


جامعة العلوم والت�كنولوجيا األردنية
Jordan University of Science and Technology

2017





<Å^{{´c<Ó{{◊¬<›Á{{œi<:{{÷]<Ì{{ÀÈí£]<ÏÖ]Å˝]<Í{{‚<Ü{{íŒ_<‡{{⁄áÊ<ÿ{{Œ_<Ì{{À◊”eÊ<Ì{{ËÇú<Õ]Ç{{‚˘]<–{{Èœ†<ƒÈ�j{{äi<:{{÷]<ÏÖ]Å˝]<·c
<›^{{√÷]<0^{{í÷]<›Ç{{œi<HÌ{{„Ëàfi<Ïˆ{{À“<Ì{{ËÖ]Åc<l]Å^{{ÈŒ<^{{7<Ü{{ ÁjiÊ<HÇ{{u]Á÷]<–{{ËÜÀ÷]<|ÊÜ{{e<ÿ{{€√i<Ì{{◊¬^ <Ì{{íí~j⁄<l^{{äâˆ⁄

<<JÜ}a<Ö^fj¬c<Î_<Ó{{◊¬
<‡{{⁄<·Á{{”Ë<∞{{u<Ê_<^{{„¬ÁŒÊ<ÿ{{fŒ<ÿ{{ï^√€◊÷<ÔÇ{{íjiÊ<HÍ{{fi]ÇÈπ]<ÿ{{€√÷]<Ó{{◊¬<à{{“ÜiÊ<≈]Ç{{e˝]Ê<ÏÖÅ^{{fπ]Ê<Ì{{÷]Ç√÷^e<Ã{{íjiÊ

JÌÈeÁä-]Ê<Ÿ¯«jâ˝]Ê<of√÷]Ê<Õ]Ü©˝]<‡¬<Ô`fliÊ<‹Œ^Àji<·_<ÿfŒ<^„√⁄<ÿ⁄^√j÷]<ÿ„ä÷]









إعداد وتصميم: مكتب الدراسات اإلسرتاتيجية والتخطيط



2017 

 كلمة رئيس الجامعة

المقدمة

الرؤية والرسالة

إنجازات الجامعة

الهيكل التنظيمي

مجلس ا��مناء، مجلس الجامعة، مجلس العمداء

كليات الجامعة وأقسامها وتخصصاتها

.............................................................................................

..................................................................................

............................................................................

..............................................................................

................

.....................................

........................................................................01
02

03

04
08

10

12

13
لمحة عن الطلبة

طلبة البكالوريوس

طلبة الدراسات العليا

تطور أعداد الطلبة

أعداد الطلبة العرب وا��جانب

� أعداد الطلبة الخريج��

� تطور أعداد الطلبة الخريج��

.................................................

....................................................

...........................................

...........................

...........................

...............................................

.......................................

14

15

16

17

18

19

20



........................................................

لمحة عن أعضاء هيئة التدريس

توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب المؤهل

الهرم ا��كاديمي ��عضاء هيئة التدريس

توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب الكلية

تطور أعضاء هيئة التدريس

.........................

................................................

..................................

.............................

22

23

24

25

26

21



...................................................................

...............................................

.....................................

...........................................

................................................................

................................................................................

الدعم الما�� للمشاريع

البحوث المدعومة داخلياً وخارجياً

توزيع الدعم الما�� الداخ¥� للجامعة

توزيع الدعم الخارجي للجامعة

تمويل البحث العلمي

الكفاءة البحثية

28

29

30

31

32

33

27


40 � الجامعة

داري »� الجهاز ا�®

39

.................................................................................

.............................................................................

................................................

..................................................................................

.............................................................................

..........................................................................

..........................................................................


�
الجانب المعر»�

الجانب ا�®جتماعي

�
�̄ � وا�®جتماعي والف

النشاط الثقا»�

�
النشاط الريا±�

الخدمات الط³بية..

42

43

45

46

47

41

..............................................................................

................................................................................

....................................................................

..............................................................................

........................................................


مذكرات التفاهم

� كاء الدولي�� ال·¶

س¹̧اتيجية اكات ا�® ال·¶

كاديمي الحراك ا�®

يكة الجامعات ا��وروبية ال·¶

60

60

63

64

66

59


................................................................................................................................................................

........................................................

...............................................................................................

36

38

بتعاث ا�®

التدريب

35

52نشاطات خدمة وتنمية المجتمع
51

57

............................................................................

.....................................................

..........................................

..........................................................

..................

...................................................................................

معهد النانوتكنولجي

ة هيا للتقانات الحيوية مركز ا��م�¹

بداعية � للمشاريع ا�® مركز التم�¹

مركز الملكة رانيا العبدلله للعلوم والتكنولوجيا البيئية

ستشاري المركز ا�®

مركز التطوير ا��كاديمي وضمان الجودة

70

72

73

74

75

77

69

80

89

79

عتمادات المحلية ا�®

عتمادات الدولية ا�®


.............................................................................................

...............................................................................................

................................................................................

.........................................................................

95

96

96

96

94
THE تصنيف

QS تصنيف

U.S. News تصنيف

Green Metric تصنيف








20172016

1986








QS


2020-2016









Ì√⁄^¢]<ãÈÒÖ<Ÿ^€¬`e<‹Ò^œ÷]

%^ä÷]<Ç÷^}<Å<J_



� الذي تضطلع فيه  ة من القيادة الهاشمية دعماً للدور المتم�¹ ¶Ãقد حظيت الجامعة بعناية خاصة ومبا
فت بالرعاية الملكية السامية لعديد من أنشطتها، سعياً وراء تقدم  � مجال البحث العلمي، إذ ت·¶

�«
فعلية  كوسيلة  والتحديث  للتطوير  المث¥  ا��داة  بإعتبارها  الب³د   �

�« التكنولوجية  والتقنيات  العلوم 
من  ستق³ل  ا�® وسام   2008 العام   �

�« ُمنحت  حيث  الواعدة،  المجا�ت  مختلف   �
�« الشباب   � لتمك��

� المعظم خ³ل زيارته الميمونة  � ابن الحس��
�Êالدرجة ا��و� وأشاد سيد الب³د ج³لة الملك عبدالله الثا

� العام 2010م، بالمستوى الريادي الذي وصلت إليه الجامعة واصفاً إياها بأنها أفضل 
للجامعة »�

� ا��ردن.
مركز علمي »�

العلوم  مجا�ت  جميع   �
�« الجودة  عا��  بتعليم  طلبتها  تزويد  ع¥  وبإستمرار  الجامعة  تحرص 

̄� بمنح  � تع
¸̄ امج ال Ñ¹والتكنولوجيا، إذ توفر لهم بيئة فكرية وبحثية رائدة ضمن مجموعة واسعة من ال

للتقدم  المعرفة، ونتيجة  كافة حقول  العليا موزعة ع¥  الدراسات  إ�  ضافة  با�® البكالوريوس  درجة 
 � المستوي�� ع¥  مرموقة  مكانة  إحتلت  والتعليم  العلمي  البحث  مجال   �

�« الجامعة  حققته  الذي 
 ¸̄ ح وا��جانب،  العرب  الطلبة  من  ة  كب�¹ أعداد  بإستقطاب  ساعدها  الذي  ا��مر   ، والدو�� قليمي  ا�®

أصبحوا يشكلوا ربع أعداد الطلبة فيها.

المرافق  من  بجملة  وتتمتع  كما  متقدمة،  بتقنيات  مزودة  حديثة  خدماتية  شبكة  الجامعة   �
�« تتوفر 

� تخدم مقاصدها، وتعمل الجامعة ع¥ تطوير مرافقها بشكل دائم لتتماÓ¶ مع عمليات 
¸̄ والموارد ال

ات والمرافق العلمية  Ñ¹المخت � � ا��بحاث والعلوم، وشملت هذه التحسينات تجه�¹
التطور المستمر »�

ومراكز البحوث بالوسائل التكنولوجية المتقدمة.

دارية  وا�® التدريسية    � الهيئت�� من  فيها   � العامل�� جهود  تظافر  نتيجة  عدة  إنجازات  حققت  وقد 
� المجا�ت العلمية والبحثية مما جعل 

ضافة إ� طلبتها، إذ عملوا جنباً إ� جنب لتحقيق التقدم »� با�®
� مجال التعليم العا�� إقليمياً ودولياً. هذا وساهمت الجامعة من خ³ل 

ة »� � من الجامعة مؤسسة متم�¹
 � خريج�� أعدت  حيث  العمل  سوق   �

�« العلمي  والتطوير  المستدامة  بالتنمية  ين  � المتم�¹ خريجيها 
وعلوم  والزراعية  والهندسية  الطبية  المجا�ت   �

�« حيوية  مناصب  شغلوا  والمعرفة  بالعلم  مزودين 
� المملكة وخارجها.

الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات »�

وغاياتها ورسم خطط  رؤيتها  من خ³ل وضوح  الجامعة  بها  قامت   �
¸̄ ال المتواصلة  للجهود  وكثمرة 

� مجال التعليم العا�� 
ة، إستطاعت إدراج بصمتها »� إس¹̧اتيجية قامت بتفعيلها وتنفيذها بعناية كب�¹

� العالم وفقاً للتصنيف العالمي للجامعات 
ع¥ الصعيد العالمي لتكون ضمن أفضل  500 جامعة »�

� من منظمة QS العالمية تبعاً لسمعتها  THE 2018 وكذلك حصلت ع¥ تقييم خمس نجوم للتم�¹
ام بمعاي�¹ التعليم  ل�¹̧ ا��كاديمية، وتسعى الجامعة بشكل مستمر لرفع ترتيبها العالمي من خ³ل ا�®

� هذا المجال.
رتقاء بها لتحقيق المزيد من التقدم »� � والسعي لتطوير البيئة التعليمية وا�® المتم�¹

� مدينة 
� العام 1986 »�

أنشئت جامعة العلوم والتكنولوجيا ا��ردنية »�

إربد شمال المملكة ا��ردنية الهاشمية ع¥ مسافة تبعد حوا�� 70 كم 

تبلغ  أرض  ع¥  ت¹̧بع  حيث  عمان،  ا��ردنية  العاصمة  من  الشمال  إ� 

ومتطورة  حديثة  مواص³ت  بشبكة  وتتصل  كم2،   11 حوا��  مساحتها 

� غاية الي· والسهولة وقد جاء 
تجعل من عملية الوصول إليها أمر »�

ة ومركزاً بحثياً متقدماً  � � أصبحت منارة علمية متم�¹
¸̄ تأسيس الجامعة ال

� بذلتها الدولة ا��ردنية بتوجيهات من 
¸̄ ة ال كثمرة للجهود الوطنية الكب�¹

� بن ط³ل - طيب الله  الراحل العظيم ج³لة المفغور له الملك الحس��

رتقاء  وا�® للنهوض   ، �
الما±� القرن  من  الثمانينات  منتصف   �

�«  - ثراه 

 �
�« لتصبح  وتطويرها  الهاشمية  ا��ردنية  المملكة   �

�« العلمية  ة  بالمس�¹

جهد  كل  الجامعة  بذلت  جانبها  ومن  المتقدم.  العالم  دول  مصاف 

� تخريج كفاءات 
ة ورائدة »� � ممكن لتكون مؤسسة تعليمية وبحثية متم�¹

حاجات   � Ñ̄ تل العلمية  المجا�ت  من  العديد   �
�« ة  � ومم�¹ مؤهلة  علمية 

عملية  تنمية   �
�« وتسهم  عام،  بشكل  والمنطقة  خاص  بشكل  الوطن 

الوطن  بمقدرات  رتقاء  وا�® للنهوض  العلمي  والبحث   �
�̄ التق التطور 

ومكتسباته.





الرؤية ... 

الرسالة ... 

J‰jÈ€fliÊ<ƒ€j.]<ÏÅ^ÈŒÊ<^‚ÜéfiÊ<Ì Ü√π]<Ì¬^flëÊ<‹È◊√j÷]<ÏÅÁq<ª<�̂Èπ^¬<ÏÇÒ]Ö<Ì√⁄^q

<Ì{{ Ü√π]<›Ç{{œi<ª<‹„{{äiÊ<ÏÅÁ{{¢]<Ì{{È÷^¬<Ì{{Èfl„⁄Ê<Ì{{È€È◊√i<l^{{⁄Ç}<›Ç{{œj÷<k{{äâ_<Ì{{ÈfiÅÖ˘]<^{{ÈqÁ÷Áfl”j÷]Ê<›Á{{◊√÷]<Ì{{√⁄^q
<ÿ{{€√iÊ<Ö^”{{je˝]Ê<≈]Ç{{e˝]Ê<à{{È€j◊÷<Ïà{{À¶<Ì{{È€◊¬Ê<Ì{{ÈqÁ÷Áfl”i<l^{{ÚÈe<Å^{{´cÊ<H^{{„jÈ€fliÊ<ÌÈfi^{{äfi˝]<l^{{√€j.]<ÏÅ^{{ÈŒÊ<^‚Ü{{éfiÊ
<l^{{√€j•<ÏÅ^{{Œ<l]Ö^{{„π]Ê<ÕÖ^{{√π^e<‡{{ËÅÊà⁄<∞{{íí~j⁄<∞{{´Ü}<Å]Ç{{¬˝<Ì{{◊¬^ <Ì{{Èπ^¬Ê<Ì{{È◊¶<l^“]Ü{{ç<Å^{{´c<Ó{{◊¬

J‰⁄]Çjä⁄<Ì◊⁄^ç<ÌÈ€fli<ª<∞€„ä⁄Ê<Ü}˚]<ŸÁfŒÊ<≈Áflj÷^e<∞fl⁄ˆ⁄<∞Àœn⁄<Ï^È£]<ÔÇ⁄<‹◊√j÷]<Ó◊¬<‡ËÖÅ^Œ<∞¬Çf⁄

JORDAN UNIVERSITY
OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY





2017-2016

جامعة  بتأسيس  السامية  الملكية  رادة  ا�® صدرت 

بدأت  ا��ردنية عام 1986 حيث  والتكنولوجيا  العلوم 

الطلبة  الث³ثة ا�ف من  يتجاوز  كليات وبما �  بخمس 

حيث  ومعهد  كلية   12 إ�  اليوم  لتصل  وتوسعت 

التخطيط  مبدأ  ع¥  نشأتها  منذ  الجامعة  إعتمدت 

عملها  تعزيز  ع¥  وعملت  العمل   �
�« س¹̧اتيجي  ا�®

كافة  وع¥  أدائه  مستوى  ومتابعة   �áالمؤس

المستويات.  

إستطاعت الجامعة إتباع خطة منهجية واضحة لوضع 

س¹̧اتيجية بشكل مستمر ومدروس  ا�® وتطوير خططها 

ات العã ومتطلبات سوق العمل  بما يتوافق مع متغ�¹

� كافة 
� الحاصل »�

�̄ والمستجدات العلمية والتطور التق

� تطرأ ع¥ ا��داء 
¸̄ المجا�ت للتغلب ع¥ التحديات ال

المؤس�á وا��كاديمي.

أما بالنسبة للعام الجامعي 2017-2016، فقد حققت 

المجا�ت  مختلف   �
�« نجازات  ا�® من  العديد  الجامعة 

دارية نذكر منها التا�� :  ا��كاديمية وا�®



س¹̧اتيجي والحاكمية لتحديد مستوى  � الجامعة والمتمحور حول التخطيط ا�®
�« �áإجراء دراسة شاملة لتقييم الوضع القائم الخاص با��داء المؤس

ا��داء المعمول به.

س¹̧اتيجية ل�³عوام 2020-2016 وعرضها ع¥ كافة أطياف ومكونات الجامعة للتغذية الراجعة. إنجاز الخطة ا�®

� رسم السياسات ووضع 
دارية با�®ضافة إ� المجتمع المح¥� جزءاً فعا�ً »� تعزيز مبدأ المشاركة بحيث يكون الطالب وأعضاء الهيئة التدريسية وا�®

الخطط التنفيذية لتطبيقها.

 � � المواقع القيادية وإعادة كتابة الوصف الوظيفي ووضع مسار وظيفي محدد للعامل��
�« � تعزيز مبدأ الشفافية وذلك بوضع أسس خاصة للتعي��

. � داري�� ا�®

داري. � وا�®
¶̄ � كلياتهم سواء ع¥ المستوى التدري�á والبح

تعزيز مبدأ المسائلة من خ³ل تقارير وتقييمات دورية للعمداء حول س�¹ عملهم »�

. ضافة إ� تقارير وحدة الرقابة والتدقيق الداخ¥� ستجابة لها با�® متابعة تقارير ديوان المحاسبة بكل جدية وا�®

وضع مدونة سلوك وظيفي لكافة أطياف الجامعة وتعميمها.

. ام بقرارات هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العا�� ل�¹̧ ا�®

دارة المخاطر ووضع سياسة لتكافؤ الفرص. عمل خطة متكاملة �®



، وقد قامت الجامعة بمجموعة من  أولت الجامعة عملية ضمان الجودة إهتماماً بالغاً، وتبنت كافة معاي�¹ هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العا��

: � هذا المجال تتلخص فيما ي¥�
ا�®جراءات »�

ات المناسبة وتوسيع بنيته التحتية. Ñ¹ليات ال³زمة لعمله، ورفده بالخæتعزيز وتفعيل دور مركز التطوير ا��كاديمي وضمان الجودة وتوف�¹ ا�

نط³ق منها نحو التحسن والتطوير. � الجامعة ل³®
إجراء دراسة موسعة ع¥ آليات ضمان الجودة »�

عتماد الخاص وضمان  � الجامعة ع¥ ا�®
عتماد الخاص لمجموعة واسعة من التخصصات، كان آخرها حصول كلية الطب »� ا�®حتفاظ بمتطلبات ا�®

الجودة.

