حسف الشمبي  أ.
 عضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواً  أ.د. خميؿ الطيؼ
 عضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواً  أ.د. يالب الشاويش
 عضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواً  أ.د. عمر الخشماف
 عضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواً  أ.د. مشيور الوردات
 عضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواً  د. بالؿ أبو رخية
 ػػػػػػػػػػػػػػواً عضػػػػػ د. سعد الطويسي
 عضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواً  د. بساـ القرالة
 عضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواً  د. خالد العطيات
 عضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواً  د. إبراىيـ اليواريف
 ممثؿ كمية تكنولوجيا المعمومات د. خالد المعاني

 ممثؿ كمية البترا لمسياحة واآلثار د. جبريؿ اليالالت
 ممثػػػػػػؿ كميػػػػػػػة العمػػػػػػـو عبابنةد. فيصؿ 

 ممثػػػػػؿ كمية العمـو التربوية د. محمد أبو الرب
 ممثػػػؿ كميػػػػة اليندسػػػػػػػػػػة د. سميماف الزيدييف
 ممثػػػػػؿ كميػػػػػػػػػػػة اآلداب د. سرحاف الطوالبة
 ممثػػػػػػؿ كمية إدارة األعماؿ واالقتصاد د. محمود الرواد
 ممثػػػػػػػؿ كمية األميرة عائشة بنت الحسيف لمتمريض د. موفؽ المومني
 مدير وحدة الشؤوف المالية د. محمد الشبوؿ
 مدير وحدة المكتبة د. محمد الرصاعي

 مدير الشؤوف المالية السيد باسؿ أبو درويش
 ممثؿ المجتمع المحمي سعادة د. محمد إبراىيـ النوافمة

 ممثؿ المجتمع المحمي ةالسيد نبيؿ أبو رخي
 ممثؿ خريجي الجامعة السيد عبد او النسعة
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 رئيس اتحاد الطمبة ممثؿ طمبة الجامعة الطالب محمد القرامسة
 أميف سر المجمس السيد طارؽ الفالحات

 
 
 
 
 
 
 
 

 :مجمس العمداء ويتألؼ مف  :ثالثاً 
  ًرئيس الجامعة رئيسا 
 نواب الرئيس 
 العمداء 

 

 

 المجاف اإلدارية

كمة مف مجمس التعميـ العالي لدراسة أنظمة وتعميمات الجامعات األردنية وتشارؾ الجامعة في المجنة المش -
 الرسمية بغرض توحيدىا.

 المجاف الطالبية

 عضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواً  سةعميد كمية اليند
 عضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواً  عميد كمية العمـو
 عضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواً  عميد كمية اآلداب

 عضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواً  عميد كمية العمـو التربوية
 عضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواً  عميد كمية البترا لمسياحة اآلثار

 عضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواً  ت الحسيف لمتمريضعميد كمية األميرة عائشة بن
 عضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواً  عميد كمية إدارة األعماؿ واالقتصاد
 عضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواً  عميد كمية تكنولوجيا المعمومات
 أميف سر المجمس السيد طارؽ عمي الفالحات

 لجنة العطاءات المركزية  ترونيلجنة الموقع االلك 
 لجنة شؤوف الموظفيف  لجنة دراسة عالوة مركز الحاسوب 
  لجنة دراسة المكافآت المالية لمعامميف بالقبوؿ

 والتسجيؿ ومركز الحاسوب
 لجنة المشتريات 
 لجنة التأميف الصحي 

 لجاف ومجالس التحقيؽ لمموظفيف  
 لجنة القوانيف واألنظمة والتعميمات  
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 لجنة التخرج 
 لجنة تأديب الطمبة 
 لجنة اإلرشاد الطالبي 

 لجنة الكتاب السنوي 
  لجنة انتخابات اتحاد الطمبة 
 لجاف صناديؽ الطمبة 

 

 لجاف المباني واإلنشاءات
 المة العامة والدفاع المدنيلجنة الس 
  لجنة المرافؽ واألبنية 
  لجنة مواقؼ السيارات 
 لجنة اإلشراؼ عمى المطاعـ 

باإلضافة إلى عدد آخر مف المجاف المختمفة المشكمة أليراض محددة، والمجاف الفرعية المشكمة في كميات 
 الجامعة والوحدات اإلدارية.

  2013/2014بف طالؿ لمعاـ  ممخص أبرز نشاطات وانجازات جامعة الحسيف
 أواًل : انجازات الجامعة في المجاؿ األكاديمي :

 البحث العممي والدراسات العميا:
( 1570000.00) ( مشاريع بمبمغ مقداره4خارجية ) بمغ عدد مشروعات البحث العممي المدعومة مف جيات -

 دينارًا.
 بمبمغ مقداره مشاريع( 4)بمغ عدد مشروعات البحث العممي المدعومة مف جامعة الحسيف  -

 ( دينارًا .3030288.00)
في مجالت عممية محكمة ومصنفة دوليًا بمبمغ  ثابحأ( 10ساىمت الجامعة في دعـ نشر ) -

 ( دينارًا .590005.00)
 ( عددًا مف المجالت العممية الصادرة عف جامعة الحسيف.1تـ إصدار ) -

 

 الييئة التدريسية :
( برتبة أستاذ، 22( مف مختمؼ الرتب األكاديمية )312ريسية في الجامعة )بمغ مجموع أعضاء الييئة التد -

 ( مسميات أخرى.7( برتبة مدرس، )87( برتبة أستاذ مساعد، )97( برتبة أستاذ مشارؾ، )99)
( عضو ىيئة تدريس، وبمغ عدد الذيف تـ ترقيتيـ 50بمغ عدد الذيف حصموا عمى إجازة أو إعارة أو إنتداب ) -

 ( عضو ىيئة تدريس.39مفة )إلى رتب مخت
 ( عضو ىيئة تدريس في مختمؼ الكميات.48ُعيف في الجامعة ) -

 

 البعثات :
، يا( مبعوثًا خارج المممكة لمحصوؿ عمى شيادة الماجستير وشيادة الدكتوراه منذ تأسيس149أوفدت الجامعة )

 ( مبعوثًا.31وبمغ عدد مبعوثي الجامعة الذيف يتابعوف دراستيـ )
 

 ات والمقاءات العممية :المؤتمر 
( معرض فني 2( ورشة عممية، و )22( ندوة، و )25( مؤتمرات عممية، و )3عقد في رحاب الجامعة ) -

 . ( زيارة28( احتفاؿ، وتنظيـ )9و )وعممي، 
بمغ عدد االتفاقيات والبرامج المشتركة التي عقدتيا الجامعة مع المؤسسات العممية والثقافية خالؿ الفترة  -

 ( إتفاقية وبرنامجًا مشتركًا.13) 31/8/2014-1/9/2013فترة مف خالؿ ال
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 الكميات واألقساـ األكاديمية :  
( برامج 4( برنامجًا لمماجستير، و )2( قسمًا وتقدـ )33( ثماف كميات وتضـ الكميات )8تضـ الجامعة )

، و) لعممي والدراسات العميا وعمادة شؤوف ( برنامجًا لمبكالوريوس، كما تضـ عمادتيف وىما عمادة البحث ا48لمدبمـو
 الطمبة. 
 الطمبة :

( طالبًا وطالبة، وبمغ عدد 1744بمغ عدد الطمبة المقبوليف لمرحمة البكالوريوس في مختمؼ التخصصات )
 ( طالبًا وطالبة.1908( طالبًا وطالبة، وبمغ عدد الخريجيف )7333سجميف )المُ 
 
 
 

 إلداري:ثانيًا: إنجازات الجامعة في المجاؿ ا
( عاماًل في الوحدات التنظيمية المختمفة في 901بمغ عدد العامميف في الجامعة مف اإلدارييف والفنييف ) -

 (.22(، والمكافأة )4( والمستخدميف )100( والعقود )314( والمقطوع )461الجامعة عدد المصنفيف )
 وتـ اآلتي : -
 .عمؿ لمختمؼ وحدات الجامعة ات( طمب6تقديـ ) -
 ( موظفًا )معمميف وفنييف( في مختمؼ وحدات الجامعة.25تعييف ) -
 ( موظفًا في وحدات الجامعة المختمفة.89ترفيع ) -
  موظفيف.( 6قبوؿ استقالة وانتياء خدمة ) -
 ( موظفًا بيف وحدات الجامعة المختمفة.32نقؿ ) -
 مف مياومة لمراتب المقطوع. يف( موظف7)تحويؿ  -

 
 ثالثًا : موازنة الجامعة:

( دينارًا، وبمغ 2004960264.00، )(31/12/2013-1/1/2013)اإليرادات الفعمية المحصمة لمفترة مف بمغ مجموع 
( دينارًا، وبمغ مجموع 402310995.00، )(1/12/2013-1/1/2013)مجموع النفقات الفعمية المدفوعة لمفترة مف 

 ( دينارًا .402310995.00التسييالت اإلنمائية لمفترة نفسيا )
 

 لتأميف الصحي والتأميف عمى الحياة:رابعًا : ا
بمغ عدد المستفيديف مف التأميف الصحي مف المشتركيف الذيف مازالوا عمى رأس عمميـ وممف انتيت  -

 ( مستفيدًا.7198خدماتيـ مف العمؿ في الجامعة ومنتفعييـ )
 ( دينارًا.6240538.00بمغت نفقات المعالجة لممستفيديف مف التأميف الصحي التي تحممتيا الجامعة ) -
 ( دينارًا .1730247.00بمغت رسـو االشتراؾ المستوفاة مف المستفيديف مف التأميف الصحي ) -
( دينارًا منذ 758,680,11بمغت أقساط التأميف التي تحممتيا الجامعة لقاء التأميف عمى حياة العامميف مبمغ ) -

 أف تأسست الجامعة.
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 الجامعة: خامسًا : االنجازات عمى مستوى
 2013/2014مشػػػػػػػػػػػاريع الجػػػػامعػػػػػػػػة لؤلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواـ 

 الجية الداعمػة المشػػػػػػػػػػػػروع الرقـ
الكمفة 
 بالدينار

 االنجػػػػػاز مدة المشػروع

توريد وتركيب وتشغيؿ وتدريب األجيزة  .1
 لمختبرات كمية اليندسة )التعميـ التقني(

/ 2014نياية  2000000 السعوديةالمنحة 
 2015بداية 

 قيد التوريد

2. 
توريد وتركيب وتشغيؿ وتدريب األجيزة 

 والمعدات لكميتي اليندسة والتمريض
شركة البوتاس 

 العربية
 تـ  التسميـ 2013نياية  2000000

3. 
تنفيذ مشروع مبنى مجمع القاعات الصفية 
ة والتدريسية والمختبرات والمشايؿ اليندسي

 اإلنتاجية ومستودعات المواـز
 2014/2015 2000000 المنحة السعودية

تمت اإلحالة وبدأ 
 العمؿ

 مبنى كمية إدارة األعمػػػػػػػػػاؿ .4

البنؾ العربي/ 
سعادة السيد 

صبيح المصري 
/مؤسسة عبد 
 الحميد شوماف

 قيد اإلحالة 2014/2015 2500000

 2014/2016 6500000 المنحة اإلماراتية ػػػػػػػػوـمبنى كميػػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػ .5
بانتظار موافقة الجية 

المانحة، وثائؽ 
 العطاء جاىزة لمطرح

 2015 350000 المنحة اإلماراتية مبنى كمية  العمـو التربوية .6
بانتظار موافقة الجية 

المانحة، وثائؽ 
 العطاء جاىزة لمطرح

7. 
يـ مبنى واحة الطمبة مجموعة مخازف لتقد

الخدمات الضرورية لمطمبة )أيذية، قرطاسية، 
وزارة التعميـ العالي 
+ صندوؽ الممؾ 

 بانتظار الموافقة 2015 400000
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 عبد او تصوير اتصاالت، ... ألخ (

صيانة المختبرات والصالة الرياضية وتأىيؿ  .8
 سكف بوابة  الفتح العائدة ممكيتو لمجامعة

 لتنفيذتـ ا 2014 74000 موازنة الجامعة

9. 
تأىيؿ سكف البيداء التابع لكمية التمريض 

 لتحويمو إلى مختبرات
شركة البوتاس 

 العربية
 تـ التنفيذ 2014 27800

 (2شراء باص صغير عدد ) .10
شركة البوتاس 

 العربية
 تـ التوريد 2013 50000

 تـ االستالـ 2013 مستعمؿ شركة جت )إىداء( حافمة متوسطة .11

 األردف صيانة قاعة .12
صندوؽ دعـ 
 البحث العممي
 موازنة الجامعة

10000 
 تـ التنفيذ 2014 2500

13. 
شراء مختبر عمميات موحدة كامؿ لقسـ اليندسة 
الكيماوية مف جامعة العمـو التطبيقية مع النقؿ 

 والتركيب والتشغيؿ
 قيد النقؿ والتركيب 2014 26600 موازنة الجامعة

 توريد وتركيب خوادـ .14
 ـ ماسح ضوئي ) الديواف اإللكتروني(ونظا

 موازنة الجامعة
شركة توزيع 
 الكيرباء

41500 
10000 

 قيد التوريد 2014

 حواسيب ومستمزمات حاسوبية .15
وزارة التعميـ العالي 

)الصندوؽ 
 الكويتي(

 تـ التنفيذ 2014 90000

16. 
لتغطية الحـر الجامعي + تأىيؿ  Wi-Fiشبكة 

 مبنى القبوؿ والتسجيؿ
ركة البوتاس ش

 قيد اإلحالة 2014/2015 250000 العربية
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 كهيخ  انهىذسخ

 

 كهيخ انعهىو

 

 كهيخ انعهىو انترثىيخ

 ــــــــــــخمجـهـــــس انجــبمــعـ

 عمبدح انذراسبد انعهيب

 

 عمبدح شؤون انطهجخ

 كهيخ انجترا نهسيبحخ

 

 كهيخ  إدارح االعمبل

 ا

 كهيخ االداة
 ل اا 

مجهـــــــس 

 انـــعـــــــمـــــــــــــــذاء

 وبئت انرئيس نهشؤون االكبديميخ

 كهيخ تكىىنىجيب انمعهىمبد

  

 عمبدح انجحج انعهمي مركس تطىير أداء أعضبء هيئخ انتذريس

كهيخ االميرح عبئشخ 

 نهتمريض

 

 مركس انطبقخ انمتجذدح

مركس االستشبراد وتىميخ 

 انمجتمع

 مركس األوجبط نهذراسبد األحريخ

 مركس األميرح ثسمخ نهتراث غير انمبدي

 مركس انحبسىة وتكىىنىجيب انمعهىمبد

 نهغبد واالتصبل انخقبفيمركس ا

مكتت شؤون قصر انمهك 

 انمؤسس

 نهشؤون االداريخوبئت انرئيس 

 

 مكتت االرتجبط

 مستشبرو انرئيس

 مجهس األمىبء

 رئيس انجبمعخ

 دائرح انتخطيظ وإدارح انجىدح

 مكتت انرئيس

مكتت رعبيخ انطهجخ انعرة 

 واألجبوت

 دائرح انهىازو دائرح األمه انجبمعي

 دائرح شؤون انعبمهيه

 دائرح انمركس انصحي

 دائرح انعالقبد انعبمخ واإلعالو

 وحذح انرئبسخ

 دائرح انشؤون انقبوىويخ

 وحذح انشؤون انمبنيخ

 قبثخ انذاخهيخرز انجهب

 وحذح انمكتجخ

 دائرح انعالقبد انذونيخ

 وحذح انقجىل وانتسجيم
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 الفصؿ الثاني 

 انجازات الكميات وانشطتيا 
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 كمية اآلداب

 
 الميمة الرسمية:

ادريف عمى أداء رسالة المغة العربية تدريسًا وفيمًا ومحافظة عمى لغتنا العزيزة. رفد المجتمع تدريس المغة العربية وتخريج طمبة ق
 المحمي وسوؽ العمؿ األردني والعربي بخبرات وكفاءات عمى درجة متميزة مف الكفاءة في المغة العربية تدريسا وعممًا. 