عتمادات العالمية: الحصول ع¥ مجموعة من ا�®

.ABET كلية الهندسة: إستمرار إعتمادات جميع التخصصات من    

.ASIC �
�Êيطا Ñ¹عتماد ال     كلية العلوم الطبية التطبيقية: الحصول ع¥ ا�®

.ACGME-I �éعتماد ا�مري � إجراءات الحصول ع¥ ا�®
    كلية الطب: الس�¹ »�

.ACPE �éعتماد ا�مري � إجراءات الحصول ع¥ ا�®
    كلية الصيدلة: الس�¹ »�

.ACEN �éعتماد ا�مري � إجراءات الحصول ع¥ ا�®
    كلية التمريض: الس�¹ »�





:(THE) 1. تصنيف تايمز العالمي

� ومنذ تأسيسه
�Êتاريخ التعليم العا�� ا��رد �

� تبوأت هذه المرتبة »�
¸̄ جاءت فيه جامعة العلوم والتكنولوجيا ا��ردنية ضمن الفئة (401-500)  للعام 2018 وهي  الجامعة ا��ردنية الوحيدة ال

جاءت فيه جامعة العلوم والتكنولوجيا ا��ردنية ضمن الفئة (121-130) للعام 2016/2017 ضمن قارة آسيا.

� عاماً. � الجامعات الفتية أي بعمر دون الخمس�� جاءت الجامعة فيه لعام 2017 ضمن الفئة (151-200)  ب��

قتصادات  الناشئة. � جامعات مجموعة دول بريكس وا�® إحتلت فيه الجامعة المرتبة (119) لعام 2017 ب��

� المرتبة  (9) لعام 2016 .
� أفضل الجامعات العربية لعام 2017 بعد أن كانت »� إحتلت فيه الجامعة المرتبة (8) ب��

� أفضل الجامعات العالمية لعام 2018. إحتلت فيه الجامعة المرتبة (179-200) للتخصصات الطبية وال·يرية وما قبل ال·يرية ب��

2. تصنيف QS العالمي:

� مرتبة فغدت ضمن فئة (601-650) لعام 2018. � هذا التصنيف بواقع خمس��
� موقعها »� إستطاعت الجامعة تحس��

� فئة (451-500) أي ضمن أفضل 
ان و»� � تخصص هندسة الميكانيك والط�¹

� فئة (351-400) أي ضمن  أفضل 400 جامعة عالمياً »�
، إذ إستطاعت أن تكون »� � � مرموق�� � هذا التصنيف موقع��

إحتلت الجامعة »�

� أدرجت ضمن هذا التصنيف للجامعات العالمية.
¸̄ � ا��ردن ال

� تخصص الطب. وهي الجامعة الوحيدة »�
500 جامعة عالمياً »�

� الجامعات العربية للعام 2018. إحتلت فيه الجامعة المرتبة (14) ب��



ضافة إ� حوسبة إجراءات ال¹̧قية بأكملها.    تم تعديل تعليمات ال¹̧قية وحوافز الن·¶ العلمي بحيث أصبحت أك¹¶ موضوعية با�®

   إلغاء مسار ماجست�¹ الشامل وإعتماد مسار الرسالة فقط .

� علوم المواد.
� الهندسة المدنية والصيدلة والعمل جار ع¥ إستحداث برنامج دكتوراة »�

   إعادة تفعيل برنامج الدكتوراة »�

� الجامعة لتصل إ� %20 عام 2020.
   العمل ع¥ زيادة نسبة طلبة الدراسات العليا »�

� لكل طالب دراسات عليا كدعم لمشاريع البحث.
�Êتخصيص مبلغ 6500 دينار أرد   

   زيادة مقدار الدعم الخارجي للبحث العلمي بنسبة 50%.

   زيادة مقدار مكافآت حوافز الن·¶ بنسبة بلغت 43%.



بداع كمتطلب إجباري لكافة الطلبة إعتباراً من العام 2016/2017.    إستحداث مساق الريادة وا�®

. � من الجامعة والمجتمع المح¥� بداعية لتوف�¹ بيئة تقنية مناسبة لدعم المبدع�� � للمشاريع ا�®    العمل ع¥ دعم مركز التم�¹

� الجامعة.
� الجامعة وإستحداث تعليمات حماية حقوق الملكية الفكرية »�

   إستحداث سياسة الملكية الفكرية »�

كات والكليات وصناديق البحث العلمي والوزارات. بداعية مع مجموعة من ال·¶ � للمشاريع ا�® � الجامعة ممثلة بمركز التم�¹    توقيع العديد من مذكرات التفاهم ب��

ها. مجة وغ�¹ Ñ¹ال �
� الجامعة كمبادرة دعم فريق الروبوت المدر�Ó ومبادرات ط³بية لعقد دورات »�

بداعية »�    إنشاء مجموعة من المبادرات ا�®





. � بتعاد عن أسلوب التلق�� تعزيز التعلم التفاع¥� مع وضع مخطط لتحويل المساقات النظرية والعملية بحيث يتم إدخال التكنولوجيا المناسبة لها وا�®

� وذلك إبتداًء من العام الجامعي 2017/2018 لتصل نسبة التدريس ع¥ هذا النظام إ� %30 ع¥ 
�Êالورقة النقاشية السابعة لج³لة الملك عبدالله الثا �

� أساليب التدريس المبنية ع¥ المشاريع كما جاء »�
�̄ تب

ا��قل بحلول عام 2020.

امج ا��كاديمية  Ñ¹توفرها الجامعة للطلبة بالتوازي مع ال �
¸̄ امج الرديفة ال Ñ¹التنافس والحصول ع¥ الوظائف ذات التنافسية العالية من خ³ل إستحداث ال �

� وزيادة فرصهم »� العمل ع¥ زيادة متابعة الخريج��

� كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات.
بداعية »� مجة ا�® Ñ¹كحاضنة ال

رشاد الوظيفي بلغ عددها 122 إستفاد منها 313 طالباً  � للتنمية. وقد نفذ المركز مجموعة من جلسات ا�®
�Êبالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثا � رشاد الوظيفي ومتابعة الخريج�� إعادة إنشاء وهيكلة مكتب ا�®

ة من الدورات التدريبية بلغ عددها 21 دورة تدريبية إستفاد منها أك¹¶ من 500 من الطلبة. وطالبة، كما وقام بعقد مجموعة كب�¹

� حيث إرتفع العدد من 1700 عام 2016 إ�  دخال معلومات الخريج�� ®� �
�Êوتحديث بياناتهم، وإبقائهم ع¥ تواصل دائم مع الجامعة ومختلف كلياتها حيث تم إستحداث نظام إلك¹̧و � تعزيز متابعة الخريج��

22000 عام 2017.



� الصحي  وع الطاقة الشمسية وتوف�¹ المياه ومراجعة التأم�� � والتوف�¹ بالكهرباء من خ³ل إستخدام م·¶
� من خ³ل وقف التعيينات وضبط العمل ا�®ضا»�

�Êتم ضبط وترشيد النفقات بمقدار 6,974,153 دينار أرد

. ¶Ãاء المبا ورية وضبط المش¹̧يات وبا��خص ال·¶ �ì �¹وإلغاء العطاءات الغ

ستشاري للعلوم والتكنولوجيا. ة هيا والمركز ا�® يرادات بمقدار 1,262,145 ديناراً من خ³ل رفع إيرادات مركز ا��م�¹ تعزيز ا�®



عادة تأهيل المواقع الزراعية وإجراء صيانة عامة لما يقارب %80 من حدائق الجامعة الرئيسية. وضع برنامج �®

̄� الخدمات الط³بية (البوابة الرئيسية) للجامعة والذي يشمل ساحات ومطاعم ومواقف للسيارات والباصات ومرافق عامة. وع مب طرح عطاء م·¶

. �íإستكمال تحويل الحرم الجامعي إ� حرم ذ

ستدامة البيئية تركز ع¥ إدارة المياه وإدارة النفايات الصلبة والتنوع الحيوي والنظم البيئية وإدارة الطاقة وضبط إنبعاثات الكربون. وضع سياسة وخطة ل³®



تم العمل ع¥ تعزيز الربط مع الصناعة من خ³ل ستة محاور وهي:

� يجب خلق آليات ربط معها.
¸̄ تحديد القطاعات الصناعية وال

تعديل الخطط الدراسية بشكل موسع وحقيقي لخدمة هذا الغرض.

� مجالس الجامعة وتعزيز التواصل معه وأخذ التغذية الراجعة منه.
اك القطاع الصناعي »� ¶Ãتدعيم جسور الربط مع الصناعة من خ³ل إ

توجيه البحث العلمي لخدمة حاجات القطاع الصناعي.

تعزيز الدراسات العليا لخدمة هذا المحور.

بداع. دعم الريادة وا�®





� وذلك لتسهيل ا�®جراءات ع¥ الطلبة وت·يعها.
�̄ � إ� الكليات ليتبع كل مسجل إ� عميد الكلية المع � الجامعة بحيث تم نقل المسجل��

تم إعادة هيكلة وحدة القبول والتسجيل »�

ضافة إ� التخرج بعد ان كانت مفعلة جزئياً. حوسبة كافة ا�®جراءات المتعلقة بالقبول والتسجيل با�®

عتماد وضبط الجودة. إخضاع وحدة القبول والتسجيل إ� أسس ا�®

� عملية التقييم.
�« Ñ¹التحول من نظام الع³مات إ� نظام الرموز بما يخدم مصلحة الطالب ويحقق عدالة وموضوعية أك



� من أعضاء الهيئة التدريسية ووضعت خطة من أربع محاور لتنمية المجتمع: ضافة إ� عدد من المعني�� ̄¸ المجا�ت با�® � ش
� المجتمع المح¥� »�

�« � تم تشكيل لجنة دائمة ضمت عدداً من الناشط��

     محور التأث�¹ التعليمي.

. �
     محور التأث�¹ المعر»�

     محور المشاركة المجتمعية.

. �
�̄      محور التأث�¹ البي



وضع وإعتماد هيكل تنظيمي إداري خاص بمكتب الع³قات الدولية.

تفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية (83 اتفاقية) مع عدد من الجامعات العالمية المرموقة والمؤسسات ا��كاديمية البحثية الدولية.  قامت جامعة العلوم والتكنولوجيا خ³ل العام الدرا�Ó 2016/2017 بتوقيع مجموعة من ا�®

� مع المؤسسات. ÑÊ³برامج التبادل الط �
وضع وإعتماد تعليمات خاصة بمشاركة طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا ا��ردنية »�

. �é2015/2016 ��عضاء هيئة التدريس وطلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا ا��ردنية تشمل 8 دول مختلفة وبقيمة دعم تقارب 403,830 ألف دو�ر أمري �Óقامت الجامعة بتنظيم وتسي�¹ 86 عملية حراك أكاديمي خ³ل العام الدرا

يكة إضافية  ¶Ã اكات مع الجامعات ا��وروبية ضمن برنامج ايراسموس + من 7 جامعات إ� 15 جامعة أوروبية كما عملت ع¥ التنسيق مع 13 جامعة اوروبية عملت الجامعة خ³ل العام الدرا�Ó 2016/2017 ع¥ زيادة عدد ال·¶

نامج الحراك ا��كاديمي اراسموس + للدورة القادمة لعام 2017/2018. Ñ¹للتقدم ل

ات التدريسية والحراك ا��كاديمي ضمن برنامج مف³نا ال�í¹̧ والمدعوم من مجلس التعليم العا�� ال�í¹̧ والذي يتيح الفرصة لجامعة العلوم والتكنولوجيا ا��ردنية  Ñ¹توقيع إتفاقيات مع 8 جامعات تركية لتفعيل برنامج تبادل الخ

بالتقدم إ� 177 فرصة حراك أكاديمي خ³ل العام 2018.

� مجا�ت البحث 
كاديمية للجامعة والبدء بإنشاء مشاريع ذات بعد إقليمي وعالمي »� اكات إس¹̧اتيجية مع جامعات عالمية مرموقة بهدف بناء القدرات العلمية وا�� ¶Ã 2016/2017  من بناء �Óإستطاعت الجامعة  خ³ل العام الدرا

العلمي وخدمة المجتمع وإستحداث الدرجات العلمية المش¹̧كة.



وع إس¹̧اتيجي للمستشفى وهو مركز الع³ج با��شعة والممول من المنحة الخليجية بقيمة 12,250,000 ديناراً. البدء بتنفيذ أكÑ¹ م·¶

ستفادة من المنحة الخليجية/الصندوق السعودي للتنمية لتحديث أجهزة المستشفى بقيمة 5,500,000 ديناراً. إستكمال إجراءات الموافقة ع¥ ا�®





يتولون  الذين  ونوابه  الجامعة  رئيس  ا��ردنية  والتكنولوجيا  العلوم  لجامعة  التنظيمي  الهيكل  يشمل 

بدورهم مهمة متابعة عمل كافة الكليات والعمادات والمراكز والمكاتب والوحدات والدوائر متعددة 

التخصصات .

� كلياتها وعماداتها ومراكزها ووحداتها ودوائرها  وسعياً من الجامعة لتحقيق سبل التعاون المش¹̧ك ما ب��

� الوظائف وا�®ختصاصات، دأبت الجامعة لوضع سياسات  دارية المختلفة لخلق جو من التكامل ب�� ا�®

دارات ببعضها وتسهل وتس�¹ أعمالها بشكل مستقل، فبينت  وأنظمة وتعليمات مفصلة تحكم ع³قة ا�®

� تناط بكل منها وكيفية قيامها بالمهام الموكلة 
¸̄ دارية الم¹̧تبة ع¥ الوظائف ال ا�®جراءات القانونية وا�®

� واضح من شأنه تحديد السبل الصحيحة لتنفيذ تلك المهام بما يكفل حماية حقوق 
�Êإطار قانو �

إليها »�

� والتعليمات الناظمة  � ويحقق أع¥ معاي�¹ كفاءة ا��داء، بحيث تكون أساليب العمل والقوان�� العامل��

� الحصول ع¥ مخرجات علمية وأكاديمية ذات 
لها والمخرجات المتوقعة منها واضحة وجلية وتسهم »�

مستوى عاٍل من التنافسية. ولتستطيع الجامعة تفعيل إجراءاتها القانونية ع¥ أرض الواقع بشكل سليم 

 �áاً للعمل المؤس � اهة والوضوح لتكون الجامعة نمونجاً متم�¹ � � قيمها ا��ساسية مبدأ ال�¹
فقد تبنت »�

المصالح  � وحل 
�« نخراط  ا�® بالمؤسسة عن  تنأى  بحيث   ، �̄ مع القيمة من  تحمله هذه  ما  بكل  يه  � ال�¹

� تركز ع¥ المصلحة الفردية وتبتعد عن السعي لتطوير المؤسسة التعليمية ككل، لذا 
¸̄ ال الشخصية 

 �
� تلعب دوراً فاع³ًَ »�

¸̄ فقد وضعت الجامعة ضمن تعليماتها المعلنة سلماً من ا�®جراءات الرقابية ال

ومكاتب  ومراكز  وعمادات  وأقسام  ووحدات  دوائر  كافة   �
�« يه  � ال�¹ العمل  مبدأ  ترسيخ  من  التحقق 

المساواة وإح¹̧ام  تحقيق  وراء  ا��ساسية سعياً  القيم  أهم  كأحد  العدالة  مبدأ  وتبنت  كما  الجامعة، 

� تعليمات 
اهة »� � . وتتضح المؤسسية وال�¹ � � وا��نظمة والتعليمات والعمل ع¥ تطبيقها دون تمي�¹ القوان��

� المجا�ت البحثية والمنح 
الجامعة من خ³ل مبدأ العدالة الضابط ��سس الحصول ع¥ الدعم الما�� »�

 �áوالتوظيف ضمن إطار تناف � داري،  با�®ضافة ��سس التعي�� بتعاث العلمي وا�® الدراسية وأسس ا�®

الحوافز  ع¥  والحصول  ال¹̧قيات  أسس  الجامعة  وضحت  وقد  هذا  الفرص.  تكافؤ  يضمن  نزيه 

� سبيل النهوض بالجامعة.
� تبعاً للجهد المبذول من قبلهم »� � والموظف�� كاديمي�� ل�³

قانون  � ينص عليها 
¸̄ ال العليا والثوابت  القيم  ا��ردنية من  العلوم والتكنولوجيا  ينبثق قانون جامعة 

التعليم العا�� والبحث العلمي وقانون الجامعات ا��ردنية بما يحتويه من أطر قانونية واضحة تحكم 

ة الجامعات ا��ردنية بشكل عام، لتقوم الجامعات برسم سياساتها الخاصة بشكل مفصل ضمن  مس�¹

 �
�« � � المعن�� � أداء صانعي القرار والمسؤول�� ا��طر المنصوص عليها، ليمثل ذلك شك³ً من التناغم ب��

عليها  ينص   �
¸̄ ال وط  ال·¶ بكافة  الجامعة  تل�¹̧م  كما  والحاكمية.  اهة  � ال�¹ معاي�¹  يحقق  بما  الجامعات، 

قانون هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العا�� المعدل بما تقتضيه مواد هذا القانون، وعليه فإن تفاصيل 

الحاكمة  العليا   � القوان�� وثوابت  مواد  مع  كب�¹  حد  إ�  تتسق  الجامعة   �
�« بها  المعمول  يعات  الت·¶

للمؤسسات التعليمية.