ثيؽ واألرشيؼ والمعمومات  تيدؼ إلى إعداد كوادر مينية مؤىمة تقديـ برامج تعميمية مكثفة ومرنو في مجاؿ عمـ المكتبات والتو 
ومؤثرة في ىذا المجاؿ. المساىمة في تقديـ  المعرفة في حقؿ المكتبات والمعمومات بجانبييا العممي والنظري مف خالؿ التدريس 

مى بناء الفرد عمميًا وأخالقيًا ودينيًا تعزيز دور المكتبة المعموماتي كمؤسسة اجتماعية تعمؿ ع والتدريب ودعـ البحوث وانجازىا.
 وسياسيًا.
 

 أىـ النشاطات واإلنجازات:
  .(1تنفيذ المؤتمر الدولي لمغويات ) بترا  -
 .مشاركة في المؤتمر الدولي األوؿ تحت عنواف" المكتبات ومراكز المعمومات في بيئة رقمية متغيرة" -
 ة االلكترونية.ورشة عمؿ لموظفي مجمس الشورى في )ُعماف( حوؿ األرشف -
 اآلداب.عمى نادي كمية  واإلشراؼتأسيس  -

 
 المعوقات: 

صعوبة الحصوؿ عمى الدعـ المالي إلنجاز األنشطة، والحؿ ىو تسييؿ الحصوؿ عمى الدعـ المالي عف طريؽ تفعيؿ سمفو  -
 عميد الكمية وتمكيف رؤساء األقساـ مف الحصوؿ عمى سمؼ مالية لممساعدة في تنفيذ أنشطة القسـ.

عدـ توفر أمكنة لممارسة الطمبة لألنشطة، والحؿ ىو العمؿ عمى توفير ىذه األمكنة سواًء في مبنى كمية اآلداب أو  -
 خارجيا.

 
 التطمعات المستقبمية:

 فتح برنامج الدراسات العميا الذي سيخدـ المنطقة واإلقميـ. -
 .استحداث تخصصات أخرى في مجاؿ عمـ المكتبات والمعمومات -

 
 

 مموف والخريجيف في كمية اآلدابأعداد العا
 

  عدد الطمبة الخريجيف  اإلداريوف  مدرس ومحاضر متفرغ  أستاذ مساعد  أستاذ مشارؾ  أستاذ
 ماجستير البكالوريوس

8  22 20  9  14  69 --- 
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 كميػػػػة العمػػوـ التربوية
 الميمة الرئيسية:

الفعاؿ في الصفوؼ األساسية الثالثة األولى، وكذلؾ عمى فيـ النظريات والمداخؿ المتعمقة  إعداد معممي صؼ أكفاء، قادريف عمى التدريس
 بالمناىج مف حيث أسسيا ووسائؿ تخطيطيا وبنائيا باإلضافة إلى أساليب تقويميا وتطويرىا وتعريؼ الطالب بأسس وقواعد التدريس إضافة إلى

اليب تطبيقيا وممارستيا. إعداد متخصصيف في مجاؿ رعاية وتعميـ األطفاؿ في مرحمة الحضانة إتاحة الفرصة لمدراسة النافذة لطرؽ التدريس، وأس
تييئة بيئة ورياض األطفاؿ، وفقًا ألحدث النظريات والممارسات التربوية. تحسيف الكفاءات العممية والمينية لمعمـ رياض األطفاؿ ليكوف قادرًا عمى 

لمطفؿ، وذلؾ مف خالؿ مواكبة التطورات التكنولوجية وتوظيفيا في ىذا المجاؿ. إعداد قيادات تربوية مؤىمة في تربوية فعالة تسيـ بتقديـ معمـ متميز 
شراؼ في الميداف التربوي. تمكيف الدارسيف مف فيـ مناىج البحث العممي وأساليبو وأ دواتو؛ ليكوف طرؽ تدريس المناىج المختمفة ليكونوا قادة إدارة وا 

ـ كؿ منيا بكفاءة عممية، وكذلؾ يسعى البرنامج إلى إعداد الطمبة الباحثيف وتدريبيـ عمى القياـ ب جراءات البحوث التربوية، قادرًا عمى استخدا
 والتصدي لممشكالت المتعمقة بالمناىج وطرؽ التدريس وتشخصييا وتقديـ الحموؿ المقترحة إزاءىا.

 
 أىـ النشاطات واإلنجازات :

 .27/10/2013فاؿ في األردف، جامعة مؤتو، المؤتمر الدولي لرياض األط .1
 .16/11/2013تطوير التعميـ في األردف بالتعاوف مع كمية لندف، عماف،  .2
 .11/3/2014دورات تدريبية لمعامالت في روضة جمعية المحافظة عمى القرآف، معاف،  .3
 .12/3/2014محاضرة توعوية عف القيادة الواعدة، مدرسة المنشية األساسية،   .4
عف طرؽ وأساليب حؿ المشكالت التربوية لدى األطفاؿ، معاف،  تدريبية لمعامالت في روضة جمعية المحافظة عمى القرآفدورات   .5

25/3/2014. 
 .26/3/2014عف طرؽ وأساليب تدريس المغة اإلنجميزية، معاف،  دوراث تدرٌبٍت للعامالث فً روضت جمعٍت المحافظت على القرآن  .6
 .30/4/2014-28ضاء المجنة الفنية لالتحاد الرياضي لمجامعات األردنية، جامعة العموـ اإلسالمية، حضور االجتماع السابع ألع  .7
 .2/4/2014عف الوسائؿ المستجدة في عالـ األطفاؿ، معاف،  دوراث تدرٌبٍت للعامالث فً روضت جمعٍت المحافظت على القرآن  .8
 .7/4/2014رآن عه طرق وأسالٍب تدرٌس اللغت العربٍت، معان، تدرٌبٍت للعامالث فً روضت جمعٍت المحافظت على القدورات   .9

 .9/4/2014دوراث تدرٌبٍت للعامالث فً روضت جمعٍت المحافظت على القرآن عه طرق وأسالٍب التربٍت اإلسالمٍت، معان،   .10
 .14/4/2014عف طريؽ المعب، معاف، دوراث تدرٌبٍت للعامالث فً روضت جمعٍت المحافظت على القرآن عه التعلٍم   .11
 .16/4/2014تدرٌبٍت للعامالث فً روضت جمعٍت المحافظت على القرآن عه طرق وأسالٍب تدرٌس التربٍت اإلسالمٍت، معان،  دورات  .12
 .21/4/2014عبد او الثاني لمتمييز، محاضرة عه احتٍاجاث الطلبت المتفوقٍه، مدرست الملك   .13
 .13/12/2013واتجاىات معاصرة في التربية الخاصة"، جامعة الحسيف بف طالؿ،  ندوة التدريب الميداني في التربية الخاصة "قضايا .14
 .6/10/2013ورشة لسيدات المجتمع المحمي )األـ والطفؿ العنيد(، مركز األميرة بسمة، معاف،  .15
 . 13/12/2013الؿ، ندوة التدريب الميداني في التربية الخاصة "قضايا واتجاىات معاصرة في التربية الخاصة"، جامعة الحسيف بف ط .16
 . 7/12/2013محاضرة اليوـ الوطني لحماية الطفؿ مف اإلساءة تتناوؿ المواثيؽ الدولية لحقوؽ الطفؿ، لواء البتراء،  .17
 . 13/12/2013ندوة التدريب الميداني في التربية الخاصة "قضايا واتجاىات معاصرة في التربية الخاصة"، جامعة الحسيف بف طالؿ،  .18
المعوقيف في مدينة الرياض  ات في تعميـ وتأىيؿ ذوي اإلعاقة، تكنولوجيا القرف الواحد والعشروف"، نظمتيا جمعية األطفاؿندوة "المستجد .19

 .30/4/2014-29وتطبيقاتيا في خدمة األفراد ذوي االحتياجات الخاصة،  The nanotechnology النانوتقنية 
نواف " واقع ذوي االحتياجات الخاصة في إقميـ البتراء"، مركز الدراسات العمؿ ضمف فريؽ متخصص عمى إعداد دراسة إحصائية بع  .20

 .9/2/2014 – 1/9/2013واالستشارات في جامعة الحسيف بف طالؿ، 
 

 التطمعات المستقبمية :
وتحميؿ الخطط الدراسية االستغناء عف استخداـ الورؽ بالتعاميـ وبريد الجامعة واستبدالو بالبريد اإللكتروني بالنسبة لمعامميف في الجامعة  -

 ووصؼ المواد لمطمبة عمى موقع الجامعة.
 

 كمية الأعداد العامموف والخريجيف في 
 

  عدد الطمبة الخريجيف
  أستاذ  أستاذ مشارؾ  أستاذ مساعد  مدرس  اإلداريوف

  بكالوريوس  ماجستير
19  160  10  4  19  17  3  
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 كمية العموـ
  الميمة الرئيسية:

ثؿ كمية منسجمة ممتزمة بقوة في التدريس والبحث والتفاعؿ مع المجتمع ومنيـ الصناعة والميف والمؤسسات الحكومية إضافة نم
  إف قوتنا تكمف في أعضاء الييئة التدريسية، وىـ شباب متحمس وحريص عمى إثبات أنفسيـ. تعتبر كمية العمـو نواة لى الخريجيف.إ

مرار لتطويرات ، حيث سعت باست2000نولوجيا والطبية. بدأت فقط بأربع برامج منذ أف تأسست في عاـ كميات العمـو األساسية والتك
ضافػات أساسية،  ؾ مف ركزت عمى العمـو األساسية وتطبيقاتيا لممعارؼ العممية. تقدـ الكمية برامج أكاديمية مختمفة ومتميزة، يتـ ذلوا 

ء؛ الفيزياء؛ والرياضيات واإلحصاء. إف البرامج األكاديمية المطبقة تخضع إلى مراجعات األحياء؛ الكيمياخالؿ أربعة أقساـ متباينة: 
 .مستمرة بحيث تتماشى مع التطور الحاصؿ في العمـ والتكنولوجيا

عمـ والبحث. والتميػز فػي التدريس والت واالبتكار الكمية جاىػدة لتوفيػر بيئػة ديناميكية تيػدؼ إلػى دعػـ اإلبداع األكاديمػي  وتسعػى
 واالتصاؿ ونصػوب عممنػا نحو تفكير مستقبمي والحصوؿ عمى نتائج وتجاوب مجتمعي حتى ونوجػو جميع األنشطة إلى التدريس والبحث

 نحقؽ رؤانا كي نكوف مؤسسػة أولػى فػي العمػـ والتكنولوجيا فػي جنػوب األردف.
 األقساـ في الكمية:

  قسـ الكيمياء  -ـ عمـ األحياء  قس -قسـ الفيزياء   -قسـ الرياضيات   -
 أىـ النشاطات واالنجازات: 

 ية.متعييف بعض أعضاء ىيئة التدريس في الك .1
 Icaamp 2014 International  Conference on Advances in applied"فػي المػؤتمر العممػي:الكميػة مشػاركة  .2

Mathematical physics"  ـ.21/8/2014-19 مدينة اسطنبوؿ/ تركيا في الفترةوالمنعقد في 
 فتح برنامج الماجستير لتخصص الرياضيات.  .3
" وذلؾ ضمف فعاليات الندوة العممية لمفمؾ والشر  المشاركة في محاضرة .4 ع في استقباؿ ىالؿ و بعنواف " والدة وتطور النجـو

 .ـ25/6/2014بتاريخ  المركز الجغرافي الممكي األردنيفي  رمضاف
 Nuclear Security (PNS) Curriculum Development WORKSHOP" Sharing  ورشة عمؿالمشاركة ب .5

and Applying Best Practices"  ـ.19/12/2013-15في اإلمارات العربية، بتاريخ 
 :International Symposium on Uranium Raw Material for Nuclear Fuel Cycleالمشاركة في مؤتمر  .6

Exploration, Mining, Production, Supply and Demand, Economics and Environmental Issues. 
 ـ. 27/6/2014-23في النمسا بتاريخ 

 المشاركة في األسبوع العممي لكمية العمـو / والموجو لطمبة الكمية ومدارس محافظة معاف. .7
 ظة.في المحاف يؽ مع بعض المستشفيات والمختبراتحممة التبرع بالدـ. خالؿ األسبوع العممي لمكمية بالتنس .8
 ندوة بعنواف التوعية المرورية خالؿ األسبوع العممي لمكمية. .9

 حممة توعية عف المخدرات وأضرارىا السمبية عمى الفرد والمجتمع. .10
 لجنة التصحر الدولية. اجتماعاتمشاركة الكمية في  .11
 قبوؿ عدد مف الطمبة الخريجيف كمتدربيف في مختبرات الكيمياء. .12

 المعوقات والحموؿ المقترحة : 
  نقص األجيزة واألدوات والمختبرات البحثية. - عدـ وجود مختبر حاسوب.  -دـ وجود مبنى خاص بالكمية  ع -
 نقص الدعـ البحثي الداخمي والخارجي. -

 أعداد العامموف والخريجيف في كمية العموـ

  اإلداريوف  مدرس ومحاضر متفرغ  أستاذ مساعد  أستاذ مشارؾ  أستاذ
  عدد الطمبة الخريجيف

 ماجستير البكالوريوس
4  17 8  10  24  145 --- 
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 كمية إدارة األعماؿ واالقتصاد
 

 الميمة الرسمية:
كمية إدارة األعماؿ واالقتصاد ىي كمية تعميمية متعددة التخصصات تعمؿ تحديدًا عمى خدمة طمبة درجة البكالوريوس وتتطمع كمية 

المستمدة مف رسالة الجامعة وتحقيؽ أىدافيا المختمفة ضمف الخطة اإلستراتيجية لمجامعة وتتمخص  إدارة األعماؿ واالقتصاد إلى تفعيؿ رسالتيا
 بما يأتي: رسالتيا

"تأىيؿ وتطوير طمبة الكمية في كافة مجاالت األعماؿ واالقتصاد وفؽ متطمبات العصر الالزمة إلثراء بيئة العمؿ األردنية، وتقديـ 
ممية في مجاؿ العمـو اإلدارية واالقتصادية لمطمبة" كما تتبنى الكمية مجموعة مف القيـ الجوىرية التي تشكؿ فمسفة المعرفة والميارة العممية والع

 الكمية العامة، مف أىّميا: خدمة المجتمع، التميز، الجودة واإلبداع.
 

 أىـ النشاطات واإلنجازات:
 .(TEMPUS ASPIREالمؤتمر النيائي لمشروع تمبوس اسبير ) -
  .مؿ بعنواف "كف محاسبا مينيا" موجية لطمبة المحاسبةورشة ع -
 .مختمؼ( لطمبة كمية إدارة األعماؿ عدٌ إنشاء نادي )جامعتي بُ  -
 تقديـ بعثة لدراسة فصؿ في جامعة أوروبية عف طريؽ مشروع ايراسمس مندوس ألحد الطمبة في الكمية. -
 .التبرع بالدـ بالتعاوف مع مركز الممكة رانيا مبادرة -  .مبادرة وصانا الرسوؿ -        .مبادرة ذرة الخير -
ورش عمؿ: حوؿ التعمـ االلكتروني، وتحميؿ البيانات التتبعية، ودورة لتدريب أعضاء ىيئة التدريس في قسـ اإلدارة عمى  -

 .ENVIVOبرنامج 
 

 المعوقات والحموؿ المقترحة:
التعميمية والتعممية فييا، ومف المخطط أف يبدأ العمؿ في بناء مبنى يعتبر عدـ وجود مبنى خاص بالكمية أىـ معوؽ أماـ جودة العممية 

 الكمية خالؿ العاـ األكاديمي القادـ والذي سوؼ يوفر قاعات صفية ومختبرات مجيزة تجييزا حديثًا تساعد في رفع كفاءة وجودة التعميـ في
ء ىيئة التدريس المتخصصيف عمى مستوى الدكتوراه وفي تخصصات الكمية. واحد أىـ التحديات التي تواجو الكمية حاليا ىو النقص في أعضا

 المحاسبة والعمـو المصرفية، ومف المخطط لمخمس سنوات القادمة أف يتـ إعادة فتح اإلبتعاث لتخصصات الكمية.
 

 التطمعات المستقبمية
دارة األعماؿ -  إنشاء برامج دراسات عميا في مجاالت اإلدارة والمحاسبة واالقتصاد وا 
شاء مركز بحثي متخصص في مجاؿ اقتصاديات الطاقة كوف المنطقة تمتاز بكونيا مصدر ميـ ومحتمؿ لمطاقة الشمسية إن -

 خالؿ العقد القادـ.
زيادة التعاوف مع القطاع الخاص في محافظة معاف لتعظيـ الفائدة مف الميارات و الخبرات التي يمتمكيا أعضاء ىيئة التدريس  -

 في الكمية. 
 

 كمية الامموف والخريجيف في أعداد الع
مدرس ومحاضر   أستاذ مساعد  أستاذ مشارؾ

  متفرغ
مساعد 
  تدريس

  عدد الطمبة الخريجيف  اإلداريوف
 ماجستير البكالوريوس

12  9  18 ---  10  578  --- 
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 كميػػػػػػػػػػػػػػػػػة اليندسة
  الميمة الرئيسية:

 
ذلؾ لتحضيرىـ لمدخوؿ في مجاؿ المينة أو إكماؿ الدراسات العميا فالكمية تسعى نحو تنمية مبادئ اليندسة لدى الطمبة و 

التميز في موقعيا الريادي في األردف والمحيط اإلقميمي مف خالؿ العمؿ عمى رفع مستواىا األكاديمي ومتابعة التطورات العممية 
وجود ىيئة تدريسية تقدـ تعميـ ىندسي  ف في الكمية نحافظ عمىودمجيا في خطط الكمية الدراسية والتميز في الييئة التدريسية، فنح

 .وأبحاث عممية راقية وتدريب الطمبة عمى مواجية التحديات ضمف مجاؿ مينتيـ
 قسـ ىندسة االتصاالت -   ىندسة الحاسوب قسـ -
 قسـ ىندسة التعديف والمعادف -   المدنية قسـ اليندسة -
 قسـ اليندسة الكيميائية -   قسـ ىندسة البيئة -
 قسـ ىندسة الميكانيؾ -   ـ اليندسة الكيربائيةقس -

 
 أىـ النشاطات واإلنجازات :

 مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في مؤتمرات عالمية متخصصة وحصوؿ ثالثة أعضاء ىيئة تدريس عمى منحة  -
(Full Bright) .األمريكية 

، وضع الخطط الدراسية ليذه ةيندسة الميكانيكيقامت الكمية باستحداث قسميف جديديف ىما قسـ اليندسة الكيربائية، وقسـ ال -
 األقساـ لمواكبة أحدث التطورات والتكنولوجيا في مجاالت اليندسة الكيربائية والميكانيكية.

 .ةتعييف أعضاء ىيئة تدريس في الكمية لتعزيز العممية التدريسية والبحثية في األقساـ األكاديمي -
 عمى دعـ مالي ألبحاثيـ باإلضافة لدعـ مشاريع التخرج الخاصة بالطمبة. حصوؿ بعض أعضاء ىيئة التدريس في الكمية -
إنشاء مختبرات خاصة بقسمي اليندسة الكيربائية وىندسة الميكانيؾ مف المنحة الخميجية، حيث تحتوي ىذه المختبرات عمى  -

 مميوف دينار. 2أفضؿ المعدات واألجيزة الالزمة ليذيف التخصصيف والتي تقدر قيمتيا بػ 
 

 المعوقات والحموؿ المقترحة :
 الحاجة الماسة آلت تصوير في الكمية وطابعات وأجيزة حاسوب. -
- .  عدـ توفر المساحة الكافية لمغرؼ المخبرية بسبب إشغاليا مف قبؿ كمية العمـو
 كمفة العالية.عدـ إجراء الصيانة الدورية لبعض األجيزة والمعدات الموجودة في مختبرات الكمية وباألخص األجيزة ذات ال -
 الحاجة الماسة لمستودعات خارجية لممشايؿ اليندسية لتخزيف المواد األولية في التصنيع أو المواد المصنعة. -
 عدـ توفر الكوادر الفنية المختصة مف ميندسيف وفنييف في مختمؼ أقساـ الكمية. -

 
 التطمعات المستقبمية :

 ( األمريكية.ABETد اليندسة والتكنولوجيا )التقدـ العتماد التخصصات اليندسية مف ىيئة اعتما -
أف يتـ عقد دورات في دائرة المشايؿ اليندسة مكثفة ألبناء المجتمع المحمي وذلؾ لحاجة سوؽ العمؿ الماسة لمحرفييف الميرة  -

 في مجاالت متعددة.
 

 أعداد العامميف والخريجيف في الكمية 
  سبكالوريو  ماجستير  أستاذ  أستاذ مشارؾ  أستاذ مساعد  رغمدرس محاضر متف  اإلداريوف  عدد الطمبة الخريجيف
---  53  32  9 20  16  6  

 

http://ar.ahu.edu.jo/colleges/engineering/Computer/Overview.aspx
http://ar.ahu.edu.jo/colleges/engineering/Communications/Overview.aspx
http://ar.ahu.edu.jo/colleges/engineering/Civil/Overview.aspx
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 كميػػػػػػػػػػػػػػػػػة تكنولوجيا المعمومات
 

 الميمة الرئيسية:
تكوف ذات تسعى الكمية لإلسياـ في التنمية الوطنية مف خالؿ إعداد كوادر متميزة في مجاالت تكنولوجيا المعمومات المتنوعة 

بشكؿ فاعؿ في  اإلسياـ، وتستطيع متطمبات العصر وحاجات سوؽ العمؿ شخصية مصقولة ومتكاممة . بحيث تكوف قادرة عمى مواكبة
 المحمي وتمبية حاجات السوؽ المحمي واإلقميمي الحالية والمستقبمية في مختمؼ مجاالت تكنولوجيا المعمومات.ة المجتمع خدم

 
 ات:أىـ النشاطات واإلنجاز 

عداد المختبرات في الكمية مف أجؿ تسييؿ إجراءات التسجيؿ وتقديـ االمتحانات المحوسبة المختمفة  - رفع درجة جاىزية وا 
 لكافة الطمبة مف مختمؼ كميات الجامعة.

 المساىمة في دعـ المجتمع المحمي والشركات مف خالؿ مشاريع تخرج متميزة لطمبة الكمية. -

 لية ورفع اسـ الجامعة والكمية والقسـ مف قبؿ أعضاء الييئة التدريسية في قسـ عمـ الحاسوب.المشاركة في المؤتمرات الدو  -

 نشر بحوث عدة مف قبؿ أعضاء الييئة التدريسية في مجالت عممية عالمية محكمة. -

متقدمة مشاركة طمبة القسـ في مسابقات ومؤتمرات خاصة بمواضيع البرمجة وعمـو الحاسوب والحصوؿ عمى جوائز ومراتب  -
 عمى مستوى المممكة.

لتصبح مف الجامعات الرائدة  Embedded E-Learning System))لقد تبنت الكمية نظاـ التعميـ اإللكتروني المدمج  -
 عمى مستوى الوطف العربي حيث يتكوف ىذا النظاـ:

جد في مبنى الكمية حيث عممت : عممت كمية تكنولوجيا المعمومات عمى حوسبة القاعات التدريسية التي تو القاعات المحوسبة .1
( وخدمة اإلنترنت حيث تعزز Data Show Projector) عمى تزويد ىذه القاعات بجياز حاسوب وجياز عرض البيانات

 .رة واستغالؿ الوقت بالشكؿ األفضؿىذه الوسائؿ مف األساليب المتاحة لعضو الييئة التدريسية في إلقاء المحاض
(: وتمثؿ ىذه البرمجية بيئة لمتفاعؿ بيف المدرس وطمبتو مف خالؿ شبكة Classroom-Onlineالقاعة الصفية المباشرة ) .2

( مساقُا الكترونيُا عمى موقع الجامعة عمى شبكة 38االنترنت ،حيث قاـ أعضاء الييئة التدريسية في الكمية بطرح )
حسب بؿ لجميع الطمبة في الوطف المحاضرة اإللكترونية متاحة في أي وقت ليس لطالب الجامعة ف وأصبحتاالنترنت، 

 العربي كما يمكف اإلجابة عمى المسائؿ والتماريف المختمفة المحممة مف قبؿ عضو الييئة التدريسية.
حيث عممت الكمية عمى حوسبة االمتحانات لتصبح امتحانات إلكترونية يتقدـ ليا  Module : نظاـ حوسبة االمتحانات .3

 دة في الكمية والمخصصة ليذا الغرض.الطالب مف خالؿ المختبرات المتواج
 

 أعداد العامميف والخريجيف في الكمية
 

  عدد الطمبة الخريجيف اإلداريوف  مدرس ومحاضر متفرغ  أستاذ مساعد  أستاذ مشارؾ
 ماجستير البكالوريوس

3 6 14 13 83 --- 
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 كمية األميرة عائشة بنت الحسيف لمتمريض
 

 الميمة الرسمية:
كمية األميرة عائشة بنت الحسيف لمتمريض إلى إعداد كوادر صػحية )تمػريض، تحاليػؿ، أشػعة( ذات كفػاءة متميػزة لمعمػؿ  تيدؼ

ضمف الفريؽ الصحي في المؤسسات الصحية والتعميمية والعمؿ عمى تقديـ رعاية صحية نوعية وتخريج كوادر قادرة عمى التواصػؿ مػع 
 المحمي.اآلخريف ورفع الوعي الصحي في المجتمع 

 
 أىـ النشاطات واالنجازات:

 اليـو العممي األوؿ لكمية األميرة عائشة بنت الحسيف لمتمريض. -
 تـ انجاز البناية الخاصة لقسمي عمـو التحاليؿ الطبية والتصوير اإلشعاعي. -
 تطوير المبنى الخاص  بمركز الحسيف لمبحوث واالستشارات العممية والتقنية. -
 لصحة والخدمات الطبية الممكية.عقد اتفاقيات مع وزارة ا -

 
 أىـ التحديات والمعوقات  :

ئة اعتماد اختالؿ نسبة أعضاء ىيئة التدريس وأعداد الطمبة الممتحقيف في الكمية وفقا لمعايير االعتماد الصادرة عف ىي -
 .مؤسسات التعميـ العالي

 .محدودية مواقع التدريب السريري -
 

 الحموؿ المقترحة:
  .ىيئة التدريس مف حممة درجة الدكتوراه والماجستير زيادة أعداد أعضاء -
التواصؿ مع المجمس التمريضي األردني بيدؼ إعطاء أولوية لكمية األميرة عائشة بنت الحسيف لمتمريض إلشراكو في  -

 س.ات التدريبية التي يعقدىا المجمالنشاط
 

 التطمعات المستقبمية:
 راسات الختصاصات  طبية جديدة )صيدلة، عالج طبيعي،....(.التوسع في مجاؿ التعميـ الطبي مف خالؿ فتح د -
 استكماؿ خطط الكمية باالبتعاث وتوفير جميع االختصاصات المطموبة ألقساـ )التمريض، التحاليؿ، األشعة(. -
 بالتعاوف مع الجامعات األجنبية. ) Linkإعداد برنامج ماجستير) -

 
 

 أعداد العامميف والخريجيف في الكمية

محاضر متفرغ  أستاذ مساعد اذ مشارؾأست أستاذ
 مدرسو 

مسميات 
 عدد الطمبة الخريجيف  اإلداريوف أخرى

 ماجستير بكالوريوس
1  3  6  11  2 11  94  --- 
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 كمية البترا لمسياحة واآلثار
 الميمة الرسمية:

الفندقية قادرة عمى العمؿ في القطاع  السياحي والفندقي ييدؼ إلى تخريج طمبة متميزيف وذات خمفية عالية في مجاؿ اإلدارة السياحية و 
أما لتخصص اإلرشاد السياحي فاف القسـ ييدؼ إلى تدريب الطمبة عمى ميارات اإلرشاد السياحي وتنظيـ الرحالت السياحية باإلضافة إلى  العالمي.

ديميا لمسياحة الوافدة بصورة نموذجية وبأسموب مميز. إضافة إلى تدريس الطمبة التاريخ والتراث األردني عبر العصور المختمفة حتى يتمكف مف تق
 ذلؾ ييدؼ القسـ إلى تدريس الطمبة بتخصص اإلرشاد لغة أو أكثر مف المغات العالمية مما يمكنو مف الولوج لفرص عمؿ أكثر في حقؿ السياحة

 .والحقوؿ األخرى
 

 أىـ النشاطات واالنجازات 
/مصر وذلؾ بتاريخ عقد ورشة عمؿ بعنواف إدارة األ -1 زمة في القطاع السياحي قدميا د. مصطفى محمود مف جامعة الفيـو

 .2014/شباط/12
 .2014أيار  8 –نيساف  8ؿ الفترة العمؿ لطمبة كمية البترا لمسياحة واآلثار بالتعاوف مع إنجاز خال أخالقياتعقد دورة  -2
 ؽ الخمس نجـو مف قبؿ فندؽ كراوف بالزا / البترا.تأثيث الغرؼ الفندقية في الكمية بالكامؿ كنموذج لغرؼ فناد -3
 .2013كانوف األوؿ  9وذلؾ بتاريخ  مع إنجاز في دورة قادة األعماؿ كنموذج لقادة األعماؿ الناجحيف في األردفالكمية مشاركة  -4
قة بحثية بعنواف "تأثير إدارة بور  2013في المؤتمر األردني األوؿ لمسياحة والضيافة الذي عقد في جامعة اليرموؾ في الكمية مشاركة  -5

 الجودة الداخمية عمى رضا الموظفيف في الفنادؽ".
 / ذي عقد في ساف دييغو، كاليفورنيا( والICHRIEفي المؤتمر السنوي لممجمس العالمي لمتعميـ الفندقي والسياحي )  الكميةمشاركة  -6

 .( USAIDلي ) و الد لإلنماءـ مف المنظمة األمريكية وبدع 2014آب  4 -تموز 29الواليات المتحدة األمريكية خالؿ الفترة 
  .محرر في عدد مف المجالت العممية العالميةو  ،السياحة والضيافة ألدبياتإختيار د. مخمص العبابنو كرئيس تحرير المجمة الدولية  -7
مجمة البحوث متعددة ، لضيافةمجمة إدارة السياحة وا، اختيار د. موسى المساعدة كمحرر في عدد مف المجالت العممية العالمية -8

 معيد البحوث األمريكي لتطوير السياسات.االجتماعية، التخصصات لمعمـو 
 في المؤتمر الدولي لمدراسات السياحية واإلدارية في البرتغاؿ. الكميةمشاركة  -9