داري  وا�® ا��كاديمي  للعمل  الحاكمة  السياسات  جميع  الجامعة   �
�« بها  المعمول  يعات  الت·¶ تشمل 

دارية.  ا�® مكوناتها  بكل  الجامعية  الحياة  س�¹  تنظم   �
¸̄ ال ا�®جراءات  وترسم  الجامعة،   �

�«  �áوالمؤس

وأنظمة   ، � العامل�� أداء  لمعيارية  حاكمة  سياسات  تفاصيل  ع¥  والتعليمات  ا��نظمة  هذه  وتحتوي 

بتعاث، با�®ضافة ��نظمة المراكز العلمية وأسس البحث العلمي والدراسات العليا  المكافآت والمنح وا�®

� وعمال، وبينت وسائل  � وفني�� � وإداري�� � من أكاديمي�� والحوافز، وأوضحت حقوق وواجبات الموظف��

العامة  ا��حكام  ورسمت  ل�³داء،  المعدلة  العقوبات  إ�  ضافة  با�® المسائلة،  وتعليمات  ا��داء  تقييم 

� ا��عوام  لحياة الطالب الجامعية وفق ما تقتضيه تلك المرحلة من متطلبات قبول ونجاح وإنتقال ب��

. � ÑÊ³الدراسية وأنظمة إعتماد الدرجات ا��كاديمية وأنظمة تأديب ضابطة للمجتمع الط

المعتمدة  القانونية  الجامعة  مراجع   �
�« والتعليمات)  وا��نظمة   � (القوان�� يعات  الت·¶ هذه  وتتوفر 

إعتمادها  دارية، وقد تم  ا�® الكليات وا��قسام والدوائر والوحدات   �
�« رئيسياً  لكونها مرجعاً  ضافة  با�®

� الخاص بالجامعة
�Êلك¹̧و ت ع¥ الموقع ا�® وتعميمها ون·¶

http://www.just.edu.jo/ar/aboutjust/Pages/Organizational-Structure.aspx
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رئيس الجامعة

نائب رئيس الجامعةنائب رئيس الجامعةنائب رئيس الجامعةنائب رئيس الجامعة
عمادة شؤون الطلبة

مركز األميرة هيا
للتقانات الحيوية

مركز التطوير األكاديمي
وضبط الجودة

مركز تنمية المجتمع المدني
وحدة رئاسة الجامعة

وحدة القبول والتسجيل
وحدة الشؤون المالية
وحدة الموارد البشرية

وحدة العالقات العامة واإلعالم

وحدة شؤون المجالس
وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي

وحدة التعليم اإللكتروني
ومصادر التعلم المفتوح
دائرة الشؤون القانونية

دائرة األمن الجامعي
مكتب العالقات الدولية

(PMO) مكتب إدارة المشاريع
مكتب الدراسات

اإلستراتيجية والتخطيط

كلية الطب
كلية طب األسنان

كلية الصيدلة
كلية الطب البيطري

كلية التمريض
كلية العلوم

الطبية التطبيقية
كلية الدراسات العليا
مركز صحي الجامعة

مركز الدراسات الدوائية
المركز اإلقليمي لألمراض
المعدية ومقاومة المضادات الحيوية

كلية الهندسة
كلية تكنولوجيا

الحاسوب والمعلومات
وحدة المشاغل الهندسية

وحدة المكتبة
مركز الملكة رانيا العبداهللا
لعلوم وتكنولوجيا البيئة

كلية العمارة والتصميم
وحدة التشغيل والصيانة

وحدة المشاريع الهندسية
وحدة اللوازم المركزية

دائرة العطاءات المركزية
دائرة السالمة والصحة

المهنية والبيئية
مركز الحاسوب والمعلومات

كلية العلوم واآلداب
كلية الزراعة

عمادة البحث العلمي
معهد النانوتكنولوجي

المركز اإلستشاري
للعلوم والتكنولوجيا

مركز اللغات
مركز التميز للمشاريع اإلبداعية
وحدة الخدمات واإلنتاج الزراعي

2017
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� الجامعة عن طريق عقد إجتماعات مع الجهات المعنية كل حسب إختصاصه ��خذ  التغذية الراجعة حول فاعليتها ومدى إمكانية 
هذا وتتم مراجعة تعليمات الجامعة بشكل دوري ودائم من قبل المجالس الحاكمية »�

يع وتطبيق محتواها، وتتمثل هذه المجالس الحاكمية  � الجامعة بشكل دائم عمليات الت·¶
� عملية تطويرها وتحديدها بشكل مستمر بما يتناسب مع متطلبات المرحلة. وتتابع المجالس الحاكمية »�

تطبيقها مما يسهم »�

اهة والعدالة والمسؤولية. تتوزع المستويات الحاكمية  � بمجلس ا��مناء ومجلس العمداء ومجلس الجامعة ومجلس الكلية ومجلس القسم ويقوم كل منها بدوره بسن وتعديل التعليمات ومتابعة تطبيقها ضمن معاي�¹ ال�¹

: � عدة مجالس تتباين ص³حيتها حسب السلطة المخولة لها وبناًء ع¥ ا��عمال المنوطة بكل من هذه المجالس ع¥ النحو التا��
� الجامعة »�

�«

� رئيس المجلس وأعضاءه جميعاً بتنسيب من  � الجامعة، ويتم تعي��
يتكون مجلس أمناء الجامعة من 12 عضواً ورئيساً له، يعينون ��ربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ع¥ أ� يكون أياً منهم عضو هيئة تدريسية »�

� شؤون 
� حال غياب الرئيس أو تعذر حضوره للجلسات. ويشكل المجلس من بينه لجنة إدارية وأخرى مالية تبحث كل منهما »�

نابة »� رئاسة الوزراء وبإرادة ملكية سامية، وينتخب المجلس بعد ذلك نائباً لرئيسه لغايات ا�®

 �
¸̄ � الجامعة من خ³ل عقد جلسات خاصة مرة كل شهر ع¥ أقل تقدير من خ³ل إصدار التعليمات والتوصيات ال

� والتعليمات »� دارية والمالية. ومن المهام المناطة بالمجلس متابعة فاعلية تطبيق القوان�� الجامعة ا�®

امج  Ñ¹س¹̧اتيجية بعد التنسيب بها من مجلس الجامعة، ويقوم بالتنسيب لمجلس التعليم العا�� بإنشاء المراكز والمعاهد العلمية والريادية وإستحداث ال ̄� المجلس بإقرار الخطة ا�® ترسم السياسات العامة للجامعة، ويع

� لتدقيق 
�Êمحاسب قانو � ضافة لقيامه بمناقشة الموازنة السنوية للجامعة والسعي لدعم موارد الجامعة وقبول الهبات والمنح والوصايا وتعي�� � تتقاضاها الجامعة من الطلبة، با�®

¸̄ والتخصصات ورسم أطر مالية للرسوم ال

� المجا�ت التكنولوجية والعلمية المختلفة.
حسابات الجامعة والتنسيب بالموافقة ع¥ عقد إتفاقيات التعاون المش¹̧كة »�

دارية وعضوين من المجتمع المح¥� وأحد طلبة الجامعة من َمن هم ع¥ مقعد الدرس وأحد  يتكون مجلس الجامعة من نواب الرئيس والعمداء وعضو هيئة تدريس منتخب من كل كلية وث³ثة من مديري الوحدات ا�®

� الجامعة سواء كانت خدمات إدارية أو علمية أو بحثية، ودراسة الخطة السنوية لمشاريع الجامعة 
خريجيها وي¹̧أس رئيس الجامعة إدارة المجلس. وتكون مهمة هذا المجلس العمل ع¥ رفع سوية الخدمات المقدمة »�

وع الموازنة السنوي وتقارير أداء الجامعة تمهيداً لرفعها لمجلس ا��مناء. وعات أنظمة الجامعة والموافقة ع¥ م·¶ � تستو»� من الطلبة، وبحث م·¶
¸̄ نمائية والتنسيب لمجلس ا��مناء بمقدار الرسوم ال ا�®

� الجامعة وترقيتهم 
� أعضاء هيئة التدريس »� ويرأس هذا المجلس رئيس الجامعة بعضوية نوابه وعمداء الكليات، وتكون مهمة هذا المجلس التوصية لمجلس ا��مناء بإنشاء الكليات وا��قسام والمراكز العلمية وتعي��

وعات الخطط الدراسية وإنشاء كرا�Ó ا��ستاذية والتوصية للمجلس بأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنوياً  ونقلهم وتثبيتهم وإيفادهم، با�®ضافة إ� تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس. كما ويقوم المجلس بدراسة م·¶

� الجامعة.
ضافة لدراسة مشاريع الخطط المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها وتقييم مستوى ا��داء ا��كاديمي والعلمي »� ووضع التعليمات ال³زمة لتنفيذ أحكام ا��نظمة ذات الع³قة با�®
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� الجامعة والمحافظات المسافة ب �

( Jordan University of Science and Technology )





كلية الدراسات العليا

كلية الزراعة

Ífi]ÁÈ£]<t^jfi˝]<‹äŒ
Íi^ffl÷]<t^jfi˝]<‹äŒ

ÌÚÈf÷]Ê<ÌÈ√Èf�÷]<ÅÖ]Áπ]<‹äŒ
]Ñ«÷]<^ÈqÁ÷Áfl”iÊ<ÌËÑ«j÷]<‹äŒ

كلية الصيدلة

ÌÈqÁ÷Áfl”j÷]<Ì÷ÇÈí÷]<‹äŒ
4Œ^œ√÷]Ê<ÌÈf�÷]<^È€È”÷]<‹äŒ

ÌËÜËÜä÷]<Ì÷ÇÈí÷]<‹äŒ

كلية الهندسة

·]4�÷]<ÌâÇfl‚<‹äŒ

<ÌÈÒ^eÜ„”÷]<ÌâÇfl7]<‹äŒ

ÌÈ”Èfi^”Èπ]<ÌâÇfl7]<‹äŒ

ÌÈfiÇπ]<ÌâÇfl7]<‹äŒ

ÌÈÒ^È€È”÷]<ÌâÇfl‚<‹äŒ

ÌËÁÈ£]<ÌÈf�÷]<ÌâÇfl‚<‹äŒ

ÌÈ¬^flí÷]<ÌâÇfl7]<‹äŒ

ÌËÊÁfl÷]<ÌâÇfl7]<‹äŒ

كلية الطب

Ì¬^flπ]Ê<ÌœÈŒÇ÷]<^Èu˘]Ê<ö]Ü⁄˘]<‹äŒ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<^ñ¬˘]<ÃÒ^æÊ<‹◊¬<‹äŒ

ÌËÊÅ˘]<‹◊¬<‹äŒ <<<<<<<<<<ÌÈÒ^fl¢]<›Á◊√÷]Ê<›Á€ä÷]Ê<Í¬Üé÷]<g�÷]<‹äŒ

ÎÊÁfl÷]<g�÷]Ê<Ì√ç˘]<‹äŒ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<xËÜéj÷]<‹äŒ

Ì⁄^√÷]<Ìví÷]<‹äŒ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÌÈfí√÷]<›Á◊√÷]<‹äŒ

pÅ]Á£]Ê<ÙÖ]Á�÷]<‹äŒ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÏÜâ˘]<gõÊ<ƒ€j.]<gõ

ÌÈ÷Áf÷]<‘÷^äπ]Ê<Ì⁄^√÷]<Ìu]Ü¢]<‹äŒ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ìë^§]<Ìu]Ü¢]<‹äŒ

<ÌÈflõ^f÷]<ö]Ü⁄˘]<‹äŒ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ê^√fi˝]Ê<ÜËÇ~j÷]<‹äŒ

<ÇÈ÷Áj÷]Ê<ÌÈÒ^äfl÷]<‹äŒ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ÿ^Àõ˘]<‹äŒ

ÌÈví÷]<l^â^Èä÷]Ê<ÏÖ]Åc<‹äŒ

كلية العلوم وا��داب

<ÌÈÒ^È€È”÷]<›Á◊√÷]<‹äŒ

ÌÈœÈf�j÷]<ÌÈi^È£]<›Á◊√÷]<‹äŒ

ÌÈœÈf�j÷]<ÌÈÒ^ËàÈÀ÷]<›Á◊√÷]<‹äŒ

^íu˝]Ê<l^Èï^ËÜ÷]<‹äŒ

<l^ËÁ«◊÷]Ê<ÌËàÈ◊®˝]<Ì«◊÷]<‹äŒ

ÌÈm]ÖÁ÷]<ÌâÇfl7]Ê<ÌËÁÈ£]<l^fi^œj÷]<‹äŒ

ÌÈfi^äfi˝]<›Á◊√÷]<‹äŒ

Ì{{{Èflä÷]<Ì{{{{Ë^ŒÁ÷]

‹{{À÷]<Ìu]ÜqÊ<gõ

ÌÈflä÷]<ÌÈøÀvj÷]<Ì¢^√π]

Ì{{{Èflä÷]<l^fÈ“3÷]

كلية طب ا��سنان

ÿÀ�÷]Ê<›˘]<Ìvë<òËÜ≥<‹äŒ

Ì÷^fœ÷]<‹äŒ

∞«÷^f÷]<Ìvë<òËÜ≥<‹äŒ

ƒ€j.]<Ìvë<òËÜ≥<‹äŒ

ÌÈäÀfl÷]<Ìví÷]Ê

كلية التمريض

كلية العمارة والتصميم

ÏÖ^€√÷]<‹äŒ
·Çπ]<‹È€íi<Ê<ºÈ�°<‹äŒ

ÎÜíf÷]<ÿë]Áj÷]Ê<‹È€íj÷]<‹äŒ

كلية تكنولوجيا الحاسوب
والمعلومات

hÁâ^£]<ÌâÇfl‚
hÁâ^£]<›Á◊¬

ÌÈeÁâ^£]<l^⁄Á◊√π]<‹øfi
hÁâ^£]<l^”fç<‡⁄_Ê<ÌâÇfl‚

l^È•2÷]<ÌâÇfl‚

كلية العلوم الطبية
التطبيقية

ÌË2~π]<ÌÈf�÷]<›Á◊√÷]<‹äŒ
ÌÈœÈf�j÷]<·^flâ˘]<›Á◊¬<‹äŒ

ÿÈ‚`j÷]<›Á◊¬<‹äŒ
ÏÇfi^äπ]<ÌÈf�÷]<›Á◊√÷]<‹äŒ

كلية طب البيطري

ÌÈâ^â˘]<ÌËÜ�Èf÷]<ÌÈf�÷]<›Á◊√÷]
Ì⁄^√÷]<Ìví÷]Ê<ö]Ü⁄˘]<‹◊¬

ÌÈ”ÈflÈ◊“˝]<ÌËÜ�Èf÷]<ÌÈf�÷]<›Á◊√÷]
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� وذلك لتسهيل ا�®جراءات ع¥ الطلبة وت·يعها.
�̄ � إ� الكليات ليتبع كل مسجل إ� عميد الكلية المع � الجامعة بحيث تم نقل المسجل��

تم إعادة هيكلة وحدة القبول والتسجيل »�

ضافة إ� التخرج بعد ان كانت مفعلة جزئياً. حوسبة كافة ا�®جراءات المتعلقة بالقبول والتسجيل با�®

عتماد وضبط الجودة. إخضاع وحدة القبول والتسجيل إ� أسس ا�®

� عملية التقييم.
�« Ñ¹التحول من نظام الع³مات إ� نظام الرموز بما يخدم مصلحة الطالب ويحقق عدالة وموضوعية أك



� من أعضاء الهيئة التدريسية ووضعت خطة من أربع محاور لتنمية المجتمع: ضافة إ� عدد من المعني�� ̄¸ المجا�ت با�® � ش
� المجتمع المح¥� »�

�« � تم تشكيل لجنة دائمة ضمت عدداً من الناشط��

     محور التأث�¹ التعليمي.

. �
     محور التأث�¹ المعر»�

     محور المشاركة المجتمعية.

. �
�̄      محور التأث�¹ البي



وضع وإعتماد هيكل تنظيمي إداري خاص بمكتب الع³قات الدولية.

تفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية (83 اتفاقية) مع عدد من الجامعات العالمية المرموقة والمؤسسات ا��كاديمية البحثية الدولية.  قامت جامعة العلوم والتكنولوجيا خ³ل العام الدرا�Ó 2016/2017 بتوقيع مجموعة من ا�®

� مع المؤسسات. ÑÊ³برامج التبادل الط �
وضع وإعتماد تعليمات خاصة بمشاركة طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا ا��ردنية »�

. �é2015/2016 ��عضاء هيئة التدريس وطلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا ا��ردنية تشمل 8 دول مختلفة وبقيمة دعم تقارب 403,830 ألف دو�ر أمري �Óقامت الجامعة بتنظيم وتسي�¹ 86 عملية حراك أكاديمي خ³ل العام الدرا

يكة إضافية  ¶Ã اكات مع الجامعات ا��وروبية ضمن برنامج ايراسموس + من 7 جامعات إ� 15 جامعة أوروبية كما عملت ع¥ التنسيق مع 13 جامعة اوروبية عملت الجامعة خ³ل العام الدرا�Ó 2016/2017 ع¥ زيادة عدد ال·¶

نامج الحراك ا��كاديمي اراسموس + للدورة القادمة لعام 2017/2018. Ñ¹للتقدم ل

ات التدريسية والحراك ا��كاديمي ضمن برنامج مف³نا ال�í¹̧ والمدعوم من مجلس التعليم العا�� ال�í¹̧ والذي يتيح الفرصة لجامعة العلوم والتكنولوجيا ا��ردنية  Ñ¹توقيع إتفاقيات مع 8 جامعات تركية لتفعيل برنامج تبادل الخ

بالتقدم إ� 177 فرصة حراك أكاديمي خ³ل العام 2018.

� مجا�ت البحث 
كاديمية للجامعة والبدء بإنشاء مشاريع ذات بعد إقليمي وعالمي »� اكات إس¹̧اتيجية مع جامعات عالمية مرموقة بهدف بناء القدرات العلمية وا�� ¶Ã 2016/2017  من بناء �Óإستطاعت الجامعة  خ³ل العام الدرا

العلمي وخدمة المجتمع وإستحداث الدرجات العلمية المش¹̧كة.