،  13/5/2014-11ت في عماف دورة بعنواف " تثقيؼ األكاديمييف في مجاؿ بحوث السياحة والضيافة " والتي عقد الكمية فيمشاركة  -10
 ( .USAIDالدولي ) لإلنماءوبدعـ مف المنظمة األمريكية 

 :مف األبحاث العممية في مجالت عالميةعدد نشر  -11
 .2014( 2) ( العدد41المجمد) الجامعة األردنية، مجمة الدراسات، إدارة الجودة الشاممة، أساستصنيؼ الفنادؽ األردنية عمى  -1
( 2( العدد)4المجمة الدولية لمدراسات اإلدارية والتجارية، المجمد ) الخمس نجوـ وأثرىا عمى الرضا الوظيفي،نمط القيادة في فنادؽ  -2

2013. 
 .2013( 12( العدد )4مجمة متعددة التخصصات لمبحوث المعاصرة في األعماؿ المجمد ) جودة الخدمة وأثرىا عمى رضا السياح، -3
 . 2013( 1( العدد )3لمبحوث العممية في العموـ االجتماعية، المجمد ) المرأة في قطاع الفنادؽ، المجمة الدولية -4
( 1( العدد )6وجيات نظر مدراء الفنادؽ العالمية في األردف نحو التدريب الخارجي، المجمة األوروبية لألبحاث السياحية، المجمد ) -5

2013 . 
( 4والتأثيرات، المجمة األوروبية لمسياحة والضيافة والترفيو، المجمد ) راالختيابرامج التدريب الخارجية لمدراء الفنادؽ في األردف: معايير  -6

2013 . 
 مؤسسات التعميـ العالي في األردف لتخصصات اإلدارة السياحية والفندقية. اعتمادفي لجاف ىيئة  الكميةمشاركة  -12

 المعوقات والحموؿ المقترحة :
 برمجية األوبرا.بحاجة إلى نظاـ األوبرا لمحجز الفندقي / الحؿ بشراء  -
 .الضرورية لتشغيؿ المطبخ والمطعـ بحاجة إلى بعض المعدات لتفعيؿ عمؿ المطبخ والمطعـ التعميمي / الحؿ بشراء المعدات -

 التطمعات المستقبمية:
 .ي في اإلدارة السياحية والفندقيةاستحداث برنامج الدبموـ التدريب -
 اإلدارة السياحية واإلدارة الفندقية. استحداث برنامج الدبموـ المتوسط الشامؿ في تخصصي -
 .عقد دورة في الداللة البيئية -
 التطمع لمتعاوف مع الجامعات العالمية في مجاؿ استحداث برامج ماجستير في اإلدارة السياحية والفندقية. -
 تراث والسياحة وتطويرىا.يسعى القسـ لعمؿ برنامج ماجستير دولي مميز مف المحتوى العممي واألسموب البحثي في قطاع اآلثار وال -
 التعاوف مع مركز األنباط لمدراسات والبحوث لمعمؿ في مجاؿ األبحاث العممية في اآلثار والسياحة وخدمة المجتمع المحمي. -

 أعداد العامميف والخريجيف في الكمية
  عدد الطمبة الخريجيف

 بكالوريوس ماجستير  أستاذ مشارؾ  أستاذ مساعد  مدرسمحاضر متفرغ و   اإلداريوف
---  13 37  3  8  8  
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 الفصؿ الثالث
 

 الدوائر اإلدارية
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 القبوؿ والتسجيؿوحدة 
 الميمة الرئيسية :

عداد الجداوؿ المتعمقة بدراستيـ وامتحاناتيـ ومتابعة سيرتيـ  تنفيذ إجراءات قبوؿ الطمبة وتسجيميـ وانتقاليـ، وا 
 جراءات منح الشيادات لمخريجيف، وذلؾ بالتنسيؽ والتعاوف مع الجيات المعنية داخؿ الجامعة وخارجيا.األكاديمية، وا  

إف الطمبة ىـ محور العممية التعميمية لذلؾ فقد أولت الجامعة منذ نشأتيا ُجؿ اىتماميا لمطمبة وخمؽ البيئة المناسبة 
ميز لدييـ، ليكونوا بناة حقيقيف لوطنيـ في المستقبؿ. وقد حرصت ليـ وتأىيميـ بالعمـ والمعرفة، وتنمية روح اإلبداع والت

الجامعة عمى رعايتيـ ثقافيًا وعمميًا واجتماعيًا وصحيًا، ووفرت كؿ ما يحتاجونو، بما في ذلؾ المساعدات المادية لذوي 
 الدخؿ المحدود حتى ال تكوف عائقا أماـ تحصيميـ العممي.

دة، وتشترط المواظبة في الدراسة وال تقبؿ االنتساب، وتتكوف السنة الدراسية فييا بؽ الجامعة نظاـ الساعات المعتمتُ 
 مف فصميف رئيسيف وفصؿ صيفي اختياري.

 أواًل: طمبة البكالوريوس / أعداد الطمبة
( طالب 7333( طالبا وطالبة، وبمغ عدد الطمبة المسجميف )1744بمغ عدد الطمبة المقبوليف في مختمؼ التخصصات )

، والجداوؿ التالية تبيف أعداد الطمبة 2013/2014( طالبًا وطالبة في العاـ الدراسي 1908بة. وبمغ عدد الخريجيف )وطال
 المختمفة.عمى الكميات وتوزيعاتيـ 

 2013/2014لمعاـ  حسب التخصصالمقبوليف إحصائية بأعداد الطمبة 
 المجموع التخصص الكمية

 العمـو التربوية

 3 تربيةالدبمـو العاـ في ال
 1 دبمـو التربية في تكنولوجيا المعمومات
 2 الدبمـو الميني في اإلدارة المدرسية

 40 معمـ صؼ
 16 رياض األطفاؿ

 17 المناىج العامة وطرؽ التدريس/الشامؿ
 8 المناىج العامة وطرؽ التدريس/الرسالة

 27 التربية الخاصة
 114 المجموع الكمي

 اآلداب

 27 بية وآدابياالمغة العر 
 103 المغة اإلنجميزية وآدابيا

 28 العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية
 40 عمـ المكتبات / تكنولوجيا المعمومات

 81 الجغرافيا
 68 الدراسات اإلسالمية
 6 المغة الفرنسية

 17 التاريخ
 370 المجموع الكمي

 العمـو

 52 الرياضيات
 22 الفيزياء

 32 العمـو الحياتية
 60 الكيمياء

 166 المجموع الكمي
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 المجموع التخصص الكمية

 إدارة األعماؿ واالقتصاد

 63 إدارة األعماؿ
 31 االقتصاد
 77 المحاسبة

 49 إدارة المكاتب والمعمومات
 30 العمـو المالية والمصرفية
 83 نظـ المعمومات اإلدارية

 18 التسويؽ
 28 ميف والمخاطرالتأ

 379 المجموع الكمي

 اليندسة

 58 ىندسة التعديف
 51 ىندسة البيئة

 44 اليندسة الكيماوية
 113 اليندسة المدنية

 39 ىندسة االتصاالت
 47 اليندسة الميكانيكية
 59 اليندسة الكيربائية
 36 ىندسة الحاسوب

 449 المجموع الكمي

 تكنولوجيا المعمومات
 45 ىندسة البرمجيات
 32 عمـ الحاسوب

 24 نظـ المعمومات الحاسوبية
 101 المجموع الكمي

 البترا لمسياحة واآلثار

 3 اآلثار
 4 اإلرشاد السياحي

 15 إدارة الفنادؽ والمنتجعات
 12 إدارة الفنادؽ / التسويؽ
 5 إدارة الخدمات السياحية

 39 المجموع الكمي

 التمريض
 83 ضالتمري

 38 عمـو التحاليؿ الطبية
 7 عمـو التصوير اإلشعاعي

 128 المجموع الكمي
 1744 المجموع الكمي
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 توزيع طمبة الجامعة الحالييف عمى الكميات األكاديمية

 المجموع الكمية
 1793 اليندسة
 722 العموـ
 1271 اآلداب

 612 العمـو التربوية
 439 تكنولوجيا المعمومات
 204 البترا لمسياحة واآلثار
 1797 إدارة األعماؿ واالقتصاد

 495 كمية التمريض
 7333 المجموع الكمي

 
 توزيع طمبة الجامعة الحالييف عمى الكميات األكاديمية

 
 

  (2014-2011)  أعػػػػداد الطمبػػة فػػي كميػػات الجامعػػػة
  2014  2013  2012  2011 الكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

  595  835  893  892 كمية العمـو التربوية
  1240  1348  1289  1221 كمية اآلداب
  709  862  871  856 كمية العموـ

  1745  2297  2529  2502 كمية إدارة العماؿ واالقتصاد
  1765  2000  1828  1484 كمية اليندسة

  431  515  570  653 كمية تكنولوجيا المعمومات
  494  497  428  354 كمية األميرة عائشة بف الحسيف لمتمريض

  199  250  266  254 كمية البترا لمسياحة واآلثار
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 2013/2014وحتى  2003/2004تطور أعداد الطمبة في الجامعة عمى الفصؿ األوؿ لؤلعواـ 

 
 

 (2014 – 1999خالؿ السنوات )في الطمبة الخريجيف 

 
 جانبالطمبة العرب واأل

( طالػب مػف مجمػوع الطمبػة، 35في السنوات األولى مف تأسيس الجامعة لػـ تتجػاوز عػدد الطمبػة ييػر األردنيػيف )  -
وبقػػي ىػػذا العػػدد لسػػنوات الحقػػة دوف مسػػتوى طمػػوح الجامعػػة إلػػى أف وضػػعت الجامعػػة فػػي خطتيػػا االسػػتراتيجية 

مػف الطمبػة ييػر األردنيػيف، وذلػؾ ضػمف  ىدفًا أساسًا يتمثػؿ فػي ضػرورة اسػتقطاب المزيػد 2018-2012لألعواـ 
خطػػػة تسػػػويقية مدروسػػػة تضػػػمنت القيػػػاـ بزيػػػارات لػػػدوؿ الخمػػػيج والػػػدوؿ المجػػػاورة، والمشػػػاركة فػػػي معػػػارض التعمػػػيـ 
العالي داخؿ األردف وخارجة بيدؼ التعريؼ بالجامعة، وتكثيؼ المقاءات وزيارات الممحقيف الثقافييف لمدوؿ العربيػة 

بػالممحقيف الثقػافييف فػي السػفارات األردنيػة وتزويػدىـ بالمطبوعػات والنشػرات والمعمومػات عػف  واالجنبية، واالتصػاؿ
 الجامعة.

مالئػـ والمواصػػالت والخػدمات األخػػرى لمطالبػات الوافػػدات، السػػكف الوعمػى الجانػب اآلخػػر، قامػت الجامعػػة بتػوفير   -
عػداد لتقديـ جميع التسييالت الخ مكتب الطمبة العرب واألجانبكما أنشأت  اصة بقبوؿ الطمبػة ومتابعػة تسػجيميـ وا 
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بػػػرامج إرشػػػادية وتعريفيػػػة ليػػػـ، كمػػػا وفػػػرت االمكانػػػات الفنيػػػة لتقػػػديـ طمبػػػات االلتحػػػاؽ مػػػف خػػػارج األردف الكترونيػػػًا 
 بواسطة موقع الجامعة االلكتروني.

مفػة فػي بدايػة العػاـ وقد أثمرت ىذه الجيود إذ اصبح عدد الطمبة يير األردنييف الممتحقيف فػي التخصصػات المخت  -
 ( جنسية.15( طالبًا وطالبة في مرحمتي البكالوريوس والماجستير مف )187) 2011/2012الدراسي 

وستواصػؿ الجامعػة جيودىػػا فػي اسػتقطاب المزيػػد مػف الطمبػة ييػػر األردنيػيف لموصػوؿ إلػػى النسػبة المنشػودة بحيػػث  -
 يصبح عددىـ ضمف الخطة المرصودة.

 الذيف يحمموف الجنسية غير األردنية أعداد الطمبة في الجامعة
  عدد الطمبة  الجنسية
  59  السعودية
  29  الفمسطينية
  20  السورية
  19  المصرية
  5  السودانية
  2  العراقية
  2  المغربية
  2  الصومالية
  1  الجزائرية
  1  البحرينية
 1  الكويتية
  1  الرومانية
  1  األفغانية

 

 
 شؤوف العامميف في الجامعة دائرة

 الميمة الرئيسية
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تنفيذ سياسة الجامعة المتعمقة بتأميف حاجتيا مف الموارد البشرية واإلجراءات المتعمقة بوضعيـ الوظيفي وتوفير الخدمات 
قامة وتسييالت أخرى بالتنسيؽ مع الجيات المعنية في ال  جامعة.الالزمة ليـ مف تأميف صحي وتأميف عمى الحياة وسكف، وا 

 وتشتمؿ عمى ثالثة محاور رئيسية وىي:
 الييئة التدريسية .1
 الموظفيف اإلدارييف والفنييف .2
 التأميف الصحي .3

 الييئة التدريسية في الجامعة
 أواًل: أعداد أعضاء ىيئة التدريس

جامعة ( مف مختمؼ الرتب األكاديمية موزعيف عمى وحدات ال312بمغ مجموع أعضاء الييئة التدريسية في الجامعة )
 األكاديمية المختمفة.

 2013/2014أعضاء ىيئة التدريس حسب الوحدة التنظيمية والرتبة األكاديمية لمعاـ 
 المجموع مسميات أخرى مدرس +محاضر متفرغ أستاذ مساعد أستاذ مشارؾ أستاذ الوحدة التنظيمية

 39 0 10 8 17 4 كمية العمـو
 62 1 10 20 23 8 كمية اآلداب
 43 0 4 19 17 3 التربوية كمية العموـ
 19 0 3 8 8 0 كمية البترا

 51 0 9 8 16 6 كمية اليندسة
 23 0 14 20 3 0 كمية تكنولوجيا المعمومات

 39 0 18 6 12 0 كمية إدارة األعماؿ واالقتصاد
 23 2 11 9 3 1 كمية األميرة عائشة بنت الحسيف لمتمريض

 5 3 2 6 0 0 مركز االستشارات وتنمية المجتمع
 7 0 6 0 0 0 مركز المغات واالتصاؿ الثقافي

 1 1 0 0 0 0 مركز سمو األميرة بسمة بنت طالؿ لمتراث الثقافي غير المادي
 312 7 87 97 99 22 المجموع

 
 توزيع أعضاء ىيئة التدريس عمى الوحدات األكاديمية في الجامعة

 
 عداد أعضاء ىيئة التدريس حسب رتبيـ األكاديميةأ
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 أعضاء ىيئة التدريس أعدادىـ مف الذكور واإلناث
 المجموع أنثى ذكر الوحدة التنظيمية

 39 4 35 كمية العمـو
 62 9 53 كمية اآلداب

 43 8 35 كمية العموـ التربوية
 19 1 18 كمية البترا لمسياحة واآلثار

 51 3 48 كمية اليندسة
 23 2 21 كمية تكنولوجيا المعمومات

 39 1 38 األعماؿ واالقتصاد كمية إدارة
 23 5 18 كمية األميرة عائشة بنت الحسيف لمتمريض

 4 1 3 مركز االستشارات وتنمية المجتمع
 8 4 4 مركز المغات واالتصاؿ الثقافي

 1 1 0 مركز سمو األميرة بسمة بنت طالؿ لمتراث الثقافي غير المادي
 312 39 273 المجموع الكمي

 التدريس عمى الوحدات األكاديمية حسب الجنستوزيع أعضاء ىيئة 

 
 ثانيًا: اإلجازة واإلعارة واالنتداب
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( عضوًا خالؿ العاـ الجامعي 50بمغ عدد أعضاء ىيئة التدريس الذيف حصموا عمى إجازة أو إعارة أو انتداب )
2013/2014. 

 المجموع تفرغ عممي بدوف راتب إعارة أو انتداب الوحدة التنظيمية
 8 3 5 --- عمـوكمية ال

 12 6 5 1 كمية اآلداب
 7 1 3 3 كمية العمـو التربوية

 4 --- 4 --- كمية البترا
 8 4 1 3 كمية اليندسة

 1 --- 1 --- كمية تكنولوجيا المعمومات
 10 1 7 2 كمية إدارة األعماؿ واالقتصاد

 --- --- --- --- كمية األميرة عائشة بنت الحسيف لمتمريض
 --- --- --- --- تشارات وتنمية المجتمعمركز االس

 --- --- --- --- مركز المغات واالتصاؿ الثقافي
 --- --- --- --- مركز سمو األميرة بسمة بنت طالؿ لمتراث الثقافي غير المادي

 50 15 26 9 المجموع
 

 2014 -2012لؤلعواـ الدراسية تطور عدد أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة 
 مساعد تدريس باحث مساعد مدرس أستاذ مساعد أستاذ مشارؾ أستاذ المجموع امعيالعاـ الج
2012/2013 294 17 99 106 72 --- --- 
2013/2014 312 22 98 98 86 6 2 

 
 ثالثًا : الترقيات العممية:

 2013/2014لمعاـ  ( عضواً 19بمغ عدد أعضاء ىيئة التدريس الذيف تمت ترقيتيـ إلى مختمؼ الرتب األكاديمية )
 المجموع مشارؾ إلى أستاذ مساعد إلى مشارؾ الكمية

 4 1 3 كمية العمـو
 5 0 5 كمية اآلداب

 3 0 3 كمية العمـو التربوية
 1 0 1 كمية البترا لمسياحة واآلثار

 5 1 4 كمية اليندسة
 0 0 0 كمية تكنولوجيا المعمومات

 0 0 0 كمية إدارة األعماؿ واالقتصاد
 1 0 1 يرة عائشة بنت الحسيف لمتمريضكمية األم

 19 2 17 المجموع الكمي
 
 
 



 3102/3102طالل  التقرٌر السنوي لجامعت الحسٍه به

 

33 

 رابعًا : التعيينات
 ( عضو ىيئة تدريس في مختمؼ الكميات وعمى النحو التالي:48فقد ُعيف في الجامعة )

 
 2013/2014يف في الجامعة لمعاـ الجامعي نيالتدريس المعأعضاء ىيئة 

 
 المجموع أنثى ذكر الوحدة التنظيمية

 6 0 6 كمية العمـو
 10 1 9 كمية اآلداب

 2 0 2 كمية العمـو التربوية
 3 0 3 كمية البترا لمسياحة واآلثار

 6 0 6 كمية اليندسة
 6 1 5 كمية تكنولوجيا المعمومات

 4 0 4 كمية إدارة األعماؿ واالقتصاد
 9 3 6 كمية األميرة عائشة بنت الحسيف لمتمريض

 0 0 0 ية المجتمعمركز االستشارات وتنم
 2 0 2 مركز المغات واالتصاؿ الثقافي

 0 0 0 مركز سمو األميرة بسمة بنت طالؿ لمتراث الثقافي غير المادي
 48 5 43 المجموع

 
 العامموف في الجامعة

 التنظيمية المختمفة في الجامعة. ( عاماًل يعمموف في الوحدات901بمغ عدد العامميف مف اإلدارييف والفنييف )
 

 أعداد العامميف مف اإلدارييف والفنييف موزعيف عمى مجموعات حسب طبيعة الوظيفة
 

 المجموع الوحدة التنظيمية
 30 (مجموعة الوظائؼ المساندة لمعممية التدريسية )ميندسو المختبرات، فنيو المختبرات

 65 مجموعة الوظائؼ اليندسية والحرفية )الصيانة، اإلنتاج، الدائرة اليندسية( 
 37 مجموعة الوظائؼ التعميمية )المدرسة والروضة ( 

 53 مجموعة وظائؼ األمف 
 165 مجموعة الوظائؼ الخدمية )تغذية، نقؿ، زراعة، نظافة، عامؿ مكتب(

 529 مجموعة الوظائؼ اإلدارية والفنية )باقي العامميف مف يير الفئات المذكورة أعاله (
 22 المكافأة

 901 المجموع 
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 اد العامميف مف اإلدارييف والفنييف موزعيف عمى مجموعات حسب طبيعة الوظيفةأعد

 
 

 العامموف مف اإلدارييف والفنييف حسب صفة التعييف
 العدد صفة التعييف
 461 المصنفوف
 314 المقطوع
 100 العقود

 4 المستخدموف )مياومة(
 22 مكافأة
 901 المجموع

 
 ف حسب صفة التعييفالعامموف مف اإلدارييف والفنيي
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 ـ2013/2014العامموف في الجامعة مف اإلدارييف والفنييف حسب الوحدة والدرجة والفئة لمعاـ الجامعي 

 الدرجة )الفئة(
 الوحدة

 الفئات )المقطوع( الدرجات)المصنفوف والعقود(

المجموع  عقد مياومة مكافأة
ولى الكمي

أ
نية 

ثا
لثة 

ثا
بعة 

را
سة 

خام
سة 

ساد
 

ولى
أ

 

ثا
لثة نية
ثا

بعة 
را

سة 
خام

سة 
ساد

 

 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 2 1 0 كمية العمـو التربوية

 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 2 1 0 كمية اآلداب

 24 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 2 0 0 كمية العمـو

كمية إدارة األعماؿ 
 واالقتصاد

0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 10 

 54 16 0 0 11 2 0 0 0 0 0 0 22 3 0 0 ةكمية اليندس

كمية تكنولوجيا 
 المعمومات

0 0 3 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 13 

كمية البترا لمسياحة 
 واآلثار

0 1 1 11 1 1 0 0 3 4 7 14 1 0 3 37 

كمية األميرة عائشة بنت 
 الحسيف لمتمريض

0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 10 

 93 15 0 0 6 13 9 1 0 0 0 13 20 16 0 0 عمادة شؤوف الطمبة

عمادة البحث العممي 
 والدراسات العميا

0 1 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 

مركز الدراسات 
واالستشارات وتنمية 

 المجتمع
0 0 3 10 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 18 

مركز المغات واالتصاؿ 
 الثقافي

0 0 2 1 0 0 0 0 0 - 1 - 0 0 0 4 

مركز الحاسوب 
 وتكنولوجيا المعمومات

0 0 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 26 

مركز األميرة بسمة 
 لمتراث غير المادي

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

مركز األنباط لمدراسات 
 اآلثارية

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مركز الطاقة المتجددة

اء مركز تطوير أد
 أعضاء ىيئة التدريس

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

وحدة مكتبة األمير 
 الحسيف بف عبد اهلل

0 0 4 11 2 2 0 0 1 2 2 1 1 0 1 27 

دارة  دائرة التخطيط وا 
 الجودة

0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 

دائرة أمانة سر 
 المجالس

0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ات الدوليةدائرة العالق

 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 دائرة شؤوف الموظفيف

دائرة اليندسة 
 والمشاريع

0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 دائرة الشؤوف القانونية

دائرة العالقات العامة 
 واإلعالـ

0 0 2 6 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 13 

 10 3 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 دائرة الديواف المركزي

 10 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 دائرة المركز الصحي

 22 1 0 0 - 6 0 0 0 0 0 2 10 3 0 0 دائرة المواـز
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 84 15 0 0 9 15 14 11 0 0 0 1 12 6 1 0 دائرة الصيانة

 186 22 3 11 35 31 50 15 0 0 0 3 11 5 0 0 دائرة الخدمات

 53 2 0 3 20 10 12 4 0 0 0 0 1 1 0 0 دائرة األمف الجامعي

 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 جياز الرقابة الداخمية

مكتب رعاية الطمبة 
 األجانب

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 13 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 5 1 2 0 دائرة مكتب الرئيس

 10 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 4 0 تب االرتباطمك

مكتب شؤوف قصر 
 الممؾ المؤسس

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 52 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 12 11 0 0 وحدة القبوؿ والتسجيؿ

 22 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 12 6 0 0 وحدة الشؤوف المالية

مدرسة جامعة الحسيف 
 بف طالؿ التطبيقية

0 1 9 12 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 27 

روضة جامعة الحسيف 
 بف طالؿ التطبيقية

0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 11 

 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 دائرة العطاءات المركزية

مكتب االتصاؿ مع 
 الصناعة

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 وحدة الرئاسة

 901 109 4 22 98 109 105 36 0 0 3 30 260 106 19 0 المجموع

 تـ اآلتي :
 ( معمماً 25تعييف )  ًفي وحدات الجامعة المختمفة. وفنيا 
 ( موظفاً 89ترفيع ) .في وحدات الجامعة المختمفة 
 ( نياء خدمة  .يف( موظف6قبوؿ استقالة وا 
 ( موظفاً 32نقؿ ) .بيف وحدات الجامعة المختمفة 
 يف( موظف7حويؿ مف مياومة إلى عقد )ت. 

 
 

 الدرجات )المصنفوف والعقود( العامموف في الجامعة مف اإلدارييف والفنييف
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 التأميف الصحي والتأميف عمى الحياة:

 2014أواًل: التأميف الصحي لعاـ 
 2014المشتركوف بالتأميف الصحي ممف ىـ عمى رأس عمميـ حسب درجة التأميف خالؿ عاـ 

 المجموع المعالوف زوجة األبناء زوجة المشتركوف التأميف درجة
 998 104 273 100 521 خاصة
 6062 --- 1945 508 3609 أولى
 41 --- 15 2 24 ثانية
 97 --- 27 8 62 ثالثة

 7198 104 2260 618 4216 المجموع
 2014ـ المشتركوف بالتأميف الصحي ممف ىـ عمى رأس عمميـ حسب درجة التأميف خالؿ عا

 
 

 2014عدد األفراد الذيف انتيت خدمتيـ في الجامعة ويستفيدوف مف خدمات التأميف الصحي في 
 المجموع المعالوف زوج + زوجة األبناء زوجة المشتركوف درجة التأميف

 1 --- --- --- 1 خاصة
 77 9 20 9 39 أولى
 --- --- --- --- --- ثانية
 --- --- --- --- --- ثالثة

 78 9 20 9 40 جموعالم

 2013الرسـو المستوفاة لعاـ 
( دينارًا موضحة بالجدوؿ التالي 1730247.00بمغت رسـو االشتراؾ المستوفاة مف العامميف والمنتفعيف ممف ىـ عمى رأس عمميـ )

تيـ مف العمؿ في مجموع رسـو االشتراؾ المستوفاة مف المستفيديف مف التأميف الصحي الذيف انتيت خدما، حسب درجة التأميف
 دينارًا. (1730247.00)الجامعة وال زالوا مشتركيف بالتأميف 

 2014نفقات الجامعة لممشتركيف والمنتفعيف لعاـ 
 ( دينارًا.6240538.00بمغت نفقات المعالجة لممستفيديف مف التأميف الصحي التي تحممتيا الجامعة )

 2014التأميف عمى الحياة لعاـ ثانيًا: 
 ( عاماًل يعمموف في الوحدات التنظيمية المختمفة في الجامعة.901عامميف مف اإلدارييف والفنييف )بمغ عدد ال
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 وحدة الشؤوف المالية

 الميمة الرئيسية:
 .خالؿ األعواـ والتقديرية ةالفعميو إعداد التقارير المالية، 

 موازنة الجامعة ومواردىا المالية:
 ـ لمسنة القادمة ومواردىا ذاتية كرسـو الجامعات أو دعـ حكومي أو منح.إعداد الموازنة التقديرية نياية كؿ عا

 لمجامعة مف: الماليةتتألؼ الموارد 
 قولة والغير منقولةناألمواؿ الم -2  رسـو الجامعة -1
 إيرادات أخرى. -4  منح ودعـ حكومي -3

 2013أواًل اإليرادات لعاـ 
( دينار، ويبيف الجدوؿ اآلتي تفصيالت ىذه 2004960264.00) 2013 لمعاـالفعمي المحصؿ مجموع اإليرادات بمغ 

 اإليرادات:
 2013إلى  2006اإليرادات الفعمية المحصمة بالدينار لمسنوات مف 

 السنة
 اإليرادات

 مجموع اإليرادات مساىمة خزينة الدولة والرسـو اإلضافية الذاتية والرسـو الجامعية
2006 5,329,286.00 883,266.00 141,619,952.00 
2007 6,439,708.00 8,558,875.00 14,998,583.00 
2008 1,945,409.00 12,328,018.00 19,273,427.00 
2009 6,610,352.00 14,353,300.00 20,963,652.00 
2010 7,116,975.00 10,930,118.00 18,047,093.00 
2011 9,081,160.00 9,907,052.00 18,988,212.00 
2012 9,254,218.00 8,360,796.00 17,615,014.00 
2013 9,294,269.00 11,201,995.00 20,496,264.00 

 
 2013إلى  2006اإليرادات الفعمية المحصمة بالدينار لمسنوات مف 
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 2013معاـ لًا : النفقات نيثا

 لمفترة مجموع النفقات الفعمية المدفوعة بمغ

 السنة
 النفقات

تسديد الفروض 
 والديوف

النفقات  مجموع
البعثات العممية  المتكررة الفعمية

 االلتزامات المدورة اإلنمائية الرأسمالية والدورات والبحث العممي

2006 8,321,353.00 1,356,450.00 932,195.00 1,368,027.00 917,936.00 0.000 12,895,961.00 
2007 10,810,050.00 1,080,000.00 811,796.00 263,899.00 289,619.00 0.000 15,677,364.00 
2008 12,211,650.00 613,245.00 4,092,000.00 0.000 4,376,000.00 0.000 21,292,895.00 
2009 11,485,969.00 688,913.00 592,932.00 0.000 3,096,068.00 0.000 1,586,882.00 
2010 11,291,026.00 557,018.00 173,289.00 0.000 1,297,401.00 4,580,118.00 17,898,852.00 
2011 13,275,574.00 596,600.00 152,154.00 15,115.00 638,928.00 4,366,257.00 19,044,628.00 
2012 14,320,871.00 435,708.00 323,999.00 0.000 1,099,810.00 3,860,796.00 20,041,184.00 
2013 15,757,147.00 303,288.00 99,579.00 0.000 279,815.00 4,231,995.00 20,671,824.00 

 
 

 

 

 

 الوحدة أعداد العامميف في 
 عقد خامسة رابعة ثالثة ثانية أولى العامموف في وحدة الشؤوف المالية

24 --- 1 6 13 3 1 
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 وحدة الرئاسة 
 دائرة أمانة سر المجالس

 
 جالس:مالميمة الرئيسية: أمانة سر ال

تابعة أعماؿ مجالس الجامعة المختمفة )مجمس األمناء، ومجمس الجامعة، ومجمس العمداء،  ولجنة تتمخص مياـ الدائرة بم
التعييف والترقية(، بحيث تتولى إعداد محاضر الجمسات والقرارات الصادرة عف ىذه المجالس ومتابعة إجراءات تعييف 

 وشعبة الممفات والمتابعة.أعضاء ىيئة التدريس وترقيتيـ. وتتكوف مف شعبتيف ىما شعبة المجالس، 
 

 أىـ النشاطات واإلنجازات:
( محضر 28( محضر لمجمس العمداء، و)31( محاضر لمجمس الجامعة، و )4( محاضر لمجمس األمناء، و )6تـ عقد )

اذ لجنة تعييف وترقية، باإلضافة إلى ترقية عدد مف أعضاء ىيئة التدريس بكافة الرتب العممية )أستاذ، أستاذ مشارؾ، أست
 مساعد(.