وع إس¹̧اتيجي للمستشفى وهو مركز الع³ج با��شعة والممول من المنحة الخليجية بقيمة 12,250,000 ديناراً. البدء بتنفيذ أكÑ¹ م·¶

ستفادة من المنحة الخليجية/الصندوق السعودي للتنمية لتحديث أجهزة المستشفى بقيمة 5,500,000 ديناراً. إستكمال إجراءات الموافقة ع¥ ا�®

http://www.just.edu.jo/facultiesanddepartments/facultyofengineering/Pages/Default.aspx
http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofMedicine/Pages/Default.aspx
http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofScienceandArts/Pages/Default.aspx
http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofPharmacy/Pages/Default.aspx
http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofAgriculture/Pages/Default.aspx
http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofArchitectureandDesign/Pages/Default.aspx
http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofDentistry/Pages/Default.aspx
http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/it/Pages/Default.aspx
http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofAppliedMedScs/Pages/default.aspx
http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyOfVeterinaryMedicine/Pages/Default.aspx
http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofNursing/Pages/Default.aspx
http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofGraduateStudies/Pages/Default.aspx


إحصائية الطلبة

ANNUAL REPORT
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2017

� بالجامعة حسب الكلية/ بكالوريوس � الملتحق�� الطلبة غ�� ا��ردني��

� بالجامعة حسب الكلية/ دراسات عليا � الملتحق�� الطلبة غ�� ا��ردني��





 

















2%


2%

11%
3%


8%

3%


4%

13%

2%

3%

16%


8%

8%


6%


12%

3%

38%


42%


11%

1%


4%

1%



‡ËÇ ]Á÷]Ê<gfi^q˘]Ê<hÜ√÷]<Ìf◊õ<Å]Ç¬_<Í÷^∂c
(4339)<<Ì√⁄^¢]<ª

(4070)<åÁËÖÁ÷^”f÷]<KÌf◊õ<Å]Ç¬_<Í÷^∂c

(269)<^È◊√÷]<l^â]ÖÇ÷]<KÌf◊õ<Å]Ç¬_<Í÷^∂c





19

20172016

/ بكالوريوس � توزيع أعداد الخريج��

/ دراسات عليا � توزيع أعداد الخريج��
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3.82%
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إحصائية الهيئة التدريسية

ANNUAL REPORT
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أعداد أعضاء الهيئة التدريسة/حسب الجنس



<ãËÖÇi<ÌÚÈ‚<Áñ¬ (958)<»◊e<2017/2016<Í√⁄^¢]<›^√÷]<Ÿ¯}<ÌÈfiÅÖ˘]<^ÈqÁ÷Áfl”j÷]Ê<›Á◊√÷]<Ì√⁄^q<ª<ÌÈäËÖÇj÷]<ÌÚÈ7]<^ñ¬_<Å]Ç¬_<Í÷^∂c
Ç¬^ä⁄<ÍµÅ^“_<ÖÅ^“ (<262)<Ê

28.18%


71.82%


أعداد أعضاء الكادر ا��كاديمي المساعد/حسب الجنس

68.7%


31.3%


إجما�� أعداد الهيئة التدريسية :

إجما�� أعداد الكادر ا�	كاديمي المساعد :

958

262

2017



� الجامعة حسب الرتبة ا��كاديمية للعام الحا��
توزيع أعضاء الهيئة التدريسية �

� الجامعة للعام الحا��
توزيع الكادر ا��كاديمي المساعد �
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31%
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42%
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37%
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� الجامعة حسب الكليات والمعاهد والمراكز
الهرم ا��كاديمي ��عضاء الهيئة التدريسة �

� الجامعة حسب الجنس
الهرم ا��كاديمي ��عضاء الهيئة التدريسة �
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� الجامعة حسب الكلية للعام الحا�� 2017/2016
توزيع أعضاء الهيئة التدريسية �
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2017

تطور أعضاء الهيئة التدريسية خ�ل ع�� سنوات السابقة
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البحث العلمي

ANNUAL REPORT




بلغ المجموع الك�� للدعم الخارجي المح�� والدو�� للبحث العلمي 

� تقريباً، 
� الجامعة (3.1) مليون دينار أرد��

الذي حصل عليه الباحثون ��

وبذلك يكون قد بلغ نسبة مقدار الدعم المقدم من الجامعة %57 من 

. الدعم الخارجي الك��

: بالمقارنة مع العام 2016 ي�حظ ما ي��

• زيادة مجموع قيمة الدعم الما�� للبحث العلمي (الخارجي والداخ�� ) 

بحدود ال 32%.

• زيادة مقدار الدعم الخارجي للبحث العلمي بنسبة 50% .

• إزدياد مقدار مكافآت حوافز الن¡� بنسبة بلغت 43%.

• نقصان عدد ا̈©بحاث المدعومة داخلياً بنسبة 26%.

2017
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• (11) أبحاث مدعومة من خارج ا̈©ردن بمجموع دعم (2.98) مليون 

دينار تقريباً.

تم دعم  (38) بحثاً دعماً إضافياً بمجموع دعم مقداره (45) ألف دينار 

تقريباً.

حصل (34) بحث ع� دعم ن¡� بمجموع دعم مقداره (9) ا©±ف دينار 

تقريباً.

الكتب  وتأليف  الن¡�  حوافز  من خ�ل   � الباحث¼� مكافآت  مجموع  بلغ 

� تقريباً، ومن المتوقع أن تساهم هذه الحوافز 
(405) ألف دينار أرد��

العلميه  والمج�ت  ا̈©بحاث  ونوعية  المنشورة  ا̈©بحاث  عدد  بزيادة 

� تن¡� فيها أبحاث الجامعة خاصة بعد تعديل 
ÀÁالعالمية والمصنفة ال

تعليمات حوافز الن¡� العلمي بتاريخ 17/10/2016.

بلغ المجموع العام للدعم الما�� (الداخ�� والخارجي) للبحث العلمي 

 . �
أرد�� دينار  مليون   (4.86) الجامعة   �

�� الباحثون  عليه  حصل  الذي 

يلخص الجدول أدناه  جميع المعلومات ا©Åحصائية التفصيلية المتعلقة  

بالبحوث المدعومة داخلياً وخارجياً. 

: � عمادة البحث العلمي ع� النحو التا��
تم توثيق (285) بحثاً جديداً ��

(272) بحثاً مدعومة من الجامعة بمجموع دعم (1,302,050) دينار   •

تقريباً.

ألف  أبحاث مدعومة دعم خارجي- مح�� بمجموع دعم (109)   (2) •

دينار تقريباً.
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عدد البحوث المدعومة لجميع الكليات  نسبة عدد البحوث المدعومه من الجامعة ��عضاء هيئة التدريس لجميع الكليات 
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� عدد ا��بحاث المدعومة من داخل وخارج الجامعة منذ عام 2010 - 2017  �مقارنة ب�
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قيمة الدعم الما�� الداخ�� حسب الكليات 

2017
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بلغ المجموع العام للدعم الما�� المقدم من الجامعة لدعم البحوث العلمية (1761535) ديناراً.

يلخص الشكل أدناه قيمة دعم البحث العلمي من الجامعة موزعاً ع� الكليات.

� حصلت الكليات ا©̈خرى ع� قيم دعم متفاوتة بلغ أقلها (11000)  � ح¼�
حصلت كلية الصيدلة ع� أع� دعم داخ�� من الجامعة بمقدار (314984) ديناراً و بنسبة (%18) من إجما�� الدعم المقدم لجميع الكليات، ��

دينار لكلية العمارة وبنسبة (%0,62) من إجما��  الدعم المقدم لجميع الكليات. 

بلغ عدد بحوث رسائل الماجست�Ê (136) بحثاً من مجموع (272) بحثاً تم دعمها من الجامعة، وبنسبة وصلت إ� (%50) من إجما�� عدد ا̈©بحاث المدعومه داخلياً.

. كانت الحصة ا̈©كÏÊ من قيمة الدعم الداخ�� من نصيب ا̈©بحاث الشخصية ̈©عضاء هيئة التدريس (دعم باحث) حيث بلغت قيمة هذا الدعم (704464) ديناراً وبنسبة (%40) من إجما�� الدعم الداخ��
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قيمة الدعم الما�� الخارجي حسب الكليات

30.15%

0.27%

38.42%

1.47%

26.26%

3.43%
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� الجامعة.
بلغ عدد البحوث المدعومه من خارج الجامعة (13) بحثاً بمجموع دعم مقداره (3098243) ديناراً والذي يشكل ما يقارب (%64) من مقدار الدعم الك�� للبحث العلمي ��

� الشكل أدناه أن ست كليات فقط قد حصلت ع� دعم خارجي وهي كلية الهندسة وكلية التمريض وكلية الطب البيطري وكلية العلوم وا©±داب وكلية العلوم الطبية التطبيقية وكلية العمارة. يب¼�

حققت كلية الطب البيطري أع� نسبة دعم خارجي حيث بلغت (%38) من مجموع قيمة الدعم الخارجي الذي حققته الجامعة. 

� أن كلية الطب البيطري وكلية الهندسة قد حصلت ع� أع� عدد من البحوث الخارجية � من الشكل أدناه عدد البحوث المدعومه من خارج الجامعة حسب الكليات، حيث يتب¼�  يتب¼�

(وعددها 3 بحوث لكل منهما).
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 مقدار الدعـم الك�� للبحث العلمي المقدم من الجامعة ل��عـوام 2017-2009

 مقدار الدعـم الداخ�� والخارجي ل��عوام 2009 -2017
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� قيمة الدعـم للعام 2017 مقارنة با̈©عوام السابقة. من ناحية أخرى، فإن مقدار 
أما عن مقدار الدعـم الك�� للبحث العلمي المقدم من الجامعة لعام 2017 مقارنه با̈©عـوام السابقة ن�حظ أن هناك نقصان ��

 . � قيمة الدعم الداخ��
� مقدار الدعم الخارجي للعام 2017 مقارنة بالعام 2016 يقابلها نقصان ��

الدعم الداخ�� والخارجي ل̈�عوام 2017-2009، يوضح أن هناك زيادة ��
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� حسب الرتبة  � الجامعة 794 عضو هيئة تدريس موزع¼�
� يوجد �� � ح¼�

� الجامعة (حسب قاعدة البيانات Scopus ) ما مجموعه 619 بحثاً علمياً (458 بحثاً بإستثناء منشورات المؤتمرات) ��
ن¡� الباحثون ��

نتاج  Å©الشكل أدناه  معدل ا � نتاج العلمي لعام 2017 كان 0.78 بحثاً لكل عضو هيئة تدريس (0.58 باستثناء المؤتمرات). يب¼� Å©221 أستاذ، 281 أستاذ مشارك، 292 أستاذ مساعد. وعليه فإن معدل ا : كالتا��

� الجامعة منذ تأسيسها.
عضاء هيئة التدريس �� Å© العلمي السنوي



نتاج العلمي بحث لكل دكتور من عام 1987 - 2001 معدل ا��

نتاج العلمي بحث لكل دكتور من عام 2002 - 2017 معدل ا��
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اإلبتعاث والتدريب

ANNUAL REPORT






2017
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� حسب الكلية والسنة والجنس توزيع أعداد المبتعث��




ذكر

ي ��الطب الب

الهندسة

الصيدلة

التمريض

طب ا�	سنان

الزراعة

الطب البيطري

العلوم وا��داب

تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات

العلوم الطبية التطبيقية

العمارة والتصميم

أنثى
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� وبناءه البناء القوي  � عليها الجامعات قاعدتها ا�	ساسية �	داء رسالتها هي عضو هيئة التدريس، لذا فإن الجامعة تسعى إ� تأهيل عضو هيئة التدريس التأهيل العا�� المتم��
� تب¥�

ة ا�	هم ال¥¦ � مما � شك فيه أن الرك��

́¦ الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية المرموقة عالمياً. وإنط°قاً من هذه القاعدة الصلبة فإن جامعة العلوم والتكنولوجيا أولت تأهيل أعضاء هيئة  ة والبحث العلمي لتصبح من أر المدعم بالعلم والخ�·

ين بإعتبار أنهم الجيل القادم لقيادة هذه الجامعة ليتحقق من خ°لهم أهداف رسالتها التعليمية والعلمية والبحثية وخدمة  التدريس وتطوير مهارتهم جل إهتمامها ووفرت لهم سبل الدعم المعنوي والمادي الكب��

� مقدمة آلية التأهيل بالجامعة مع تأكيدها وحرصها ع½ توجيه مسار مبتعثيها إ� 
�́  �Âبتعاث للحصول ع½ الدرجات العلمية العليا من ماجست�� ودكتوراه وزما�ت طبية وتدريب تخص Çا� �

¦Èالجامعة والمجتمع. ويأ

́¦ الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية العالمية. أر

� الجدول: 
�́ � ع½ مختلف كليات الجامعة كما هو موضح  �Ìع½ رأس بعثتهم خ°ل العام الحا�� (75) مبتعثاً موزع � �Ìوبلغ إجما�� أعداد المبتعث
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� موزعة حسب الكليات النسبة المئوية ��عداد المبتعث��

� حسب السنوات تطور أعداد المبتعث��















21%

7%
1%

3%

11%

7%

11%


12%


15%


13%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

5
4

7

4

6

12
14

23

21%





2017

38



توزيع التدريب حسب الموضوعات


ورشات العمل الخاصة بتطوير أعضاء الهيئة التدريسية

� مجال ضبط الجودة
�́ ورشات العمل 


1

2

1431123138

486530

1839728168

� مختلف المجا�ت، من خ°ل عقد العديد من ورش العمل 
�́ ات وطاقات علمية إ� تأهيل الكوادر المتخصصة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وإط°عهم ع½ الجديد  تسعى الجامعة بإمكاناتها المتوفرة من خ�·

� العديد من المجا�ت والتخصصات آنفة الذكر. كما 
�́ ة  � بالجامعة، المهنيون من ذوي الكفاءات العالية وأصحاب الخ�· �Ìيمكن أن يشارك فيها إ� جانب أعضاء هيئة التدريس المتخصص �

ة ال¥¦ � امج التدريبية المتم�� وال�·

 �
�́ ات  قليمي والدو�� تجعل منها مصدراً للمعرفة وتجمعاً للخ�· Çالعام والخاص ع½ المستوى المح½� وا� � �Ìمجال التدريب والتأهيل مع المؤسسات التدريبية وهيئات القطاع �

�́ اكات فاعلة  �Ù تتطلع الجامعة إ� بناء

المنطقة.

عتماد وضبط الجودة. وبلغ مجموع هذه الورش التدريبية (18) موزعة كما هو موضح  Çمجا�ت تطوير أداء اعضاء الهيئة التدريسية وا� �
�́ ات علمية  �Úهذا الصدد قامت الجامعة بتنظيم وتحض�� ورش عمل ومحا �

�́ و

بالجدول: 

المجموع



الجهاز اإلداري

ANNUAL REPORT
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� الجامعة
داري �� نسبة توزيع الجهاز ا�� � الجامعة حسب الجنس

داري �� نسبة الجهاز ا��

� الجامعة حسب الوظائف
داري �� نسبة توزيع الجهاز ا��

توزيع الوظائف حسب الجنس

<Ó◊¬<∞¬áÁ⁄<�̂ÀæÁ⁄<(2133)<ÌÈ€Èøflj÷]<l]ÇuÁ÷]<ÂÑ‚<ª<ÎÖ]Å˝]<á^{{„¢]<ÅÇ¬<Í÷^∂c<»◊e<oÈu<Jgi^”⁄<(8)Ê<Ì◊œj{{ä⁄<ÜÒ]ÊÅ<(5)Ê<ÌËÖ]Åc<ÏÇ{{uÊ<(12)Ê<Ì{{ÈµÅ^“_<Ì{{È◊“<(12)<Ì{{√⁄^¢]<‹{{ñi

J(552)<Ÿ^€√÷]<ÅÇ¬<»◊e<^€È <�̂ÀæÁ⁄<(704)<‹„fl⁄<∞ËÖ]Å˝]<ÅÇ¬<»◊e<oÈu<JÌËÖ]Å˝]<ÃÒ^æÁ÷]<‡⁄<ÌÀ◊jß<≈]Áfi_

J(262)<l^⁄Ç§]<ÍÀæÁ⁄<ÅÇ¬<»◊e<^€flÈe<(615)<ÌÈflÀ÷]<l^⁄Ç§]<ÁÀæÁ⁄<^⁄_
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األنشطة والخدمات الطالبية

ANNUAL REPORT




نتماء والمواطنة لدى الطالب  � تحفز الطالب الجامعي ع� التعلم والعطاء والنجاح وتعزيز روح الو�ء وا��
يجابية ال�� � سمات البيئة الجامعية بالع�قات الشخصية ا�� تحرص جامعة العلوم والتكنولوجيا ا��ردنية ع� تحف��

يجابية لديهم .  وخلق وإكتشاف الطاقات الخ�قة لدى الطلبة وصقل شخصية الطلبة وتعزيز الطاقات ا��

� عدة مجا�ت بما فيها المجا�ت المعرفية وا��جتماعية والرياضية والمشاركة بالمناسبات 
ومن هنا تحرص جامعة العلوم والتكنولوجيا ا��ردنية ع� تذليل الصعاب وتعزيز سبل النجاح لط�بها وتوف�� الدعم والمساندة لهم ¥�

� والتأكد من  ¬®�̄� الط بتكار والعمل التطوعي لدى الطلبة ، وتطوير قدرات الطلبة الريادية بحيث يصبحوا قادرين ع� بناء شخصيتهم، وتحرص كل الحرص ع� تحقيق وقياس مدى الر � بيئة ا�� وا��عياد الوطنية، وتحف��

يجابية داخل الحرم الجامعي مما  � وإنخراطهم بالحياة الجامعية بكل إيجابية بعيداً عن التعصب والعنف الجامعي  وتعزيز القيم ا�� ¬®�� الجامعة بإخت�ف جنسياتهم بالجسم الط
�¥ � �̧ ات إندماج جميع الطلبة الدارس مؤ¼«

� ع� خدمة المجتمع والعمل التطوعي وتنمية قدرات ومهارات الطالب وذلك  ينعكس إيجاباً ع� المجتمع الجامعي والمجتمع المح�� وتقويم السلوكيات الفردية والمجتمعية من خ�ل توف�� بيئة جاذبة مستقرة ، والتحف��

عن طريق ا��نشطة التالية: 

ات والندوات العلمية والتوعوية والمÅحيات الهادفة وذلك بدعوة العديد من أصحاب القرار والعلماء  �Æلغايات تعزيز المعارف لدى الطلبة تحرص جامعة العلوم والتكنولوجيا ا��ردنية ع� عقد العديد من الدورات والمحا

ات الهادفة  إÉ توعية الطلبة وزيادة معارفهم ومداركهم. �Æوأصحاب العمل للقاء طلبة الجامعة وإلقاء المحا
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� تلك النشاطات ومن أهم تلك النشاطات:
هم ¥� � جميع النشاطات ال�منهجية وقياس مدى فاعليتهم وتاث��

تحرص جامعة العلوم والتكنولوجيا ا��ردنية ع� ضمان مشاركة طلبتها ¥�
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الجامعي  العرس  يف  الجامعة  طلبة  شارك 
اإليجابية  الروح  ساده  الذي  الد�قراطي 
بتاريخ  تم  حيث  الطلبة  جميع  من 
9/3/2017  إختيار طلبة الجامعة ملجلس 

طلبة الجامعة الخامس والعرشون

الحرم  داخل  املدخن�  نسب  بان  لوحظ 
الجامعي قد إنخفضت �ا نسبته %30 من 
بداية العام 2017 ونسعى قُدماً ألن تصل 
الحايل  العام  نهاية  مع   70% إىل  النسبة 

(2017)

الجامعة  يف  العمداء  مجلس  إتخذ  حيث 
قرار إلزام كل طالب بزراعة شجرة كرشط 
تخرج بحيث تكون مسؤولية ع°دة شؤون 
ملتطلب  الطالب  إ³ام  من  التأكد  الطلبة 
زراعة الشجرة وض°ن متابعتها وريها من 

وحدة الخدمات الزراعية يف الجامعة.