 
 دائرة أمانة سر المجالسأعداد العامميف في 

 
 مقطوع عقد خامسة رابعة ثالثة ثانية أولى العامموف 

7 --- 1 --- 4 1 1 --- 
 

  دائرة الديواف المركزي
 الميمة الرئيسية:

ميمات، ووفقًا لألنظمة والتع توثيؽ الترابط بيف شتى أقساـ الجامعة ومتابعة جميع المراسالت الخارجية والداخمية في الجامعة
رساؿ البريد والتعاميـ والقرارات الصادرة  (واإلنشاء، متابعة الممفات والمراسالت - الطباعةوتضـ شعب )الصادر، الوارد،  وا 

 عف رئاسة الجامعة وتشكيؿ المجاف. 
 
 الديواف المركزي دائرةداد العامميف في أع
 

 مقطوع سادسة خامسة رابعة ثالثة ثانية أولى العامموف 
5 --- --- 1 3 --- 1 1 
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 المكتبة وحدة 
 الميمة الرئيسية:

 تقديـ الخدمات المباشرة لممستفيديف. -
 توفير مختمؼ أوعية المعمومات في كافة المجاالت. -
 الحرص عمى التواصؿ والتعاوف مع المؤسسات والجيات الغير ربحية إلثراء المكتبة. -
 مسؤولة في الجامعة عف إتاحة قواعد البيانات عف طريؽ االشتراكات السنوية.تعتبر المكتبة ىي الجية ال -

 
 أىـ النشاطات واإلنجازات:

 مقتنيات المكتبة:
 ( كتاب.3000األوعية الورقية ) -
 ( قواعد بيانات.7المصادر اإللكترونية ) -
 ( كتاب.1900الفيرسة والتصنيؼ ) -
 ( كتاب.3000التجميد ) -
 (.5رسالة جامعية ) -
 ( حركة.14000إلعارة )حركات ا -
 ( زائر خالؿ شير.17000عدد الزائريف لممكتبة ) -

 
 التطمعات المستقبمية:

 تمويؿ مشروع مكتبة ذوي االحتياجات الخاصة. -
 إنشاء قاعة المواد السمع بصرية وتجييزىا بأجيزة البحث والقراءة. -
 طيب او ثراه ليكوف نواة لمركز تطوير مشروع األرشيؼ الصحفي لجاللة المغفور لو الممؾ الحسيف بف عبداو -

 دراسات فكر الحسيف.
 

 المعوقات والحموؿ المقترحة:
 تشغؿ المكتبة حاليًا فقط طابؽ واحد مما يسبب إزدحاـ في مختمؼ مرافؽ المكتبة.  -
 عدـ توفر المخصصات المالية الالزمة التي تسيـ بالتطوير. -

 الحموؿ المقترحة : 
 إشغاؿ الطابؽ الثاني.  -
 عف مصادر تمويؿ مف جيات خارجية. البحث -

 
 المكتبة وحدة أعداد العامميف في
 مقطوع سادسة خامسة رابعة ثالثة ثانية أولى العامموف
25 --- --- 5 12 5 --- 3 
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 دائرة العالقات الدولية
 الميمة الرئيسية:

المنظمات والمراكز العربية إقامة جسور مف التعاوف األكاديمي والثقافي بيف الجامعة والجامعات والسفارات و 
 واألجنبية، وتعزيز ذلؾ التعاوف بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاىـ بيف الجامعة وىذه المؤسسات.

 الرسالة:

 تعزيز التعاوف الدولي بيف الجامعة ومؤسسات التعميـ العالي األردنية والعربية والعالمية.

 األىداؼ:

 ألجنبية في سبيؿ إقامة عالقات ثقافية وعممية معيا.التواصؿ مع الجامعات األردنية والعربية وا 

 .إعداد مسودات االتفاقيات ومذكرات التفاىـ المنوي عقدىا مع الجامعات والمؤسسات المختصة األخرى 

  التواصؿ مع الييئات الدبموماسية والثقافية والمراكز والدوائر المختصة لدى السفارات العربية واألجنبية في األردف
مة جسور التعاوف بيف الجامعة وبينيا، واإلفادة مف البرامج والمنح المقدمة مف دوليـ فيما يقع ضمف بيدؼ إقا

 اختصاصات الجامعة واىتماماتيا.

  متابعة تفعيؿ االتفاقيات ومذكرات التفاىـ المبرمة بيف الجامعة والجيات األخرى والتنسيؽ في ىذا الشأف مع
 الجيات المعنية داخؿ الجامعة .

 يـ النصح واإلرشاد وخدمات اإلسناد لمكميات والمراكز ووحدات ودوائر الجامعة فيما يتعمؽ بأمور التعاوف تقد
 الدولي.

  تطوير إرشادات لكيفية متابعة الشؤوف الدراسية لمطمبة يير األردنييف الدارسيف في الجامعة، بالتعاوف مع الكميات
 جانب.التي يدرسوف فييا ومكتب رعاية الطمبة العرب واأل

  دارة تنسيؽ تطوير أعماؿ الجامعة ضمف المعايير العالمية وذلؾ بالتنسيؽ مع الجيات المعنية ودائرة التخطيط وا 
 الجودة .

 .تنسيؽ اشتراؾ الجامعة في المؤتمرات وشبكات االتصاؿ الدولية وتعزيز حضورىا في المحافؿ الدولية 

 ر المشاركة في معارض التعميـ الوطنية والعربية تسويؽ التخصصات والبرامج التي تدرس في الجامعة عب
 والعالمية الستقطاب مزيد مف الطمبة العرب واألجانب.

  .أية أمور أخرى يكمؼ بيا مدير الدائرة مف قبؿ األستاذ الدكتور رئيس الجامعة ضمف التعاوف الدولي والثقافي 

 

 العالقات الدولية دائرةالعامموف في 

 مقطوع سادسة خامسة رابعة ثةثال ثانية أولى العامموف
1 --- 1 --- --- --- --- --- 

 
 



 3102/3102طالل  التقرٌر السنوي لجامعت الحسٍه به

 

43 

دارة الجودة  دائرة التخطيط وا 

 رؤية الدائرة:

 لية.ضماف مستوى عاؿ لنوعية المدخالت والعمميات والمخرجات بجوانبيا الثالث األكاديمية واإلدارية والمالية وفقًا لممعايير الوطنية والدو 

 رسالة الدائرة: 

ئرة إلى االطالع عمى األداء العاـ لمجامعة ومراقبة شقيو األكاديمي واإلداري لضماف نوعية المدخالت والمخرجات باالستناد تسعى الدا
إلى أسس ومعايير عممية ومينية شاممة لكافة المجاالت، باإلضافة إلى توعية وتدريب العامميف في الجامعة بشكؿ مستمر وذلؾ مف 

 جية لضبط الجودة.خالؿ تطبيؽ الخطة االستراتي

 :أىداؼ الدائرة

: تحقيؽ التميز والنوعية المستدامة في جميع المجاالت التعميمية والتعممية في الجامعة بشكؿ مستمر وذلؾ مف خالؿ إجراءات أوالً 
 واضحة تضمف ضبط جودة العناصر اآلتية:

 .أعضاء الييئة التدريسية 
 .الطمبة 
 .الخطط الدراسية 
 ـ.أساليب التعميـ والتعم 
 .التقييـ 
 .مصادر التعمـ 
 .البيئة التكنولوجية 

: اقتراح سياسات المواءمة بيف مخرجات التعميـ العالي واحتياجات سوؽ العمؿ ويتطمب ذلؾ رفع كفاءة وجودة الخريجيف وتأىيميـ ثانياً 
 لفرص العمؿ الداخمية والخارجية.

 قياس مؤشرات عناصر العممية التعميمية والتعممية واألداء دوريًا. : تقييـ لمختمؼ الكميات واإلدارات في الجامعة مف خالؿثالثاً 

 تنسيؽ وضع أسس وبرامج تيدؼ لالرتقاء بالبحث العممي وتحفيز الباحثيف في مختمؼ الكميات في الجامعة. رابعًا:

 ا مف خالؿ التغذية الراجعة.تنسيؽ وضع برامج لممساىمة في تنمية المجتمع المحمي وخدمتو ومتابعة ىذه البرامج وتقييمي خامسًا:

: إنشاء قاعدة بيانات في الجامعة تشمؿ جميع المعمومات عف الكميات والعمادات والوحدات والدوائر اإلدارية والطمبة والمباني سادساً 
 والمرافؽ والمختبرات ...الخ.

االستفادة مف مخرجاتيا لتحسيف وتطوير األداء اإلعداد واإلشراؼ عمى تطبيؽ الخطة االستراتيجية لضبط الجودة في الجامعة و سابعًا: 
 األكاديمي واإلداري والمالي. 

 تنسيؽ الجيود إلعداد خطة التقييـ الذاتي لضماف وضبط النوعية في الجامعة بالتعاوف مع الكميات والوحدات والدوائر المختمفة. ثامنًا:

لجامعة عمى ما يمـز مف معارؼ وميارات واتجاىات تتالءـ وتطبيؽ توعية وتدريب جميع أعضاء ىيئة التدريس والعامميف في ا تاسعًا:
 .لضبط الجودة في الجامعة الخطة االستراتيجية

قميميًا ودوليًا وتبادؿ الخبرات معيا. عاشرًا:  بناء شبكة عالقات مع مؤسسات تعنى بضبط الجودة محميًا وا 

 نشاطات وانجازات الدائرة:

  25/2/2013إجراءات االعتماد والجودة في ىيئة االعتماد بتاريخ مشاركة الدائرة في ورشة عمؿ حوؿ . 
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  مشاركة الدائرة  في حفؿ افتتاح المؤتمر العربي الدولي الثالث لضماف جودة التعميـ العالي في جامعة الزيتونة 
2-4/4/2013. 

 حيث  14/4/2013عة األردنية حضور مدير الدائرة اجتماع ىيئة إعتماد مؤسسات التعميـ العالي  في مبنى رئاسة الجام
 قدمت نبذة عف امتحاف الكفاءة المعرفية وآلية تنفيذه الذي سيتـ تطبيقو خالؿ النصؼ األوؿ مف أيار القادـ .

 17-26/4/2013  حضور مدير الدائرة اجتماعات مناقشة وتطوير نظاـ الجودة في برنامجTEMPUS  /في بروكسؿ
 بمجيكا .

 ( مشاركة الدائرة مؤتمرTIES International Conference في عماف برعاية اإلتحاد األوروبي وعدد مف الجامعات )
 .29/4/2013األوروبية  في تاريخ 

  مف أجؿ مناقشة االستباف  13/5/2013مشاركة الدائرة  في اجتماع ىيئة اعتماد مؤسسات التعميـ العالي يـو االثنيف
 الخاص بضماف الجودة .

 اع لممشاركيف في مشروع تمبوس والمسمىمشاركة الدائرة  في اجتم(EQUAM)    في كمية البترا لمسياحة واآلثار بحضور
 17/5/2013-16وفود أوروبية وممثميف عف التعميـ العالي في األردف  بتاريخ 

 في اجتماع مشروع تمبوس الدائرة  مشاركة(EQUAM)  19/6/2013 -15في تاليف عاصمة جميورية استونيا 
 في االجتماع الخاص بمشروع المجمس الثقافي البريطاني لتعزيز إدارة ضماف الجودة في الجامعات وذلؾ   مشاركة الدائرة

 في كمية التمريض / الجامعة األردنية. 4/7/2013
  مشاركة الدائرة  في اجتماعيف ينظميما اتحاد جامعات العالـ اإلسالمي في الجامعة األردنية سيتـ في االجتماع األوؿ مناقشة

وفي االجتماع الثاني  9/9/2013-8ائؽ تفعيؿ مركز خبراء التخطيط اإلستراتيجي في جامعات العالـ اإلسالمي يومي وث
 12/9/2013-11سيتـ مناقشة تفعيؿ إدارة تبادؿ البرامج والطالب وىيئة التدريس بيف جامعات العالـ اإلسالمي يومي 

 لتقديـ رؤية الجامعة في المواضيع المطروحة.
 17/9/2013الدائرة  في ورشة عمؿ )إدارة الجودة في مؤسسات التعميـ العالي في األردف( في عماف بتاريخ  مشاركة  
 ( مشاركة الدائرة  في اجتماع مشروع تمبوسEQUAM)   في الجامعة الياشمية يومي األحد واالثنيف الموافؽ 

 معات األردنية .ييدؼ إلى تطوير نظاـ جودة حديث يطبؽ عمى جميع الجا 20-21/10/2013
  مشاركة الدائرة  في افتتاح مؤتمر المغويات الدولي الذي تنظمو الدائرة بالتعاوف مع صندوؽ دعـ البحث العممي وسمطة إقميـ

 بمشاركة مف دوؿ عربية وأجنبية . 21/1/2013-19البتراء التنموي السياحي خالؿ لفترة ما بيف 
 بناًء عمى دعوة مف مكتب  12/12/2013ت العممية مشاركة الدائرة  في اجتماع لمناقشة البعثاDAAD. 
  تمبوس( مشاركة الدائرة في االجتماع الدوري لمشروعEQUAM في جامعة األميرة سمية يـو الخميس )9/1/2014. 
  تمبوس( مشاركة الدائرة في االجتماع الدوري لمشروعEQUAMيومي األربعاء والخميس ) 

22-23/1/2014. 
 عماف خالؿ يومي عات األردنية في فندؽ الماريوت/ورشة عمؿ لمناقشة نظاـ إدارة الجودة في الجام حضور مدير الدائرة

14-15/5/2014. 
  2013/2014إعداد التقرير السنوي لمجامعة لمعاـ. 

 العامموف في الدائرة

 مقطوع سادسة خامسة رابعة ثالثة ثانية أولى العامموف
6 --- 1 1 4 --- --- --- 
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 لعالقات العامة واإلعالـدائرة ا
 الميمػة الرئيسيػة : 

تعد دائرة العالقات العامة واالعالـ الناطػؽ الػرسمي باسػـ الجامعػة، إذ تػتولى اإلشػراؼ عمػى تنظيػـ العػالقػػات الثػقافيػػة 
قافيػة واالعالـ،وشػعبة والعػامػة مػع مػختمؼ المػؤسسػات داخػؿ الػوطف وخػارجػػو وىػي تضػـ اربػع شػعب ىػي شػعبة العالقػات الث

 العالقات العامة وشعبة الديواف وشعبة التقنيات واالعماؿ الفنيػة.
ودائػرة العػالقػات العامػة واإلعػالـ ىػي الجيػة المنسقػة لألنشطػة العامة التي تقػـو بيػا الكميػات والعمػادات، حيث  تقػوـ      

ػة عػف طريػؽ تنظيػـ المواسػـ والبرامػج الثقافية وعقد المؤتمػرات والنػدوات بتنسيػؽ األنشطػة الطالبية والفعاليػات المجتمعي
والمحاضػرات والمعػارض واالحتفػاالت، وتحرص الدائػرة عمػى إعطػاء الصػورة المشػرفػة والصػادقػة عػف الجػامعة عف طريؽ 

ووسائػؿ اإلعػالـ المختمفػة بالتقاريػر األخباريػة،  شعبػة العالقات الثقافية واالعالـ وذلؾ بتزويػد وكاالت األنبػاء والصحػؼ
كػذلؾ تقػـو الدائػرة بتحػرير مطػبػوعات الجامعػة واإلشراؼ عمػى طباعتػيا فػي سبيػؿ توضيػح رسػالة الجامعػة وأىدافيا وتعنػى 

 بسالمػة المظيػر العػاـ لمجامعػة.
 

 أىـ النشاطات واالنجازات: 
قة النقاشية الثالثة لجاللة الممؾ عبد او /يمقييا معالي السيد توفيؽ كريشاف ومعالي لقاء حواريًا لمضاميف الور  -

 السيد سميح المعايطو
 زيارة الممحؽ الثقافي الماليزي في السفارة الماليزية -
 فريؽ التمفزيوف األردني لتغطية يـو االنتخابات -
 وير أنظمة الطاقة المتجددةورشة العمؿ )دور أنظمة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تط -
 الدور الريادي الذي يقـو بو الصندوؽ بدعـ وتطوير مسيرة البحث العممي في الجامعات األردنية" محاضرة  -
 مؤتمر المغويات الدولي -
 ورشة تقنيات التصوير المونتاج /مركز االميرة بسمو/  المركز الكوري األردني -
لقاء محاضرة ) -  (Jordan –Polish Relationsزيارة السفير البولندي وا 
 Tempus Aspireالمؤتمر النيائي لمشروع تمبوس اسبير  -
 زيارة  مدير البرنامج العربي لمتعميـ في مؤسسة  وبكييديا -

 
 أعداد العامميف في دائرة العالقات العامة 

 
 مياومة مقطوع سادسة خامسة رابعة ثالثة ثانية أولى العامموف في الدائرة

13 --- --- 2 6 1  3   1 
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 دائرة المواـز
 

 الميمػة الرئيسيػة : 
وجردىػػا تػػوفير المػػواـز الجامعيػػة وفحصػػيا وتسػػمميا وتسػػجيميا وترميزىػػا وتنسػػيقيا فػػي مسػػتودعاتيا والتػػأميف عمييػػا وصػػيانتيا 

لمممكػة وداخميػا واإلشراؼ عمييا وتوزيعيا ومراقبة المخزوف السمعي ومدى صالحيتو واالتصاؿ بمصادر توريد المػواـز خػارج ا
 لدييا عف تمؾ المصادر.وتزويد المجنة والجيات األخرى المختصة بشراء المواـز بالجامعة بالمعمومات التي تتوافر 

 
 أىـ النشاطات واالنجازات: 

 ( سبعة عشرة ألؼ دينار.000,17تـ طرح عطاءئيف فرعياف تقدر قيمتيا بػ ) -
( عممية شراء وكانت القيمة اإلجمالية 280الشراء التي تمت )( وعدد عمميات 101تـ انجاز طمبات شراء عدد ) -

 ( ألؼ دينار.000.250,85ليا مبمغ وقدره )
( أثناف وستوف ألفًا وأربعمائة وخمسة 62,425.000( مناقصة وبقيمة إجمالية )41عدد المناقصات لمعاـ ) -

 .وعشروف ديناراً 
ستة آالؼ ومائة وخمسة وعشروف دينارًا فقط ال ( 6,125.000( قرارات وبقيمة إجمالية )4عدد قرارات التمزيـ ) -

 يير.
 إعداد بطاقات العيدة أواًل بأوؿ لمعرفة العدة والمستمزمات لكؿ موظؼ. -
 المشاركة في لجاف االستالـ، وحفظيا في المستودعات كأمانات بشكؿ مؤقت. -
 ( معاممة مف جميع عمادات ووحدات ودوائر الجامعة.1135استقباؿ ) -
 ( عطاء مركزي واإلعفاءات الجمركية، واالفراج عف الكفاالت لمتوريد.17امالت )متابعة مع -

 
 : التطمعات المستقبميػة

خراج المواـز حسب األنظمة الحاسوبية الحديثة وانتقاؿ الدائرة إلى الموقع الدائـ، حتى  حوسبة الدائرة الكترونيًا ب دخاؿ وا 
 جامعة إلنجاز مياميا بالشكؿ المطموب وفي أسرع وقت.تكوف الدائرة أكثر استقرارًا وقربًا لموقع ال

 
 أعداد العامميف في دائرة المواـز

 
 مقطوع سادسة خامسة رابعة ثالثة ثانية أولى العامموف
22 --- 2 7 10 3 --- --- 

 
 
 
 
 
 

 دائرة اليندسة والمشاريع
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 الميمػة الرئيسيػة : 
اإلشراؼ مثؿ، وتتولى الدائرة المياـ والواجبات اليندسية  2002ف الثاني أنشئت اليندسة والمشاريع في الجامعة في شير كانو 

أو مستشاريف، عمى األشغاؿ التي ينفذىا المتعيدوف، ومراقبة تنفيذىا إما مباشرة بواسطة الدائرة أو باالشتراؾ مع متعيديف آخريف 
حفظ وثائؽ ومخططات وخرائط مع مستشاريف،  الشتراؾفحص األشغاؿ الخاصة بالجامعة وتسمميا إما مباشرة بواسطة الدائرة، أو با

 متابعة فرز األراضي الخاصة بالجامعة .و مباني ومرافؽ و أشغاؿ الجامعة،  أراضي
وتقديـ المقترحات والتوصيات الفنية وبرامج التنفيذ لمسير في تنفيذ خطة اإلنشاءات اإلستراتيجية والمعتمدة لدى الجامعة وكذلؾ 

قيؽ وتجييز الدراسات والتصاميـ ووثائؽ العطاءات ومتابعة طرح عطاءات اإلنشاءات واإلشراؼ عمييا ومتابعة كافة تقـو الدائرة بتد
 األمور المتعمقة بيا سواًء عف طريؽ الدائرة أو المكاتب و الشركات االستشارية .

 أىـ النشاطات واالنجازات: 
 يـ " تجييز الشروط المرجعية لعطاء "إعداد الدراسات والتصام -
 مشروع مبنى كفتيريا الطالب االستثماري. -
 القياـ بأعماؿ تكممة مسجد الجامعة / ساحات خارجية ومحراب ومنبر ومظالت. -
 إعادة تأىيؿ سكف البيداء. -
 صيانة سكف بوابة الفتح. -

 مشاريع تحت التنفيذ 
 (.2مشروع مبنى مجمع القاعات رقـ )  -
 اليندسية. مشروع مبنى المواـز والمستودعات والمشايؿ   -
 مشروع مبنى كمية إدارة األعماؿ واالقتصاد.  -

 :  التطمعات المستقبميػة
 إنشاء مبنى كمية العمـو ومختبراتيا. -
 إنشاء مبنى كمية العمـو التربوية. -
 إنشاء مجمع الدوائر. -
 إنشاء إستاد رياضي مع المدرج. -
 إنشاء مبنى سكف الطالبات. -
 إنشاء مبنى سكف الرئاسة. -

 : المعوقات
 ـ توفر المخصصات المالية الالزمة لتنفيذ المشاريع.عد -
 نقص في عدد العامميف في الدائرة وخاصة الفنييف مف ميندسيف ومراقبيف. -
 نقص المعدات والبرامج اليندسية. -

 الحموؿ المقترحة::
 تعييف ميندسيف ومراقبيف وفنييف لمتابعة المشاريع. -
 طموبة.تزويد الدائرة بالمعدات والبرامج اليندسية الم -

 
 اليندسة والمشاريع دائرةالعامميف في 

 مقطوع سادسة خامسة رابعة ثالثة ثانية أولى العامموف
6 --- 1 1 3 --- --- 1 

 
 جياز الرقابة الداخمية
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 الميمة الرئيسية:

مة باإليرادات تيا وعمى اآلثار المالية لسائر القرارات اإلدارية المتصوموجوداالرقابة عمى إيرادات الجامعة ونفقاتيا 
والنفقات وذلؾ مف خالؿ رقابة وتدقيؽ االختصاصات التي تضمف التصرؼ بأمواؿ الجامعة أو تحصيميا وسالمة قيودىا 

 وحساباتيا، كذلؾ يقـو بالرقابة اإلدارية عمى العامميف في الجامعة.
 

 أىـ النشاطات واالنجازات:
 

 ا وسجالتيا.تدقيؽ حسابات المستودعات والمخازف وقيودىا ودفاترى -
تدقيؽ جميع حسابات التسوية مف أمانات وسمؼ لمتحقؽ مف سالمة العمميات فييا والتأكد مف استيفاء األقساط في  -

 مواعيدىا وتسوية السمؼ بعد انتياء الغرض منيا.
 التأكد مف صحة ودقة القيود والمستندات المالية الدورية ويير الدورية وسجالتيا. -
ألوراؽ المالية والموجودات األخرى في مستودعات الجامعة المختمفة لمتحقؽ مف مدى جرد النقود والطوابع وا -

 مطابقتيا لمقيود وضماف سالمتيا.
مراقبة تنفيذ موازنة الجامعة وفحص الحسابات الختامية والنظر في تقارير مدققي الحسابات الخارجية والتأكد مف  -

 صحتيا.
 .اية موجودات مف االختالس أو سوء االستعماؿ أو التمؼ أو الضياعمراقبة ومتابعة اإلجراءات اليادفة إلى حم -

 
 التطمعات المستقبمية:

 
تعزيز كادر جياز الرقابة الداخمية بالفنييف الذي يضمف التدقيؽ عمى األعماؿ المنجزة في الجامعة مف الناحية  -

داريًا وفنيًا. الفنية كوجود ميندس وحاسب كميات حتى يتـ تعزيز الرقابة بمختمؼ أوجييا مال  يًا وا 
السعي لوجود مندوب مف جياز الرقابة في كافة المجاف التي تشكؿ في الجامعة بيدؼ الوقوؼ عمى سالمة  -

 اإلجراءات والقرارات المتخذة مف ىذه المجاف.
 

 الرقابة الداخمية جيازأعداد العامميف في 
 

 طوعمق سادسة خامسة رابعة ثالثة ثانية أولى العامموف في الدائرة
9 --- 1 2 3 --- --- 3 

 
 
 
 
 

 دائرة الشؤوف القانونية
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 الميمػة الرئيسيػة : 

 ممارسة أعماليا مف خالؿ شعبة استشارات الشؤوف اإلدارية وشعبة استشارات شؤوف العامميف ومنيا:
بداء الرأي في الموضوعات القانونية واإلدارية التي ُتحاؿ مف قب -  ؿ رئاسة الجامعة.تقديـ االستشارات القانونية وا 
 متابعة قضايا الجامعة مع األستاذ محامي الجامعة. -
 المشاركة في صياية األنظمة والتعميمات والقرارات التنظيمية في الجامعة. -
 المشاركة في المجاف القانونية والفنية في الجامعة. -
 صياية االتفاقيات التي تعقد بيف الجامعة والجيات الخارجية. -
مشػػاريع القػػوانيف واألنظمػػة والتعميمػػات بنػػاًء عمػػى طمػػب مػػف الجيػػة المختصػػة باالشػػتراؾ مػػع  المشػػاركة فػػي إعػػداد -

 الجيات المختصة ذات العالقة.
 التأكد مف أف مشاريع القوانيف والتعميمات ال تتعارض مع القوانيف واألنظمة والتعميمات النافذة في الجامعة. -
رات السػارية مراعيػة التطبيػؽ مػف قبػؿ جميػع المسػؤوليف والعػامميف فػي التأكد أف القوانيف واألنظمة والتعميمات والقػرا -

 الجامعة.
 إعداد كتاب مجموعة التشريعات )القوانيف واألنظمة والتعميمات( المعموؿ بيما في الجامعة. -

 أىـ النشاطات واالنجازات: 
ريجبف مف االتصاالت وتكنولوجا عقد اتفاقية تدريب مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات لتدريب الطمبة الخ -

 المعمومات.
 اتفاقية تبرع مف شركة مؤسسة عبد الحميد شوماف. -
 اتفاقية تبرع مف البنؾ العربي. -
 اتفاقية تبرع مع صبيح المصري. -
 اتفاقية مع بنؾ القاىرة عماف. -
 اتفاقية سكنات الطالبات مع شركة تطوير معاف. -
 .اتفاقية شراكة تعاوف مع بمدية معاف الكبرى -
 اتفاقية تعاوف تعميـ وتدريب وتقديـ خدمات صحية محاسبية مع وزارة الصحة والجامعة. -
 الجامعة اإللكتروني. عنشر األنظمة والتعميمات والتعديالت التي تتـ عمييا ضمف موق -

 
 : التطمعات المستقبميػة

 أف يكوف ىناؾ عقد دورات لمثقافة القانونية لموظفي الجامعة
 

 دائرة الشؤوف القانونية أعداد العامميف في
 مقطوع سادسة خامسة رابعة ثالثة ثانية أولى العامموف

4 --- 1 2 --- --- --- 1 
 
 

 دائرة المركز الصحي
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 الميمػة الرئيسيػة : 

 
عي الصحي بػيف الطمبػة مػف و تقديـ الرعاية الصحية والمعالجة لمطمبة والعامميف في الجامعة، باإلضافة إلى نشر ال -

 ائؿ المتاحة.خالؿ الوس
مػػي مػػف خػػالؿ التعػػاوف مػػع المؤسسػػات الحكوميػػة والرسػػمية فػػي تنظػػيـ أيػػاـ طبيػػة حالمسػػاىمة فػػي تنميػػة المجتمػػع الم -

 مجانية وحمالت التبرع بالدـ.
المساىمة في منع انتشار األمراض المعديػة، وذلػؾ مػف خػالؿ إعطػاء المطػاعيـ لمطمبػة وبعػض الفئػات المسػتخدمة  -

 تعاوف مع وزارة الصحة.مف العامميف وذلؾ بال
  

 أىـ النشاطات واالنجازات: 
 حمالت التبرع بالدـ. -
 إعطاء مطاعيـ لطمبة الجامعة ضد مرض الحصبة. -

 
 :  التطمعات المستقبميػة

نتياًء بصرؼ الوصفة الطبية. -  حوسبة المركز ابتداًء مف دخوؿ المراجع وا 
 استحداث عيادات اختصاص وزيادة عدد عيادات الطب العاـ. -

 
 : المعوقات والحموؿ المقترحة

 إنشاء مركز صحي يستوعب الزيادة المقترحة لممرافؽ تماشيًا مع زيادة أعداد الطمبة
 

 أعداد العامميف في دائرة المركز الصحي
 

 مقطوع سادسة خامسة رابعة ثالثة ثانية أولى العامموف
9 --- 1 --- 7 1 --- --- 
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 المراكز العممية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مركز تطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس



 3102/3102طالل  التقرٌر السنوي لجامعت الحسٍه به

 

52 

 
 الميمػة الرئيسيػة : 

تطػػوير أداء أعضػػاء الييئػػة التدريسػػية واإلداريػػة العػػامميف فػػي الجامعػػة عػػف طريػػؽ تنميػػة الميػػارات الفنيػػة واإلداريػػة  -
 واألكاديمية التي تساعد عمى تطوير أدائيـ الوظيفي.

مػػواد التعميميػػة المتطػػورة وفقػػًا ألحػػدث األسػػاليب والتقنيػػات التربويػػة وذلػػؾ فػػي المجػػاالت إعػػداد البػػرامج التدريبيػػة وال -
 الفنية واإلدارية واألكاديمية.

إجػػػراء البحػػػوث والدراسػػػات وتصػػػميـ األدوات المسػػػحية الالزمػػػة الستقصػػػاء حاجػػػات الفئػػػات المسػػػتيدفة مػػػف عمميػػػة  -
 تطوير األداء لوضع أولويات التطوير.

دريبية وجمسات العصؼ الػذىني وتحديػد الفئػات المشػاركة فييػا والحمقات الدراسية وورش العمؿ الت تنظيـ المؤتمرات -
 بيدؼ تبادؿ الخبرات.