جاذبة  بيئة  ذات  بأنها  الجامعة  ³تاز 
طاردة  واألجنبي،  والعر¼  االرد½  للطالب 
للعنف الجامعي، فمن الجديد بالذكر خلو 
الجامعة من أي مظهر من مظاهر العنف 

الجامعي للعام الدرايس 2016/2017

S AV E  Y O U R  L I F E

VÍ¬^€jq˝]<gfi^¢]
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العلوم والتكنولوجيا األردنية  ³تاز جامعة 
حيث  الساعة  مدار  عىل  النظيفة  ببيئتها 
الطلبة  تحفيز  عىل  الجامعة  حرصت 
للمحافظة عىل بقاء  بيئة الجامعة نظيفة

الطلبة  لجميع  الفرصة  الجامعة  تتيح 
الوطنية  واملناسبات  باألعياد  لإلحتفال 
النشاطات  دعم  عىل  الجامعة  وتحرص 

واملشاركة فيها

حرصت الجامعة عىل تعزيز مفهوم العمل 
عىل  وتحفيزهم  طلبتها  لدى  التطوعي 
حيث  املحيل،  املجتمع  وخدمة  التطوع 

شارك طلبة الجامعة باألع°ل التطوعية

مع  بالتعاون  ورعايته  وظيفي  يوم  تنظيم 
القطاع� العام والخاص والذي يهدف إىل 
والتأهيل  والتدريب  العمل  فرص   Ðتوف
مختلف  ويف  املختلفة  الكليات  لطالب 

التخصصات يف الجامعة
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ــل  ــة �ث ــه طالبي ــة هيئ ــاد الطلب إتح

باإلنتخابــات جميــع طلبــة الجامعــة، 

و�ــارس األنشــطة الطالبيــة التــي 

بحــل  وتســاهم  الطلبــة  تهــم 

قضاياهــم، بالتعــاون والتنســيق مــع 

إدارة الجامعــة لتحقيــق كل مــا مــن 

شــأنه تأمــ� راحتهــم �ــا ال يتعــارض 

مــع القوانــ� واألنظمــة والتعليــ�ت 

الجامعية.
تــرشف دائــرة النشــاط الثقــايف واإلجت�عــي 

ــم  ــي يت ــة الت ــة الطالبي ــىل األندي ــي ع والفن

تشكيلها داخل الحرم الجامعي.

تعمــل عــىل إعــداد برامــج فصليــه تتضمــن إقامــة العديــد مــن النــدوات 

وخاصــة  واإلجت�عيــة  والدينيــة  الثقافيــة  واألنشــطة  واملحــارضات 

الرحــالت الطالبيــة واألمســيات الشــعرية وحفــظ القــرآن الكريــم 

ــربع  ــالت الت ــة وحم ــة والديني ــاالت الوطني ــة االحتف ــتوياته وإقام �س

بالــدم واأليــام الطبيــة املجانيــة والتوعيــة مــن أخطــار املخــدرات 

والتدخ� واإليدز واألمراض املزمنة كالسكري والسمنة والضغط.

ــا  ــرشف عليه ــي ت ــن أهــم النشــاطات الت م
ــالت  ــه والحف ــم بأنواع ــعبة الرس ــذه الش ه
واملرسحيــات،  والفلكلوريــة  املوســيقية 
ــاء  ــزف والغن ــل الع ــة مث ــابقات الفني واملس
والتمثيــل   Áالعــر والخــط  والرســم 
عــىل  الفوتوغــرايف   والتصويــر  املرسحــي 
مســتوى الجامعــة والجامعــات األردنيــة، 
ــد  ــوم بعق ــعبة تق ــذه الش ــة إىل أن ه إضاف
واملوســيقى  بأنواعــه  الرســم  يف  دورات 

بأنواعها .



2017

46

Íï^ËÜ÷]<Ω^éfl÷]

� جميع النشاطات الرياضية 
أولت جامعة العلوم والتكنولوجيا ا��ردنية جل إهتمامها ��بنائها الطلبة وحرص كل الحرص ع� ممارستهم لهواياتهم الرياضية والفنية، ومن هنا تم فتح المجال للطلبة للمشاركة ¥�

والفنية، ومن الجدير بالذكر إتاحة الجامعة لطلبتها الوافدين أيضاً ممارسة نشاطاتهم الرياضية والفنية منها:

� للجامعات ا��ردنية و اللقاءات الودية لفرق الجامعة و إستضافة النشاطات المختلفة للمجتمع المح�� والهيئات الحكومية والخاصة ودورات خاصة 
�̄ تحاد الريا � أقامها ا��

� البطو�ت ال��
     شاركت الجامعة ¥�

� بلغت 3100 دينار خ�ل عام 2017. �̧      مثل التايكواندو والكراتية وإعطاء حوافز تشجيعية للطلبة المشارك

يرادات 31924 ديناراً خ�ل عام 2017.      حرصت الجامعة ع� حجز الصالة والم�عب وحجز المسبح وصالة اللياقة البدنية لطلبتها والمجتمع المح�� وقد بلغ مجموع ا��
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� حياة الطالب ا��كاديمية  �̧ � وتطوير أعماله، كونه يعت�¬ بمثابة حلقة الوصل ب �̧ رشاد الوظيفي ومتابعة الخريج � للتنمية ع� إعادة إنشاء وهيكلة مكتب ا��
عملت الجامعة وبالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثا®�

اكات،  »Åرشاد الوظيفي، والتدريب، والنشاطات وال وحياته العملية والمهنية. ويمارس المكتب مهامه وينفذ برامج عمله ونشاطاته من خ�ل أربعة محاور رئيسية متصلة بطبيعتها الوظيفية ببعضها البعض، وهي: ا��

. � �̧ ومتابعة الخريج

من خ�ل  وخريجيها،  الجامعة  لطلبة  الوظيفي  رشاد  ا�� خدمات  المكتب  يقدم 

 �
و®� إلك�� فردي  إرشاد  وجلسات  جماعية  إرشاد  وجلسات  فردية  إرشاد  جلسات 

الوظيفي  رشاد  ا�� جلسات  أعداد   � �̧ يب  �Éالتا والجدول  جمعي،  توجيه  وجلسات 

.2016/2017 �Ùل العام الدرا�خ

قام المكتب وبالتعاون مع العديد من الجهات المزودة لخدمات التدريب، بعقد 

 �Éة من الدورات التدريبية والمتنوعة لطلبة الجامعة. والجدول التا مجموعة كب��

 �Ùالدرا العام  خ�ل  التدريب  خدمات  تلقوا  الذين  الطلبة  أعداد   � �̧ يب

.2016/2017

20172016

جلسات اإلرشاد الفردي

جلسات اإلرشاد الفردي (الكرتو½)

جلسات اإلرشاد الجمعي

جلسات التوجيه الجمعي

املجموع

79
19
57

158
313

79
19
20
4

122

    



1
2
3

576
430
183

 
مؤسسة إنجاز

أكاد�ية إكسفورد

BSA مركز
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� العام والخاص والمؤسسات المانحة والممولة للمشاريع ومؤسسات  �̧ كاء من ذوي الع�قة من مؤسسات القطاع »Åاتيجية ودائمة مع ال اكات ( التشبيك )، إÉ فتح قنوات إتصال وبناء ع�قات إس�� »Åتهدف النشاطات وال

اتيجية للمكتب والجامعة، بما يضمن إيجاد فرص عمل  س�� ، والمحافظة ع� هذه الع�قات وتمتينها لتحقيق ا��هداف ا�� � �̧ كات والمصانع والخريج »Åوالنقابات المهنية والهيئات وجمعيات ا��عمال وال �
المجتمع المد®�

كات لتغطية  »Åوالحصول ع� الدعم والتمويل من المؤسسات المانحة والداعمة أو الرعاية من ال ،( Internship ) ل مراحل الدراسة وبعد التخرج، وإيجاد فرص التدريب العم�� بهدف التوظيف�دائمة ومؤقتة للط�ب خ

كاء. »Åل التغذية الراجعة من ال�� تحديد ا��حتياجات التدريبية للطلبة من خ
، والمساعدة ¥� � �̧ رشاد الوظيفي ومتابعة الخريج نفقات مكتب ا��

كة  � المعرض (92) ¼«
� الجامعات ا��ردنية والذي تم عقده بتاريخ 2/5/2017،  حيث شارك ¥�

� قام بها المكتب خ�ل العام الدرا�Ù 2016/2017، تنظيم واحد من أك�¬ معارض التوظيف ¥�
ومن أبرز وأهم النشاطات ال��

كات والتواصل معها لمعرفة إحتياجاتها الوظيفية أو�ً بأول. وعمل المكتب ع�  »Å(1000) فرصة تدريب لغايات التوظيف، ويقوم المكتب بمتابعة ال �Éحوا É(450) فرصة عمل با��ضافة إ �Éمحلية وأجنبية طرحت حوا

� المعرض 
ق ا��وسط / دولة الكويت، حيث شارك ¥� »Åال �

� للتوظيف ¥� �̧ ردني
� ا��ردن تحت إسم "قافلة التوظيف الخليجي"، والذي عقد خ�ل شهر 10/2017 بالتعاون مع ملتقى ا��

تنظيم معرض توظيف ا��ول من نوعه ¥�

كة من كافة دول مجلس التعاون الخليجي. »¼ (100)



� ع� إتصال دائم مع الجامعة وكلياتها لمتابعة الوضع الوظيفي لهم ومدى مواءمة مخرجات الجامعة مع حاجة السوق وزيادة و�ئهم وإنتمائهم  �̧ � الجامعة وخريجيها، وإبقاء الخريج �̧ هي عملية التواصل المستمر ما ب

، ويحتوي ع� جزء تم  � �̧ رشاد الوظيفي ومتابعة الخريج � يقدمها مكتب ا��
� متكامل العمل جاٍر عليه وسوف يتم إط�قه قريباً، يعكس كافة الخدمات ال��

و®� للجامعة، وقد قامت الجامعة بتطوير وتصميم موقع الك��

، حيث يجيب ع� جميع ا�ستفسارات المتعلقة بخريجي الجامعة. � �̧ ة يتعلق بملف متابعة الخريج بناءه بعناية كب��

تصال الخاصة به عند تخرجه من الجامعة وقد كانت نسبة المعلومات المدخلة لخريجي الجامعة (%100) ل��عوام  � حيث يقوم الطالب الخريج بتعبئة معلومات ا�� �̧ دخال معلومات الخريج ويوجد حالياً نظام ��

تصال وحالتهم الوظيفية. � القدامى فيقوم المكتب بالتواصل الدائم معهم لغاية تحديث معلومات ا�� �̧ الدراسية 2015/2016 و 2016/2017 ، أما بخصوص الخريج

ستبانة  ، حيث قام 2521 خريج بتعبئة ا�� �
و®� لك�� � إط�ق الموقع ا�� �̧ � الجامعة خ�ل النصف ا��ول من العام 2017 لح �̧ ونية معيارية تجريبية ع� خريج وقد قام المكتب بعمل دراسة عن طريق توزيع إستمارة إلك��

وتحديث معلوماتهم.
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قروض عادية
قروض إضطرارية

منح الجامعة ��وائل ا�قسام حسب المعدل الفص��
( منح (صندوق الطالب الفق��

تشغيل الطلبة
المجموع

984
60

365
174
657

2240

147146
9000

46700
10700
56165

269711

( �
المبلغ (دينار أرد®�

� رغبات الطالبات وأولياء أمورهن. � بنماذج وأسعار مختلفة لتل�¬
تضم دائرة إسكان الطالبات 10 مبا®�

� السكن:1300 طالبة.
عدد الطالبات المقيمات ¥�

� السكن :30 جنسية.
عدد الجنسيات المقيمة ¥�

فة. »Åيبلغ 48 م �
اف ع� الطالبات والمبا®� كادر إ¼«

ا��عمال  إنجاز  لÅعة  والصيانة  التشغيل  لوحدة  تابع  السكن   �
بمبا®� خاص  صيانة  فرع  يوجد 

. �
والمحافظة ع� خصوصية المبا®�

� الطالبات بوسائل نقل من السكن إÉ الكليات وبالعكس. �̧ تأم

� رحلة سكن مسائية لمدينة إربد يومياً. �̧ تأم

أولت  إذ  والنفسية  الجسدية  والراحة  الوقت  توف��  من خ�ل  لط�بها  الراحة  سبل  إيجاد  ع�  الجامعة  تعمل 

� خدمات النقل للط�ب الداخلية والخارجية:
الجامعة إهتمام كب�� ¥�

) من الجامعة إÉ محافظات ا��ردن ذهاباً وإياباً. �Ùل الفصل الدرا�     نقل 1500 طالب وطالبة يومياً (خ

� الكليات وسكن الطالبات. �̧      نقل 15000 طالب وطالبة تقريباً وذلك بشكل يومي ب

     نقل 250 طالبة ذهاباً وإياباً يومياً من سكن الطالبات إÉ إربد ضمن برنامج تسوق.





نشاطات خدمة وتنمية المجتمع
20171520161

ANNUAL REPORT




 كانون األول  2016 

 ترشين األول  2016 

 ترشين الثا� 2016 

 ترشين الثا� 2016 

 ترشين الثا� 2016 

الدكتور عمر  العلوم والتكنولوجيا  رعى رئيس جامعة 
وع Hold My Hand  المدعوم من  الجراح إنط�ق م��
Vet Volunteers وكلية  الفرنسية ومبادرة  كة مريال  ��
توحيد  إ�  يهدف  والذي  الجامعة   �

�� البيطري  الطب 
التطوعية تحت مظلة تنسيقية  جهود مبادرات الوطن 

ي. واحدة ودعمها بالعامل المادي والب��

 �
ة بعنوان "  وصفي …ما زال داليًة فينا " وال�� �̈ � جامعة العلوم والتكنولوجيا اª©ردنية محا

 أقامت عمادة شؤوون الطلبة ��
القاها معا�� وزير التنمية السياسية اª©سبق السيد محمد داودية حيث أشار إ� أن الحديث عن وصفي التل يلخص حقبة هامة 

. � ك وكان يؤمن بعروبة فلسط¶� �̧ � المش º»ردنية وأنه عروبياً ولم يكن إقليمياً ويتطلع إ� العمل العر©ªمن تاريخ المملكة ا
� ول�©مة العربية  � وعلم كيف يكون الوªء للهاشمي¶� � وجدان اª©ردني¶�

اً من الوطنية �� �̧ وأشار إ� أن وصفي التل ترك مخزوناً كب
� وأصبح رمزاً  � وإستشهد دفاعاً عن فلسط¶�

� والهم الفلسطي�� º»والقومي العر �
� اª©رد«�

� فكره الهم الوط��
حيث حمل وصفي ��

اً. � �̧ أردنياً متم

� اÆªحتفال باليوم العالمي لحماية 
� الجامعة ��

شاركت كلية الطب البيطري ��
الحيوان الذي أقامته جمعية حماية الحيوانات والرفق بها (SPANA) اª©ردن 

ة سناء عاصم. �̧ م
©ªتحت رعاية سمو ا

 � ºإفتتح رئيس الجامعة الدكتور عمر الجراح فعاليات اليوم الط�
البيطري  الطب  كلية  أقامته  الذي  اª©ليفة  للحيوانات   �

المجا«�
� الجامعة بمشاركة فاعلة من القطاع 

"المركز الصحي البيطري" ��
� طب وجراحة 

الخاص ممث�ً بالعيادات التابعة لجمعية أخصا«©
البيطري  الطب  كلية  طلبة  وبتنظيم  ة  �̧ الصغ الحيوانات 
الجامعة   �

�� الطلبة  وإتحاد  الطلبة  شؤون  عمادة  مع  والتعاون 
 .(Royal Canin) كة وبدعم من ��

قسم  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة   �
�� التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  نظمت 

الفم  صحة   �
ª©خصا«© اª©ردنية  الجمعية  مع  بالتعاون  التطبيقية  اª©سنان  علوم 

 �
�� �

� مجا«� ºكة كولجيت يوم ط� واª©سنان وجمعية تعايش للتنمية اÆªجتماعية و��
اف وتنسيق عدد من  � �ايا إربد وبإ��

� مدينة إربد مب��
مجال الصحة الفموية ��

� كلية العلوم الطبية التطبيقية.
�� � المختص¶�
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 كانون األول  2016 

 كانون الثا� 2017 

 كانون الثا� 2017 

 كانون الثا� 2017 

 كانون األول  2016 

� جامعة العلوم والتكنولوجيا اª©ردنية 
أقامت كلية التمريض ��

وتحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور عمر الجراح ندوة بعنوان 

عن  نوح  محمد  الدكتور  معا��  وتحدث   . اª©ردن)   �
�� (اª©�ة 

وزيادة   �
اª©رد«� المجتمع  وتطوير  بناء   �

�� اª©�ة  ودور  أهمية 

س�م مؤكداً أن اª©�ة  Æªا �
� أفراد اª©�ة �� اللحمة والتماسك ب¶�

 Ñمة بقيم أّمتها ودينها القادرة ع � �̧ مدرسة تخريج اª©جيال المل

� المّلمات والشدائد.
الدفاع عنها ��

قسم  مع  بالتعاون   �
اª©رد«� النووي   �

النسا«© الفرع  نظم 
ة  �̈ � جامعة العلوم والتكنولوجيا محا

الهندسة النووية ��
� المفاعل 

حول اª©من النووي قدمها مدير قسم الطوارئ ��
� السيد محمد العتوم.