 القياـ بأي مياـ أخرى بتكميؼ مف األستاذ الدكتور رئيس الجامعة. -
 

 أىـ النشاطات واالنجازات: 
 سبوعيف.عقد دورة في اإلدارة الصفية ألعضاء ىيئة التدريس الجدد ولمدة أ -
 عقد دورة الستخداـ البرمجيات الحديثة في البحث العممي. -

 
 

 :  التطمعات المستقبميػة
 .2013/2014إعطاء دورات متخصصة ألعضاء ىيئة التدريس لمفصؿ الدراسي الثاني  -
 تبادؿ اآلراء واألفكار مع مراكز التطوير األخرى في الجامعات األردنية لالستفادة مف خبراتيـ. -

 
 : والحموؿ المقترحة المعوقات
عدـ توفر كادر إداري يتناسب مع متطمبات العمؿ حيث أنو ال يوجد إال ثالثة موظفيف إدارييف وال يحتاج العمؿ  -

 في المركز ألي منيـ.
 توفير كادر مناسب لمتطمبات المركز. -

 
 أعداد العامميف في مركز تطوير اعضاء ىيئة التدريس

 
 مقطوع سادسة خامسة رابعة ثالثة ثانية أولى العامموف

3 --- 1 1 --- --- --- 1 
 
 
 
 

 مركز الدراسات واالستشارات وتنمية المجتمع
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 الميمة الرئيسية:
استثمار قدرات الجامعػة العمميػة والبشريػة والماديػة وتوجيييا لممساىمػة في تنميػة المجتمع، عف طريؽ توظيؼ ىذه القدرات 

المحيطػة، واإلسياـ في دفع مسيرة التنميػة الوطنيػة المستدامػة، ورفع مستوى اإلنتاجية والمشاركػة بشكؿ عممي يستجيب لمعطيات البيئػة 
دارة التغيير اإليجابي بما يخدـ أولويات التطوير والتحديث، وذلؾ مف خالؿ التزامنا بالريادة والتميز وفي إطار المعايي ر المجتمعيػة وا 

 خدمات متميزة تتسـ بالشفافية وتمبي احتياجات المتعامميف وفؽ ضوابط رقابية فعالة .   المؤسسية والعمؿ بروح الفريؽ، وتقديـ
 ـ:2014-2011أىـ انجازات المركز خالؿ الفترة ما بيف 

( حمقة مناظرات تمفزيونية باسـ )مناظرة مش حوار(، يتـ بثيا مف خالؿ شاشة رؤيا، 12التعاوف مع تمفزيوف رؤيا في إنتاج ) -
 (.IMSمدعومة مف قبؿ مؤسسة دعـ اإلعالـ الدينماركي )ىذه الحمقات 

التعاوف مع كمية تكنولوجيا المعمومات وكمية اليندسة ومركز الحاسوب وكمية إدارة األعماؿ واالقتصاد في الجامعة في  -
س في إعطاء محاضرات لمطمبة في تخصصات اليندسة المدنية وتكنولوجيا المعمومات مف خالؿ استخداـ الفيديو كونفرن

 المركز الكوري لممعمومات.
البدء بتنفيذ مشروعيف بحثييف األوؿ بعنواف" " مسح واقع المعاقيف في لوائي الحسينية والشوبؾ"، والثاني بعنواف: " دراسة  -

 األثر السياسي واالقتصادي واالجتماعي لالجئيف السورييف في محافظة معاف".
(، جاء استمرار ىذا IMSوية بدعـ مف مؤسسة دعـ اإلعالـ الدينماركي )االستمرار في عمؿ شبكة االتصاؿ النسوي التنم -

الدعـ بسبب إيماف ىذه المؤسسة الدولية بقدرة العامميف في المركز وشبكة االتصاؿ عمى التميز في العمؿ والتقارير الفنية 
 التي تبث عبر تمفزيوف رؤيا.

مية في محافظة معاف، وتسميط الضوء عمى االنجازات التي تحقيؽ رسالة المركز مف خالؿ التواصؿ مع المجتمعات المح -
حققتيا المؤسسات والجمعيات العاممة فييا، باإلضافة إلى الحديث عف المشاكؿ التي تعانييا والتواصؿ مع المعنييف لضرورة 

 حميا.
رس المحافظة، مثؿ: التواصؿ مع المجتمعات المحمية مف خالؿ تنفيذ بعض المحاضرات التوعوية في مراكز الشباب ومدا -

محاضرة بعنواف: " ظاىرة العنؼ الجامعي في الجامعات األردنية"، في قاعة بمدية المريغة، محاضرة بعنواف:" الدور التنموي 
 لجامعة الحسيف بف طالؿ في المجتمعات المحمية"، في مركز األميرة بسمة، الطيبة الجنوبية.

 في يير المادي في جمع التراث الثقافي يير المادي في منطقة لواء البترا.التعاوف مع مركز األميرة بسمة لمتراث الثقا -
توقيع مذكرة تفاىـ مع الوكالة الوطنية الكورية لممعمومات مف أجؿ عمؿ صيانة شاممة لممركز األردني الكوري لممعمومات ،  -

 وتغيير مجموعة مف أجيزة الحاسوب بأجيزة أخرى جديدة متطورة.
 كتيبات صغيرة، وىـ: أصدر المركز ثالثة  -

  2012محافظة معاف باألرقاـ. 
 .مركز الدراسات واالستشارات وتنمية المجتمع 
 إذاعة صوت الجنوب 

 مشاريع وأبحاث قيد التنفيذ:
 األثر التنموي لجامعة الحسيف بف طالؿ في محافظة معاف. .1
 مسح واقع المعاقيف في لوائي الشوبؾ والحسينية. .2
 السورييف في محافظة معاف. لالجئيف األثر االجتماعي واالقتصادي .3
 المشاركة السياسية لممرأة في محافظة معاف. .4

                    أعداد العامميف في مركز الدراسات واالستشارات وتنمية المجتمع 
 باحث متفرغ عقد سادسة خامسة رابعة ثالثة ثانية أولى العامموف
16 --- 1 3 7 ---   ---   2 3 
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 ة بسمة لمتراث غير الماديمركز األمير 
 

 الميمػة الرئيسيػة : 
صوف وتوثيؽ التراث الثقافي يير المادي في األردف وفي جنػوب المممكػة تحديػدًا ، وذلػؾ مػف أجػؿ تعزيػز التنػوع الثقػافي فػي 

 إطار اليوية الوطنية ودعـ التنمية المستدامة .
 

 أىـ النشاطات واالنجازات: 
 ادر التراثية بالتعاوف مع وزارة الثقافة .تـ إنشاء قاعدة معمومات لممص -
 تـ إطالؽ برنامج تدريبي لبناء قدرات محمية في مجاالت تقنيات جمع وتوثيؽ التراث الشفوي . -
 تـ توثيؽ الخطاب الشفوي في االنتخابات النيابية آلخر دورتيف في محافظات الجنوب . -
 وت الجنوب( لتوثيؽ حكايات األطفاؿ .تـ تسجيؿ برنامج ) قاؿ جدي( مف خالؿ إذاعة الجامعة ) ص -
 تـ إطالؽ مشروع جمع وتوثيؽ التراث الشفوي لمحافظة معاف . -
 ( رواية شفوية في إقميـ البتراء .250تـ االنتياء مف تسجيؿ ) -
 تـ عقد ورشات مخصصة حوؿ حفظ التراث الشفوي مف خالؿ األفالـ التراثية . -
 في محافظة معاف . ( متطوع في جمع التراث الشفوي35تـ تدريب ) -

 :  التطمعات المستقبميػة
ي عف األفالـ مف خالؿ أرشيؼ استكماؿ إنشاء قاعدة المعمومات مف خالؿ حفظ كؿ ما يتعمؽ بالتراث الشفو  -

 .صوتي
 التأسيس لوحدة إنتاج األفالـ القصيرة معنية بالتراث الشفوي لصونو وحمايتو مف اإلندثار . -
 راث الشفوي وتوثيقو حسب األصوؿ العممية بالتعاوف مع وزارة الثقافة .توسيع نطاؽ التدريب عف جمع الت -
 استكماؿ جمع الروايات الشفوية في كؿ مف مدينة معاف والشوبؾ . -
إيجاد شراكو مع الييئات التطوعية والرسمية والخاصة حوؿ مشاريع لحفظ التراث الشفوي وتوثيقو حسب األصوؿ  -

 العممية .
 : حةالمعوقات والحموؿ المقتر 

 عدـ وجود باحثيف مختصيف بالتراث الشفوي. -
( أشخاص لمعمؿ الميداني المؤىميف 10حاجة المشاريع الخاصة بجمع التراث الشفوي بفريؽ ال يقؿ عف ) -

 والمدربيف ليذه الغاية.
 الحموؿ: 

 تعييف كوادر قريبة مف مجاؿ عمؿ المركز.  -
 ات قريبة مف عمؿ المركز .تعييف كوادر يتـ تدريبيـ وتأىيميـ ليذه الغاية بتخصص -

 :بسمة لمتراث غير المادي األميرة مركزالعامميف في 
 مقطوع سادسة خامسة رابعة ثالثة ثانية أولى العامموف

5 --- 1 1 3 --- ---  
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 العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادات
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عمادة البحث العممي والدراسات العميا
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  الميمة الرئيسية :
رعاية البحث العممي ورصد حاجة الجامعة لمتخصصات المختمفة واإلعالف عف حاجتيا لإليفاد مف خالؿ دائرة 
البعثات العممية، وتقديـ التسييالت الالزمة ألعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ دعـ البحوث،  واإلشراؼ والمتابعة كبرامج 

 دراسة عميا في تخصصات مختمفة ضمف معايير االعتماد المعتمدة. الماجستير التي تمنحيا الجامعة والعمؿ عمى فتح برامج
 

 :أىـ النشاطات واالنجازات
 .عمى مدار األعواـ السابقة موفدًا إلى عدة دوؿ 149تـ إيفاد ما عدده  -
 .ألؼ دينار أردني لممشاريع البحثية 266تـ دعـ ما قيمتو  -
 .ث والدراسات وبصدد إصدار العدد الثانيتـ إصدار أوؿ عدد مف مجمة جامعة الحسيف بف طالؿ لمبحو  -
 .فتح برنامج ماجستير المغة العربية والمناىج وطرؽ التدريس -

 
 التطمعات المستقبمية:

إخراج الييكؿ التنظيمي لمعمادة بشكمو النيائي إلى حيز الوجود وخصوصًا بعد تحديد مجمة وطنية متخصصة  -
 يكوف موقعيا في الجامعة .

 حديث السياسات والتشريعات الداعمة لمبحث العممي التطبيقي .تحفيز االستمرارية بت -
 وضع إستراتيجية حديثة لإليفاد تتماشى وسياسة استحداث أو دمج التخصصات األكاديمية في الجامعة. -
حوسبة نظاـ البعثات العممية في الجامعة بشكؿ يشمؿ أسس المفاضمة بيف المتقدميف  لإليفاد ومتابعة سير  -

 ت المالية المتعمقة ب يفادىـ والمتضمنة ما يمي :كافة اإلجراءا
 حوسبة كشوفات المفاضمة بيف المتقدميف لإليفاد واالنتقاء االلكتروني لممتقدميف . -
 معالجة معمومات الطمبة الذيف تـ إيفادىـ . -
 .لمرشحيف الحائزيف عمى قرار إيفادمعالجة أمور ا -
 أرشفة ممفات الموفديف . -
لمموفديف مف خالؿ عرض الصفحة الخاصة بالنظاـ المالي لمموفديف وذلؾ عف طريؽ معالجة األمور المالية  -

 . لحركات المالية الخاصة بالموفديفعمى نظاـ البعثات يظير جميع ا ( Link )وضع رابط 
  .استحداث صفحة الكترونية خاصة بالموفديف لعرض جميع األمور المتعمقة بيـ -
 ات جديدة.فتح برامج ماجستير ودكتوراه في تخصص -

 
 المعوقات والحموؿ المقترحة:

 الوضع المالي في الجامعة. -
 اإلجراءات اإلدارية البيروقراطية الموجودة في الجامعة.  -
 عدـ وجود قسـ لمتابعة الرسائؿ الجامعية ويمكف تعييف مختص في األمور الفنية إلخراج الرسائؿ الجامعية.  -

 
 
 
 

 المشاريع الخارجية:
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 مقدار الدعـ بالدينار األردني أسماء الجيات المحمية الداعمة ع المدعومة مف جيات محميةعدد المشاري الكمية
 ألؼ دينار 118 صندوؽ دعـ البحث العممي 1 العمـو

 ألؼ دينار أردني 21 صندوؽ دعـ البحث العممي 1 البترا لمسياحة
 ألؼ دينار أردني 18 مؤسسة شوماف 2 العمـو

 
 البعثات

أميف حاجاتيا مف أعضاء الييئة التدريسية مف خالؿ التركيز عمى إيفاد مبعوثيف لمحصوؿ عمى تسعى الجامعة لت
المؤىالت الجامعة في التخصصات التي تحتاجيا الجامعة ويتـ اختيارىـ وفؽ معايير وأسس تنافسية، ويبمغ عدد المبعوثيف 

 وحدات األكاديمية المبينة في الجدوؿ اآلتي:( مبعوثا موزعيف عمى ال 31الذيف ىـ عمى رأس بعثاتيـ حتى تاريخو ) 
( مبعوثًا إلى مختمؼ الجامعات لمحصوؿ عمى درجة الماجستير أو الدكتوراه لمعاـ 31كما أوفدت الجامعة )

 موزعيف عمى الوحدات األكاديمية المبينة في الجدوؿ اآلتي: 2013/2014الجامعي 
 

 سب الكمية / التخصص الدرجةموزعيف ح 2013/2014المبعوثوف في العاـ الجامعي 

 التخصص الكمية
 الدرجة

 العدد
 دكتوراه ماجستير

 كمية اآلداب
 

 1 --- 1 لغويات / فرنسي
 1 1 --- لغويات / انجميزي

 كمية العموـ
 

 4 3 1 فيزياء
 1 1 --- كيمياء

 3 3 --- رياضيات
 1 --- 1 محاسبة كمية إدارة األعماؿ واالقتصاد

 ةكمية اليندس
 

 4 1 3 ىندسة مدنية
 3 1 2 ىندسة كيربائية
 1 1 --- ىندسة اتصاالت
 1 1 --- ىندسة حاسوب
 1 --- 1 ىندسة ميكانيؾ

 كمية تكنولوجيا المعمومات
 3 --- 3 عمـ حاسوب

 2 2 --- ىندسة برمجيات
كمية األميرة عائشة بنت الحسيف 

 لمتمريض
 5 --- 5 تمريض

 31 14 17 المجموع
 

 موزعيف حسب الكمية فيـ عمى النحو التالي: 2013/2014ما المبعوثيف العائديف الذيف تـ تعينيـ في الجامعة لعاـ أ
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 العدد الكمية

 0 كمية العمـو التربوية
 1 كمية اآلداب
 1 كمية العمـو

 2 كمية إدارة األعماؿ واالقتصاد
 2 كمية اليندسة

 2 كمية تكنولوجيا المعمومات
 0 بترا لمسياحة واآلثاركمية ال

 0 كمية األميرة عائشة بنت الحسيف لمتمريض
 8 المجموع

 
 أعداد العامميف في عمادة البحث العممي والدراسات العميا 

 
 مقطوع سادسة خامسة رابعة ثالثة ثانية أولى العامموف

6 1 --- --- 5  --- --- --- 
 