� اª©رد«�
البح��

� لمي�د ج�لة  بمناسبة إحتفاªت الجامعة بالعيد الخامس والخمس¶�

جامعة  إستضافت  المعظم   � الحس¶� ابن   �
الثا«� الله  عبد  الملك 

̧� الحباشنة تحّدث فيها عن  العلوم والتكنولوجيا معا�� المهندس سم

رهاب وأسبابه والبيئات الحاضنة له. Æªا

� جامعة العلوم والتكنولوجيا اª©ردنية 
أقامت كلية طب اª©سنان ��

اª©سنان  طب  عيادات   �
�� السن  لكبار  مجانياً  سنياً  طبياً  يوم 

قسم   �
�� التدريس  هيئة  أعضاء  بُمشاركة  إربد   �

�� التعليمية 

كات  كيبات السنية وطلبة كلية طب اª©سنان وبالتعاون مع �� �̧ ال

طبية من القطاع الخاص.

رعى رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور عمر الجراح 
تنقذ  كيف  تعلم   " بعنوان  الط�بية  المبادرة  أعمال  إفتتاح 
كلية   �̧ ماجست طلبة  نظمها   �

ال��  �̧ سن  �
سي�� إربد   �

�� حياه" 
مع  بالتعاون  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة   �

�� التمريض 
قليمي لتدريب إنعاش القلب والتنفس. Æªالمركز ا
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 شباط 2017 

 شباط 2017 

 شباط 2017 

لهذه  (150) دونم  بما مساحته   � غابت¶� إذ تم تخصيص  لكل خريج،  مبادرة شجرة  بإط�ق  الجامعة  قامت 
الغاية داخل الحرم الجامعي وسيتم زراعتها باª©شجار الحرجية المختلفة من قبل أبناءنا الطلبة مؤكداً أن 
ة اàªف دونم منها ما يزيد  راع كامل الحرم الجامعي البالغ نحو (10000) ع�� � �̧ الجامعة تأخذ عÑ عاتقها إس
الجامعة  توفر  حيث  اء،  �ãخ كواحه  لتكون  والحدائق  والغابات   � بالبسات¶� زراعية   �

�äأرا  (70%) عن 
مكانات الفنية ال�زمة لهذه الغاية، إذ يقدر مجموع الغراس والنباتات المزروعة والمخدومة  Æªالمخصصات وا

داخل الحرم الجامعي عن مليون نبته.

العلوم  جامعة  رئيس  عن  ومندوباً  الملك  ج�لة  مي�د  بعيد  الجامعة  إحتفاªت  ضمن 
 � ºردنية الدكتور عمر الجراح، إفتتح عميد كلية الصيدلة الدكتور كارم الزع�©ªوالتكنولوجيا ا
� ارابي� مول / إربد الذي أقامته 

اليوم الصحي التوعوي بمناسبة اليوم العالمي لل�طان ��
من  عدد  وبحضور  الصيدلة  كلية  من   "Ñمث صيدªنية  رعاية  نحو  صيدلة  "دكتور  حملة 
لل�طان  العالمي  اليوم  فعاليات  وتضمنت  الصيدلة.  كلية   �

�� التدريسية  الهيئة  أعضاء 
 �

̧� أنواع مرض ال�طان شيوعاً �� � تهتم بتقديم التوعية حول أك
العديد من المحطات ال��

اª©ردن، ك�طان الرئة و�طان الثدي و�طان القولون والمستقيم و�طان الرحم وعنق 
وستات.  º̧ الرحم و�طان ال

إحتفاًء بذكرى معركة الكرامة الخالدة رعى رئيس الجامعة اª©ستاذ الدكتور عمر الجراح فعاليات 
إحتفاªت الجامعة بهذه المناسبة الوطنية الغالية حيث إشتمل الحفل عÑ كلمات وقصائد شعرية 
� وأغاٍن وطنية تغنت بهذه المناسبة قدمها طلبة الجامعة، كما قدمت فرقة موسيقى  ºوفلكلور شع�

القوات المسلحة عرضاً موسيقياً.
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 أيار 2017 

 حزيران 2017 

 نيسان2017 

إن شعار "الممارسات الزراعية الجيدة وأثرها عÑ الصحة 
والبيئة" الذي تم إختياره Æªحتفاªت كلية الزراعة بالجامعة 
º̧ وأهم  باليوم العلمي ي�مس بشكل مبا�� قضية من أك
واª©من  الزراعية  التنمية  وهي  العربية  الدول  قضايا 
� من فجوة 

، وأن الزراعة العربية بصفة عامة تعا«� �
الغذا«©

 �
النبا«� نتاج  Æªا قطاعات  كافة  مستوى   Ñملحوظة ع تقنية 

 �
�� التقليدية  اª©ساليب  لسيادة  نظراً   ,  , �ëوالسم  �

والحيوا«�
ات الكفاءة  نتاجية . وإنخفاض مؤ�� Æªمعظم المعام�ت ا

التقنية للقطاع.

إفطار  مأدبة  اª©ردنية  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  أقامت 
� مدينة 

ية ل�©يتام �� �̧ � الخ ة الملك حس¶� º̧ ª©يتام جمعية م
هذه  أن  الجراح  عمر  الدكتور  الجامعة  رئيس  وقال  إربد. 
التواصل   Ñع القائم  الجامعة  فلسفة  من  نابعة  الخطوة 
وخاصة  المختلفة  بفئاته   �Ñالمح المجتمع  مع  والتفاعل 
المجتمع  ومؤسسات  ية  �̧ الخ والمؤسسات  الجمعيات 
وأبدى  التفاعل.  هذا  ª©همية  الجامعة  من  إدراكاً   ، �Ñالمح
الدعم  أشكال  كافة  لتقديم  التام  الجامعة  إستعداد 
من  يحة  � خدمة ��

�� أدائها  تطوير  من  لتمكينها  للجمعية 
أبناء الوطن إمتحنهم الله عز وجل لحكمة أرادها  وأكد أن 
ªء الجمعية لزيارتها والتعرف إ�  � �̧ أبواب الجامعة مفتوحة ل

مرافقها المختلفة.

� والتفويض من أجل المواطنة / جعل  � جامعة العلوم والتكنولوجيا اª©ردنية حول "التمك¶�
̧� الحسن بن ط�ل �� م

©ªسمو ا �̈ حا
� لقاء حواري أداره رئيس الجامعة الدكتور 

̧� الحسن  �� م
©ªفت بإستضافة سمو ا القانون يعمل من أجل الجميع" وكانت الجامعة ت��

عمر الجراح.
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 أيلول 2017 

 ترشين األول2017 

المجتمع  أبناء  والعمل عÑ خدمة   �
المد«� المجتمع  ائح  فئات و�� كافة  مع  التواصل   Ñوالمستشفى ع الجامعة  من  حرصاً 

� خدمة المجتمع وتقديم الرعاية الصحية 
� تعكس دورهما الحقيقي ��

ائحهم بإقامة اª©يام الطبية المجانية ال�� بمختلف ��
كافة   �

��  �äللمر ال�زمة  الع�جات   �̧ توف إ�  إضافة  المتعددة،  الصحية  الخدمات   �̧ وتوف المتنوعة،  التثقيفية  امج  º̧ وال
اÆªختصاصات.

ه نواب الرئيس وعمداء الكليات ومساعدو الرئيس. �ãقليمي للمؤسسة "السيد آشون فرنادز" خ�ل حفل ح Æªالعالمي من المدير ا QS تصنيف ال �
تسلم الدكتور عمر الجراح رئيس الجامعة شهادة الخمس نجوم ��

اتيجية قابلة للتطبيق بجهود  �̧ ̧� تقدماً سيما وأن الجامعة وضعت خطة إس º̧ نقطة إنط�ق للجامعة للحصول عÑ نتائج أك ة ويعت � �̧ نجاز الذي حققته الجامعة دليل عÑ وجود كفاءات علمية مم Æªوقال بأن هذا ا
. � من أبناء الوطن الغا�� المخلص¶�
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المكتبة والتجهيزات الفنية واألكاديمية والمختربات





ات  � �̧ � عÑ إتمام واجباتهم ومهامهم وتتمثل هذه التجه � مساعدة الكادر اª©كاديمي والطلبة والموظف¶�
ات فنية وأكاديمية عديدة موزعة عÑ جميع مرافقها لتشكل شبكة خدمات متكاملة تساهم �� � �̧ � الجامعة تجه

تتوفر ��

ات طبية وهندسية مناسبة لعمليات التدريس والبحث العلمي وتقدم بيئة  º̧ � من وحدات إدارية وقاعات تدريسية ومدرجات ومخت
� المؤهلة بما تشمله تلك المبا«�

بوسائل النقل والمكتبة والمراكز المحوسبة والمبا«�

� ذلك ووحدات صيانة وتشغيل وإنتاج مختلفة ووحدات متابعة للشؤون الزراعية ومتابعة عمليات النقل داخل الحرم الجامعي وخارجه إضافة إ� ذلك 
تدريسية وبحثية متكاملة تحتوي عÑ جميع الوسائل المساعدة ��

� كافة مرافقها. وتتنوع مرافق الجامعة حسب مجاªت إختصاصها ليقدم كل منها نوعاً معيناً من الخدمة ويتم متابعة أداء هذه الوحدات بشكل مستمر لضمان كفاءة أدائها. 
�� �ëنت ال�سل �̧ ن Æªفإن الجامعة مخدومة با

تمام العملية. Æª جميع وسائل المساعدة Ñات ال�زمة لعملية البحث العلمي لغاية إعداد بيئة بحثية متكاملة تحتوي ع º̧ والمعدات والمخت

مصادر   �̧ توف خ�ل  ما  العلمي  والبحث  التدريس  أغراض  دعم   �
�� زاوية  حجر  اª©كاديمية  المكتبات   º̧ تعت

المصادر  توفر  المكتبة  وحدة  فإن  وبالتا��  والطلبة   � والباحث¶� التدريس  هيئة  ª©عضاء  والخدمات  المعلومات 

ونية  �̧ لك Æªمن المجموعات الورقية وا �̧ � وتتيح الوصول لكم كب
� والثقا��

ة عÑ الصعيدين المعر�� � �̧ والخدمات المم

كتاب مطبوع   195000 المكتبة حالياً  المعرفة حيث يصب مجموع موجودات  � مختلف صنوع 
�� المصادر  من 

ونية فيصل عدد الكتب  �̧ لك Æªعداد السابقة للدوريات الورقية، أما بالنسبة للمصادر ا©ªوحوا�� 50000 مجلد من ا

بيانات  قاعدة   70 إ�  اكات  �̧ ش Æªا عدد  يصل  كما  الكامل  بالنص   �
و«� �̧ إلك كتاب   425000 حوا��  إ�  ونية  �̧ لك Æªا

ونية وبالنص الكامل وجميع هذه المصادر متاحة ل�©ساتذة  �̧ مختلفة تتيح الوصول إ� حوا�� 82000 مجلة إلك

  www.just.edu.jo/library نت   �̧ ن Æªا  Ñع المكتبة  صفحة   Ñع الجامعة  وخارج  داخل  من  والطلبة   � والباحث¶�

و 200 جهاز    Summon الموحد البحث  المكتبة خدمة  المصادر مجتمعة وفرت  كافة  إ�  الوصول  ولتسهيل 

وهواتفهم  واللوحية  المحمولة  الطلبة  ª©جهزة  ال�سلكية  الشبكة  الطلبة وخدمة  ستخدامات  Æª حاسوب حديث 

الذكية.

� من 
رجاع الذا«� Æªعارة وا Æªعارة المتبادلة مع المكتبات الجامعية الحكومية. كما تقدم المكتبة لمستخدميها خدمة ا Æªوتتيح خدمات ا DDS بحاث العلمية©ªخدمة توصيب الوثائق وا � كما توفر المكتبة ل�©ساتذة والباحث¶�

�� للكتب ما خ�ل أجهزة DLA وفرتها المكتبة لموظفيها. من الجدير ذكره أن مساحة مب�� المكتبة تبلغ 12500 م2  
àªتيب والجرد ا �̧ خ�ل تقنية RFID ونافذة إرجاع آلية عÑ مدار الساعة وتتيح هذه التقنية خدمة ال

� آٍن واحد ومزودة بأرفف تستوعب نصف مليون مادة مكتبية مطبوعة.
وتستوعب 2500 طالب (جالس) ��
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المرموقة والمؤسسات  العالمية  الجامعات  إتفاقية) مع عدد من  الدولية (83  التفاهم  تفاقيات ومذكرات  ا�� بتوقيع مجموعة من  الدرا�� 2016/2017  العام  العلوم والتكنولوجيا خل  قامت جامعة 

� عدة مجا�ت تشمل:
يكة �� اكات فعالة مع الجامعات والمؤسسات ال�� تفاقيات إ� بناء �� ا��كاديمية البحثية الدولية. تهدف هذه ا��

     البحث العلمي وبناء القدرات ا��كاديمية.

ات ا��كاديمية.      تبادل الخ¥¤

     الحراك ا��كاديمي ��عضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة.

. � � مجا�ت الطاقة، المياه، الصحة العامة والتحديات ال̄°� تواجه الجئ¬�
     المشاريع التنموية البحثية المش̄¥كة المتعلقة بإيجاد حلول لمشاكل ذات بعد عالمي ��
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2016

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Canada

Russia

Ireland

France

USA

Greece

Greece

Spain

Taiwan

Taiwan

University of Alberta

Saint Petersburg National Research
University of InformationTechnologies,
Mechanics and Optics (ITMO)

Royal College of Surgeons in Ireland

Ecole Centrale Nantes

University of Georgia

National and Kapodistrian University of
Athens

Technical University of Crete, Greece

The University of Granada

National Taipei University of Technology

National Taiwan University of Science
and Technology (Taiwan Tech)

University, Institution Name Country Year

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Turkey

Palestine

USA

Turkey

UAE

Greece

UK

Canada

Lithuania

USA

Iraq

Lithuania

University, Institution Name Country Year

Cankiri Karatekin University

Hebron University, Palestine

The University of Iowa (UI)

Karabuk University-Turkey

Mohammed Bin Rashid University of
Medicine and Health Sciences (MBRU)

Piraeus University of Applied Sciences (PUAS)

The British Council

Concordia University - Canada

Vytautas Magnus University (VMU),Lithuania

Purdue University

Al-Iraqia University-Iraq

Utena University of Applied Sciences
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2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

France

Turkey

Turkey

Turkey

Turkey

Cyprus

Japan

Turkey

Italy

United Kingdom

Turkey

Turkey

Poland

Australia

Italy

Romania

Malaysia

Macedonia

Poland

Lithuania

USA

Merial SAS Company

Middle East Technical University

Sakarya University

Hacettepe University

Kocaeli University

Cyprus University of Technology

Nagasaki International University

The University of Abant Izzet Baysal

The University of Genoa

Inavya Limited Company

Bulent Ecevit University

Bulent Ecevit Univerity

The Lomza State University of Applied
Sciences

The Australian National University (ANU)
The Centre for Arab and Islamic Studies
(CAIS) (Middle East and Central Asia)

Universita Degli Studi Di Perugia-Italia

The Romanian - American University (RAU)

Universiti Tenaga Nasional (UNITEN), Malaysia

Goce Delcev University of Stip, Macedonia

Wszechnica Polska University in Warsaw, Poland

Vilnius Gediminas Technical University

North Carolina State University, Raleigh,
North Carolina, USA

University, Institution Name Country Year

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017
2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Turkey

South Korea

Switzerland

Czech Republic

Malaysia

United Kingdom

South Korea

USA

Portugal

United Kingdom

Greece

Turkey
USA

Portugal

USA

Jordan

Germany

Romania

Romania

Romania

Romania

Romania

Abant Izzet Baysal University, Turkey

Chung-Ang University

Zurich University

Masaryk University

Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)

University of Bath

Hongik University

St. Rita's Medical Center (Health Agency)

University of Minho-JAMIES

University of Ulster

University of Piraues (UniPi), Greece
Ataturk University
North Carolina State University

University of Minho, Portuugal

North Carolina State University

The University of Petra (UOP)

Kiron Open Higher Education

The LUCIAN BLAGA" university of
SIBIU (ULBS)

Transilvania University (UTBv)

West University of Timisoar (UVT)
The University of Agronomic Sciences
and Veterinary Medicine of Bucharest
 (USAMV)

Carol Davila University of Medicine
and Pharmacy

University, Institution Name Country Year
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The University Politehnica of Bucharest
(UPB)

The University of Medicine & Pharmacy
of Tirgu Mures

Friedrich - Alexander Universitat

The Institute of International Education
(IIE)-Scholar Rescue Fund

Purdue University

An-Najah National University, Palestine

Aristotle University of Thessaloniki

Open University of Cyprus

KaunoKolegiji-University of Applied
Sciences

Hamdan bin Mohammed Smart University

University of Otago, Dunedin, New Zealand

Reykjavik University

GMI Aero SAS

University of Oviedo

University of Seoul

The Peoples' Friendship University of
Russian (RUND)
Ataturk University

University of Bath

Romania

Romania

Germany

USA

USA

Palestine

Greece

Cyprus

Lithuania

UAE

New Zealand

Iceland

France

Spain

South Korea

Russia

Turkey

United Kingdom

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

University, Institution Name Country Year
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(Purdue University, USA) 1. جامعة بردو األمريكية

اكة إس̄¥اتيجية مع جامعة بردو ا��مريكية تهدف إ� إنشاء الثثة مشاريع ا�·تية:        تعمل جامعة العلوم والتكنولوجيا ا��ردنية عº بناء ��

JÌËÁÈ£]<l]Å^ñπ]<Ì⁄Ê^œ⁄<l^â]ÖÅÊ<ÌËÇ√π]<ö]Ü⁄˙÷<Í€È◊Œc<à“Ü⁄<^éfic<<<<<<<

JÍï]3 ˝]<ƒŒ]Á÷]<^ÈqÁ÷Áfl”i<›]Ç~jâde<Ç√e<‡¬<‹◊√j◊÷<;õÊ<à“Ü⁄<^éfic<<<<<<<

JÌÈ◊-]<ÌÈ¬]Çe˝]<ƒËÖ^éπ]<ÜËÁ�iÊ<‹¬Ç÷<ÌÈjvj÷]<^„jÈfleÊ<Ì√⁄^¢]<l]2}<àËà√i<<<<<<<

(Chemnitz University of Technology, Germany) 2. جامعة كمنتز األلمانية

.(Material Science) تخصص علم المواد �
�� � � الجامعت¬� تعمل جامعة العلوم والتكنولوجيا ا��ردنية بالتعاون مع جامعة كمن̄¥� ا��لمانية عº إستحداث برنامج دكتوراه مش̄¥ك ب¬�

(Ecole Centrale de Nantes, France) 3. جامعة ايكول سنرتال نانت الفرنسية

� تخصص الهندسة المدنية.
�� � � الجامعت¬� تعمل جامعة العلوم والتكنولوجيا ا��ردنية بالتعاون مع جامعة  ايكول سن̄¥ال  نانت الفرنسية عº إستحداث برنامج ماجست¥� مزدوج ب¬�

(University of Arizona, USA) 4. جامعة اري�زونا األمريكية

ستحداث برامج دراسات  تعمل جامعة العلوم والتكنولوجيا ا��ردنية بالتعاون مع جامعة اريزونا ا��مريكية عº إنشاء فرع لجامعة  اريزونا ا��مريكية   (Micro Campus) داخل حرم الجامعة ��

 . � � الجامعت¬� عليا مش̄¥كة ب¬�

(University of Alberta, Canada) 5. جامع الربتا الكندية

� بخصوص الرسوم الدراسية.  � الجامعة كنظرائهم الكندي¬�
بتعاث تعمل عº معاملة مبتع°� قامت الجامعة بتوقيع إتفاقية خاصة ل�
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يكة وذلك عن طريق إصدار مجموعة من التعليمات  � الجامعة مع المؤسسات ا��كاديمية ال��
عملت إدارة الجامعة عن طريق مكتب العقات الدولية عº تنظيم برامج الحراك ا��كاديمي ��عضاء هيئة التدريس والطلبة ��

� بالحراك من ناحية معادلة المساقات وتسجيلها  امج الحراك المختلفة كما تهدف أيضاً إ� ضمان حقوق الطلبة المشارك¬� � ل¥¤ وا��سس ال̄°� تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص لجميع أعضاء هيئة التدريس والطلبة المتقدم¬�

ضافة إ� تنظيم إجراءات التقدم وال̄¥شح للجامعات العالمية. كما عملت هذه التعليمات عº جعل مكتب العقات الدولية الجهة المحورية الوحيدة المسؤولة عن برامج الحراك ا��كاديمي وبالتنسيق مع الكليات  با��

وا��قسام المعنية.

: �Ñ̄
� برامج حراك أكاديمي مختلفة تشمل ا�·

تش̄¥ك الجامعة مع عدة جامعات عالمية ��

JÍeÊÖÊ˘]<Å^†˝]<‡⁄<ŸÁ€π]Ê<›Á¬Çπ]<G<åÁ5]ÜË]<s⁄^fiÜe<<<<<<<

JÍµÅ^“˘]<’]Üv◊÷<Í“3÷]<^fi¯À⁄<s⁄^fiÜe<<<<<<<

JÎÜ�Èf÷]<g�◊÷<ÌÈfi^�Ë2÷]<ÌÈ”◊π]<ÌÈ◊”÷]<ƒ⁄<Ì⁄_Áj÷]<s⁄^fiÜe<<<<<<<

JÌÈπ^√÷]<l^√⁄^¢]<ƒ⁄<ÍµÅ^“˘]<ŸÅ^fj◊÷<ÌÈÒ^fln÷]<l^ÈŒ^Ài˝]<<<<<<<
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20172016

أعداد أعضاء
هيئة التدريس

أعداد الطلبة اسم الربنامج

ايراسموس +

إتفاقيات التبادل الثنائية املشرتكة

برامج التبادل الصيفية

املجموع

26
19
4

49

30
7
--
37

برامج التبادل
الصيفية

إتفاقيات التبادل
الثنائية املشرتكة

ايراسموس +

26
30

19

7 4
0



أعداد أعضاء
هيئة التدريس

أعداد الطلبة العام الدراسي

2015/2014
2016/2015
2017/2016

0
0

49

0
4

37
2014/2015 2015/2016 2016/2017

4

49

37

000



65



يكة مع الجامعة ضمن برنامج �قائمة بأسماء الجامعات ا�	وروبية ال

 موزعة حسب الدول       تحاد ا�	ورو��                          الممول من ا��

GERMANY

PORTUGAL

CYPRUS

SWEDEN

UNITED
 KINGDOM

ICELAND

POLAND LITHUANIA

SPAIN

BULGARIA

GREECE

CZECH
REPUBLIC

DENMARK

TURKEY
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Erasmus +



National and Kapodistrian University of Athens

Vilnius Gediminas Technical University Utena University of Applied Sciences

Open University of Cyprus Cyprus University of Technology

University of Santiago de CompostelaUniversity of Granada

Kauno Kolegija

Technical University of Crete

Piraeus University of Applied SciencesAristotle University of Thessalonik

67
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Friedrich-Alexander-Universität FAU University of Bath

LUND University Rekjavik University

Hacettepe University Masaryk University 

Wszechnica Polska University In Warsaw Angel Kanchev University of Ruse

VIA University College University of Minho



ANNUAL REPORT


مراكز البحوث والدراسات
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دارة الجوانب  ورية �� نشاء ��حتوائه ع� كافة المستلزمات من ا��جهزة ال�� ه أساسية لفكرة ا�� � � جامعة العلوم والتكنولوجيا ا��ردنية عام 2016 حيث شكل مركز التقانات النانوية رك��
تم إنشاء معهد النانوتكنولوجي ��

نسان ويزودهم بالمهارات ال�زمه للتصميم المستدام وتطوير  � بالمعهد، ويَُمّكن المعهد الطلبة من التعرف ع� آثار علم وتكنولوجيا النانو ع� البيئة وصحة ا�� العملية والتدريبية المتعلقة بدراسة الطلبة الملتحق°�

� تخصصات الهندسة الكهربائية والميكانيكية والميكاترونكس والكيميائية والصناعية والمدنية والطبية 
� تخصص هندسة النانو لحام�� درجة البكالوريس ��

وإستخدام التكنولوجيا النانوية. ويمنح المعهد درجة الماجست�� ��

ضافة لخريجي كليات الطب والصيدلة. يسعى المعهد لخلق روح وجو  ياء والكيمياء وعلوم البيئة با�� � � تخصص الف��
� علوم النانو لحام�� درجة البكالوريس من خريجي كليات العلوم ��

الحيوية، ودرجة الماجست�� ��

� خدمة البحث 
� مجال أبحاث التقانات النانوية ويشكل إنط�قة هامه ع� طريق التطوير وتفعيل دور المؤسسات التعليمية ��

� المملكة ا��ردنية الهاشمية ��
� كافة مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة �� العمل التنسيقي ب°�

اكة المختلفة والمتعلقة بمضمون عمل المعهد تتلخص ا��هداف العامة للمعهد بالنقاط التالية: ÁÂالعلمي من خ�ل عمليات ال

JÌ¬^flí÷]<ƒ⁄<ÌËÁfi^fl÷]<l^fi^œj÷]<Ÿ^•<ª<Í€◊√÷]<ovf÷]<ºeÖ

JÌËÁfi^fl÷]<l^fi^œj÷]<Ÿ^•<ª<Ìíí~j⁄<ÌËÜée<ÖÅ]Á“Ê<l]2}<Å]Ç¬c

JÌÈÚÈf÷]<ÌËÁfi^fl÷]<l^fi^œj÷]<p^ù_<‹¬Ç÷<Ì√⁄^¢]<ÿ}]Å<Ìflï^u<ÌÚÈe<‡ËÁ”i

J›^¬<ÿ”ée<ƒ€j.]<ªÊ<�̂ëÁí}<ÌÈµÅ^“˘]<ÌÚÈf÷]<ª<›^√÷]<Í¬Á÷]<àÈ£<ÌËÁfi^fl÷]<l^fi^œj÷]<Ì ^œm<Ÿ^íËc

JÌÈnvf÷]<ÌÈ◊€√÷]<]Üm˝<�̂È÷ÊÅÊ<�̂È◊¶<Ÿ^.]<]Ñ‚<ª<∞íí~jπ]<^€◊√÷]Ê<∞nu^f÷]<hÑ¢<‡ËÇÒ]Ö<∞eÉ^q<∞È€◊¬<Ä^fl⁄Ê<ÌÚÈe<–◊}

JÌÈÚÈf÷]<ÌËÁfi^fl÷]<l^fi^œj÷]<Ÿ^•<ª<Ì◊¬^ <ÌÈµÅ^“_<s⁄]Üe<p]Çvjâc

JŸ^.]<]Ñ‚<ª<ÇËÇq<Á‚<^⁄<ÿ“<Ìf“]ÁπÊ<ÅÁéflπ]<›Çœj÷]<–Èœvj÷<ÌÈπ^√÷]<Ç‚^√π]Ê<Ç„√π]<∞e<ÌÈfiÊ^√i<ÌÚÈe<ÿÈ”éi

J�̂È€◊¬<Ì⁄Çœjπ]<l^√€j.^e<‹„�eÜi<ÿëÊ<Ìœ◊u<–◊}Ê<H∞nu^f÷]Ê<Ìf◊�÷]<›^⁄_<ÖÁ�jπ]<Í€◊√÷]<ovf÷]<‡⁄<ÏÇËÇq<—^ _<xj 

J �̄ fœjä⁄<^„e<ƒâÁj÷]Ê<ÌÈjvj÷]<ÌÈflf÷]<]Ñ‚<ÜËÁ�i<^„fi`ç<‡⁄<º�}<ƒïÊ<Ó◊¬<ÿ€√◊÷<Ì√⁄^¢]<ª<ÌÈjvj÷]<ÌÈflf÷]<Ö^€njâc

معهد النانوت�كنولوجي
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ضافة إÃ المهارات العامه والعلمية والعملية: � من شأنها التعب�� عن خلفيات الخريج المعرفية والفكرية والتخمينية با��
ÆÇيسعى المعهد ��ن تتشكل لدى طلبته القدرات التالية، وال

JÌËÁfi^fl÷]<l^fi^œj÷]<Ÿ^•<ª<Ìœ◊√jπ]<l^ÈïÜÀ÷]Ê<ÌÈâ^â˘]<l^ËÜøfl÷]<‹„ 

JÌËÁfi^fl÷]<l^fi^œj÷]<Ÿ^•<ª<Ìfl„π]<ÌâÖ^∫<l^ÈŒ¯}_Ê<l^€È◊√j÷]Ê<∞fi]Áœ÷]<h^√Èjâc

JÏÜ”jfπ]<ÏÇËÇ¢]<Ö^” ˘]<–Èf�iÊ<ÌÈ€◊√÷]<l^ËÜøfl◊÷<Í◊€√÷]<–Èf�j÷]

JÌÈÚÈe<l^íí°<‡⁄<ÿ€¬<îÜ <–◊§<ÌâÇfl7]Ê<ÌnËÇ£]<Ì⁄^√÷]<›Á◊√÷]Ê<ÿë]Áj÷]Ê<Ÿ^íi˝]<ª<ÌÈfl√π]<l]Ö^„π]<ÜËÁ�i<Ÿ¯}<‡⁄<ÿ€√÷]<—Áâ<ÜËÁ�j÷<ŸÁ◊u<|]3Œc

JÇu]Á÷]<–ËÜÀ÷]<|ÊÜe<ÿ€√÷]<Ó◊¬<ÏÖÇœ÷]<ƒ⁄<Ì⁄^i<ÌÈ÷¯œjâdeÊ<Í€◊√÷]<ovf÷]<Ÿ¯}<‡⁄<^7<Ìfl”∫<ŸÁ◊u<‡¬<ovf÷]Ê<ÌÈ€◊√÷]<ÿ“^éπ]<ÿÈ◊†

JÌ◊í÷]<l]É<ÌÈnvf÷]<Ì�éfi˘]<ƒ⁄<‘÷É<ºeÖÊ<ÌËÁfi^fl÷]<l^fi^œj÷]<ÿœu<ª<ÌÈ€◊¬<p^ù_<‡⁄<ÇËÇq<Á‚<^⁄<ÿ”÷<Ì◊⁄^é÷]<Ì√q]Üπ]

<ª<Ö^€njâ˛÷<Ÿ^€¬˘]<Ÿ^qÖ<›^€j‚c<hÑ¢<Ì€È◊â<ÌÈr„fl⁄<≈^fic<Ÿ¯}<‡⁄<Ì÷ÊÇ÷]<l^äâˆ⁄<ª<ÏÇ€j√π]<ÌÈflõÁ÷]<l^ËÁ÷Ê˘]<– Ê<ÿ“^éπ]<ÿ£<ÌËÁfi^fl÷]<l^fi^œj÷]<Ÿ^•<ª<ÏÜ”jfπ]<ŸÁ◊£]<–Èf�i

JÌËÁfi^fl÷]<l^fi^œj÷]<Ÿ^•

JÌÈ€◊√÷]<ÿ“^éπ]<ò√f÷<ÇÈuÊ<ÿv“̌<ÌËÁfi^fl÷]<l^fi^œj÷]<›]Ç~jâc<^„vflµ<:÷]<l]á^Èj⁄˝]<Ó◊¬<Áñ÷]<ºÈ◊äiÊ<Ãé”÷]

JÌ¬Áfljπ]<ÌÈ€◊√÷]<ÿ“^é€◊÷< �̄ u<ÿ€†<:÷]<Ö^” ˜_<ŸÅ^fiÊ<Ì Ü√π]<ÿœfi<·^€ñ÷<%^√÷]<ª<ÌÀ◊j~π]<ÌÈnvf÷]<l^¬Á€.]<ƒ⁄<ÿë]Áj÷]<Ÿ¯}<‡⁄<Í÷ÊÇ÷]<·Ê^√j÷]<Ì⁄]Å˝<Ü€jäπ]<‹◊√j÷]
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 �
قليمية والدولية مع جهات متعددة كوزارة الدفاع ووزارة الخارجية �� � الجامعة بقرار (1998/2005) من مجلس التعليم العا�Ã دأب المركز ع� إقامة وتوثيق الع�قات ا��

ة هيا للتقانات الحيوية �� منذ تأسيس مركز ا��م��

� وظفت 
�Ïدينار أرد � � المركز بمنح تجاوزات الث�ثة م�ي°�

� بريطانيا. حيث أثمر هذا التعاون وع� مدار السنوات السابقة بدعم ما�Ã لبناء البنية العلمية ��
� كندا ووزارة الدفاع ��

الو�يات المتحدة ا��مريكية ووزارة الخارجية ��

� ا��ردن إضافة إÃ مشاركة واسعة من دول صديقة وعربية مثل (اليمن، 
� من الوزارات ا��ردنية (الصحة والزراعة) والجهات العسكرية �� � مجال الس�مة البيولوجية لمشارك°�

ية وتنظيم الورش العلمية �� Ôات مخ� � � بناء تجه��
��

صابة بها دول  � تتجاوز نسبة ا��
ÆÇا��ردن وال �

� والحيوي لعدد كب�� من ا��مراض الوراثية ��
�Çالعراق، م�، الجزائر، الصومال، باكستان، أفغانستان) ويقدم المركز خدمات تشخيصية عالية المستوى ع� المستوى الجزي

ات عالمية بأك�Á من 20 دولة. Ôمخت� �
� إكتسبت مهارات عالية من خ�ل تدريبها ��

ÆÇات العلمية و بفضل طواقم المركز الفنية وال � � العالم وذلك بفضل التجه��
أُخرى ��

� الو�يات المتحدة ا��مريكية ومنظمة Centers for Disease Control and Prevention وكذلك يجري التعاون 
� مع مستشفى Walter Reed العسكري ��

ÁÇهذا العام سيشهد المركز إنط�ق آفاق جديدة للتعاون البح �
و��

� هارفارد وجورج 
ÆÇمجال ا��خ�ق البيولوجية مع جامع �

� هذا العام إقامة عدد من الورش العلمية ��
قليم، إضافة إÃ ذلك فإن المركز سيشهد �� عتماد المركز مستقب�ً كمركز مرجعي لدول ا�� مع منظمة الصحة العالمية ��

� الو�يات المتحدة ا��مريكية. 
تاون ��

� لفك 
�Ïالمركز ومنها إستعمال تقنية الجيل الثا �

� مجا�ت تشخيص ا��مراض المعدية خدمة للمر�Þ وذلك بإستعمال أحدث ا��جهزة العالمية الموجودة ��
يسعى المركز إÃ توسعة الخدمات التشخيصية المقدمة ا�ßن ��

� حالة تعرض البلد ��ي طارئ � قدر الله.
الشيفرة الوراثية إضافة لذلك فالمركز يقوم بعمل دؤوب ليكون ع� أع� إستعداد لمتابعة وكشف ا��مراض المعدية ��

مركز األمرية هيا للتقانات الحيوية
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� الدخل،  � التقدم التكنولوجي وتحس°�
كات ناشئه تساهم �� Áãقتصادات المحلية بمنتجات صناعية وخدمية و � رفد ا��

� تستب� بها الجامعة المستقبل لما لها من دور رئيس ��
ÆÇال Ãا��و � بداع الع°� بتكار وا�� يشكل ا��

� ع� تخريج نُخبه قادرة ع� خلق فرص العمل بد�ً من البحث  ك�� Æال� Ãالجامعة إ �
اتيجي �� Æس� � ضوء ما يحيط بنا من محيط ملتهب. ومن هنا جاء التوجه ا��

قتصادية �� خصوصاً مع إرتفاع معد�ت البطالة والمشاكل ا��

: عنها وذلك من خ�ل ما ي��

� إعتباراً من العام الجامعي 2017/2016. بداع متطلباً إجبارياً ع� كافة الطلبة المقبول°�      محور تعليمي تم من خ�له تغي�� متطلبات الجامعة بحيث أصبح مساق الريادة وا��

� من الجامعة والمجتمع المح�� ع� حد سواء، حيث يشتمل المركز ع� مجموعة من المرافق   بداعية لتوف�� البيئة التقنية المناسبة لدعم ورعاية المبدع°� � للمشاريع ا��      محور مؤس�æ من خ�ل إنشاء مركز التم��

ة وإط�قها تجارياً. � ورعايتهم وتنمية مهاراتهم وتطوير إبداعاتهم إبتداًء من الفكرة ومروراً بالنمونج ا��و�Ã للمنتج أو الخدمة وإنتهاًء بتأسيس ا��عمال الصغ�� � والريادي°�      والخدمات المتكاملة لدعم المبدع°�

قتصادية أو ا��جتماعية أو ا��كاديمية أو الصحية.  � حل المشك�ت ا��
� تعود بالنفع ع� الجامعة أو المجتمع المح�� أو تساهم ��

ÆÇبداعية ال ويقوم المركز كذلك برعاية ودعم المبادرات الريادية وا��

 مركز التميز للمشاريع اإلبداعية
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ية أو مادية أو بيئية ونقل تجربة  ÁÂورة إستدامة الموارد سواء كانت ب ك عن طريق عقد الدورات التدريبية والتأهيلية، والتوعية ب�� Æالعام والخاص لغايات تفعيل التعاون المش� � � القطاع°� � المركز لتعزيز الع�قة ب°� Áæأن

الجامعة إقليمياً وعالمياً.

� ذلك تلك المعنية بالسياسات واللوائح، كما وأجرى المركز العديد من المؤتمرات الوطنية وحلقات العمل 
� تتعامل مع مختلف جوانب البيئة، بما ��

ÆÇالعديد من المشاريع الوطنية والدولية واللجان ال �
 يشارك المركز ��

ستدامة وتوعيتهم بالممارسات والتكنولوجيات السليمة  � عملية تنفيذ خطط ا��
� مجال خدمة البيئة والمجتمع لخرطهم ��

� إيجاد منح للطلبة لتعزيز عملهم ��
قليمية المتعلقة بقضايا المياه والبيئة، ويساعد المركز �� ا��

� مجا�ت العلوم والهندسة البيئية فيقوم 
� مجال التعليم والتدريب عن طريق تطوير المناهج الدراسية ��

قليمي ويلعب كذلك دوراً رائداً �� � وا��
�Çالمركز ببناء ع�قات ذات مصداقية ع� الصعيدين الوط �

�Çبيئياً، كما وَع

دارة المحلية، وتهدف هذه الدورات لتعزيز  � القطاع العام والصناعة ومجالس ا��
�� � � العامل°� ات حول القضايا المتعلقة بالبيئة بحيث تشمل هذه الدورات المدراء والمهني°� �èبتقديم دورات تدريبية وورش عمل ومحا

� مجال 
� المدارس الثانوية والكليات والجامعات كجزء من دور المركز ��

� الفعالة ��
�Çمجال التنمية البيئية المستدامة، والعمل ع� تعزيز برامج التعليم البي �

� ودعم عمليات رسم السياسات وصنع القرارات ��
�Çالوعي البي

. خدمة المجتمع المح��

� يتم تحديدها 
ÆÇبما يجب أن يكون عليه السلوك للتعامل مع ا��حتياجات البيئية والمشاكل المحلية ال �Çمجا�ت التنمية البيئية المستدامة من أهم أولويات المركز إذ يعمل ع� إجراء دراسات تع �

يعد تطوير البحث ��

اتيجية  Æوضع وتنفيذ خطط وطنية إس� �
� من شأنها أن تساعد ��

ÆÇالعام والخاص. لذلك يهتم المركز بتنفيذ برامج بحثية متكاملة تتناول قضايا التنمية المستدامة ال � اكات الفاعلة مع القطاع°� ÁÂوفق ا��ولويات من خ�ل ال

ستشارات إذ يقدم مراجعات بيئية للمؤسسات الصناعية ويعد البيانات ال�زمة  � مجال الخدمات وا��
ضافة إÃ ذلك كله يلعب المركز دوراً مهماً أيضاً �� للمحافظة ع� البيئة من خ�ل إستغ�ل الموارد الطبيعية وإدارتها. با��

� المجتمعات المحلية 
�� � ، الذي من شأنه توف�� خدمات متقدمة تقنياً يمكن للمعن°� �

�Çمجال التدقيق وتقييم ا��ثر البي �
ية وإستشارات �� Ôالتحتية بتقارير بيئية ويوفر خدمات مخ� �Çلها ويزود المشاريع الصناعية والب

 . �
ÆÏكتفاء الذا ستدامة التنظيمية والمالية ��غراض ا�� ستفادة منها وتكريسها ع� أرض الواقع. كذلك يسعى المركز للحفاظ ع� ا�� ا��

مركز الملكة رانيا العبداهللا للعلوم والت�كنولوجيا البيئية
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� كافة 
� تقدم خدماتها للمجتمع ��

ÆÇالمركز من أهم المراكز ال Ôويعت� . � ÔÏوالعر �
�Ïا��رد � ية لخدمة المجتمع°� ÁÂ1996/9/1 بهدف إستثمار إمكانات الجامعة العلمية والب �

ستشاري للعلوم والتكنولوجيا �� � المركز ا�� Áæأن

يجابية  اء من داخل الجامعة وخارجها ممن هم ع� علم ودراية تامة بحاجات المجتمع التدريبية من أجل تعزيز التنافسية ا�� Ôة من أعضاء الهيئة التدريسية والخ� � ات والمعارف والكفاءات المتم�� Ôستعانة بالخ� المجا�ت با��

� ا��ردن والمنطقة .
نتاجية والخدمية المختلفة �� للقطاعات ا��

ية مؤهلة وقادرة  ÁÂتقوم بها جامعة العلوم والتكنولوجيا ا��ردنية بهدف إعداد كوادر ب �
ÆÇة من أهم ركائز خدمة المجتمع ال � ستشاري للعلوم والتكنولوجيا رك�� يعت�Ô التدريب والتعليم المستمر الذي يقوم به المركز ا��

تقان والحرفية. ع� إنجاز العمل بأع� مستويات ا��

� المملكة، 
ة التنمية �� � مس��

ستشاري ع� تحقيق هذا الهدف وربط الجامعة بالمجتمع عن طريق إقامة تواصل مستمر مع كافة مؤسساته وقطاعاته لتحقيق مشاركة الجامعة الفعالة �� ومن هذا المنطلق، فقد دأب المركز ا��

� تواجه قطاعات الصناعة وسوق العمل المختلفة، من خ�ل برامج التدريب والتأهيل والتعليم 
ÆÇية والمادية لخدمة المجتمع، وإيجاد حلول علمية وعملية للمشك�ت ال ÁÂودعم وتوظيف قدرات الجامعة العلمية والب

� سوق العمل بكل جاهزية 
نخراط �� ية قادرة ع� ا�� ÁÂالعام والخاص وتطوير مؤسساتهم ومجتمعهم وكذلك تأهيل كوادر ب � � القطاع°�

�� � � تنمية ورفع مستوى ا��فراد العامل°�
امج �� Ôستشارات وتوظيف هذه ال� المستمر وا��

وإقتدار.

� العديد من المجا�ت والتخصصات 
ضافة إÃ تقديم دراسات الجدوى والتصاميم ال�زمة �� ستشارات با�� � مجا�ت التدريب وا��

ة �� � ستشاري بتقديم مجموعة من النشاطات والخدمات المتم�� حيث يقوم المركز ا��

ا��ردن  العام والخاص داخل   � القطاع°�  �
�� � ها للعامل°� الحاسوب والمعلومات وغ�� بوية وتكنولوجيا  Æدارية وال� الهندسية والصناعية والطبية والصحية والصيد�نية والبيطرية والزراعية والتقنية والفنية والم�فية وا��

وخارجه.

 Ãمجال التدريب والتعليم المستمر با��ضافة إ �
تفاقيات �� اكات المبنية ع� توقيع مجموعة من ا�� ÁÂستشاري بعمل مجموعة من ال وإيماناً بالدور الذي تضطلع به جامعة العلوم والتكنولوجيا ا��ردنية فقد قام المركز ا��

� العديد من المجا�ت أهمها: 
عتمادات من وزارة التعليم العا�Ã والبحث العلمي ووزارة العمل ا��ردنية. وينشط المركز �� حصول المركز ع� مجموعة من ا��

المركز اإلستشاري للعلوم والت�كنولوجيا
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� مختلف المجا�ت آنفه الذكر، 

� إعطاء المشورة الفنية ��
اف لتقديم نشاطات مهنية تتمثل �� Æأعضاء هيئة التدريس بشكل فردي أو كفريق عمل من المشاركة ع� أع� مستوى من ا��ح� � يوفر المركز ا�ßليات ال�زمة لتمك°�

كات  ÁÂمة مع ا��كاديميات والمؤسسات العلمية والمعاهد التعليمية الحكومية أو الخاصة والمصانع وال Ôستشارات ودراسات الجدوى والتصاميم ال�زمة، وذلك بموجب إتفاقيات م� ضافة إÃ إعداد الدراسات وتقديم ا�� با��

ستشارة. أو مع ا��فراد وحسب طبيعة ا��


امج  Ôمختلف المجا�ت، من خ�ل عقد العديد من ورش العمل وال� �

ات وطاقات علمية إÃ تأهيل الكوادر المتخصصة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وإط�عهم ع� الجديد �� Ôيسعى المركز بإمكاناته المتوفرة من خ�

� العديد من المجا�ت والتخصصات آنفة الذكر. كما يتطلع المركز 
ة �� Ôمن ذوي الكفاءات العالية وأصحاب الخ� � � بالجامعة، المهني°� � يمكن أن يشارك فيها إÃ جانب أعضاء هيئة التدريس المتخصص°�

ÆÇة ال � التدريبية المتم��

� المنطقة.
ات �� Ôتجعل منه مصدراً للمعرفة وتجمعاً للخ� �Ãقليمي والدو � العام والخاص ع� المستوى المح�� وا�� � مجال التدريب والتأهيل مع المؤسسات التدريبية وهيئات القطاع°�

اكات فاعلة �� Áã بناء Ãإ


تقوم بتنظيم وعقد الدورات والورش التدريبية وإعداد وتنظيم برامج الدبلومات التدريبية وتسويقها. 


ستشارات  تفاقيات المتعلقة بتطوير قطاع الصناعة وتشكيل الفرق الفنية المتخصصة والتنسيق فيما بينها ��جراء الدراسات  وا�� � تواجه وإعداد وتنظيم  ا��

ÆÇحل المشك�ت ال �
تقوم بالتواصل مع قطاع الصناعة والمساعدة ��

� مختلف كليات الجامعة.
ية �� Ôتنظيم ومتابعة إجراء الفحوصات الفنية والتحاليل المخ� Ãضافة إ تفاقيات المتعلقة بها با�� اف ع� تنفيذ ا�� Áã وا��
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� عام 2007/2008 إستحدثت 
� العام الجامعي 2004/2005 مركز التطوير ا��كاديمي (ADC) و��

� مجال التعليم الجامعي فأنشأت ��
حرصت جامعة العلوم والتكنولوجيا ا��ردنية ومنذ نشأتها ع� مواكبة التطورات العالمية ��

� العام 2009/2010.
�� (ADQAC) مركز التطوير ا��كاديمي وضمان الجودة �

� الوثيق ببعضهما البعض تم �حقاً دمجهما �� � الوحدت°� رتباط عمل هات°� مكتباً لضمان الجودة، و��

� تحكم جودة وكفاءة ا��داء ا��كاديمي، ويُع�Ç بإعداد 
ÆÇاتيجياً ورقابياً بإعتباره وحدة تنظيمية مختصة برسم السياسات ال Æالمركز وحدة إدارية من وحدات الجامعة ويعمل كمركز علمي مستقل إدارياً، ويمارس دوراً اس� Ôيعت�

اف والتنسيق مع الجهات المختصة داخل  Áã � من خ�ل ا��
�Çالعلمي والمه �

í عتمادات الداخلية والخارجية بما يؤهل كليات الجامعة ووحداتها لتحقيق مقومات التم�� اتيجية الجامعة الخاصة بضمان الجودة وا�� Æوتنفيذ إس�

ضافة لمتابعة أداء أعضاء الهيئة التدريسية وتأهيلهم بكل ما من شأنه إثراء العملية  الجامعة وخارجها. كما ويشكل المركز أحد أهم وسائل الرقابة الداخلية إذ يتابع س�� النشاطات التعليمية وفق أسس مدروسة، با��

ستبيانات  � يتم إستنباطها من متابعة التغذية الراجعة ع� نوعية وكفاءة المخرجات التعليمية من خ�ل وضع معاي�� للحكم ع� مدلو�ت نتائج ا��حصائيات وا��
ÆÇات والد�ئل ال Áãالتعليمية، والعمل ع� إستقراء المؤ

� الجامعة.
� يتم عملها ��

ÆÇال

مركز التطوي�ر األكاديمي وضمان الجودة
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اإلعتمادات المحلية والدولية

ANNUAL REPORT




Course/
Degree Name Accrediting Bodies

 Year
Accredited Brief Description of Accreditation Link with List of

Accredited Institutions 

Medicine & 
 Surgery

Aeronautical
Engineering

2011 www.heac.org.jo

www.heac.org.jo

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Higher Education 
Accreditation 
Commission

Higher Education
Accreditation 
Commission

Electrical
Engineering

Mechanical
Engineering 2010

www.heac.org.jo

www.heac.org.jo

Higher 
Education 

Accreditation 

Higher Education
Accreditation 
Commission

Civil Engineering

Chemical
Engineering 2010

www.heac.org.jo

www.heac.org.jo

Higher Education
Accreditation 
Commission

Higher Education
Accreditation 
Commission

Biomedical
Engineering www.heac.org.jo

Higher Education
Accreditation 
Commission

2010

2010

2010

2010

BSc Programs 

80

2017

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.
Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.
Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.
Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.



Course/
Degree Name Accrediting Bodies

 Year
Accredited 

Network
Engineering
and Security

www.heac.org.jo
Higher Education

Accreditation 
Commission

Software
Engineering

Computer
Engineering 2011

www.heac.org.jo

www.heac.org.jo

Higher Education
Accreditation 
Commission

Higher Education
Accreditation 
Commission

Computer
Science

Computer
Information

Systems
2011

www.heac.org.jo

www.heac.org.jo

Higher Education
Accreditation 
Commission

Higher Education
Accreditation 
Commission

Architecture

Urban Planning

www.heac.org.jo

www.heac.org.jo

Higher Education
Accreditation 
Commission

Higher Education
Accreditation 
Commission

2009

2009

2011

2011

2009



81

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.
Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.
Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.
Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Brief Description of Accreditation Link with List of
Accredited Institutions 



Course/
Degree Name Accrediting Bodies

 Year
Accredited 

www.heac.org.jo
Higher Education

Accreditation 
Commission

www.heac.org.jo

www.heac.org.jo

Higher Education
Accreditation 
Commission

Higher Education
Accreditation 
Commission

www.heac.org.jo

www.heac.org.jo

Higher Education
Accreditation 
Commission

Higher Education
Accreditation 
Commission

www.heac.org.jo

www.heac.org.jo

Higher Education
Accreditation 
Commission

Higher Education
Accreditation 
Commission

Animal
Production 2011

Soil
and

Irrigation
2011

Nutrition and
Food

Technology
2011

Veterinary
Medicine and

Surgery
2011

Chemistry 2012

Physics 2012

Biotechnology and
Genetic

Engineering
2012

82

2017

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.
Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.
Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Brief Description of Accreditation Link with List of
Accredited Institutions 



Course/
Degree Name Accrediting Bodies

 Year
Accredited 

English for
Specific

Purposes
2012 www.heac.org.jo

www.heac.org.jo

www.heac.org.jo

www.heac.org.jo

www.heac.org.jo

www.heac.org.jo

www.heac.org.jo

Forensic
Sciences 2012

Nursing
2011

Pharmacy 
2011

Medical
Laboratory
Sciences

Dental Surgery

Dental
Technology

2011

2011

2011



83

Higher Education
Accreditation 
Commission

Higher Education
Accreditation 
Commission

Higher Education
Accreditation 
Commission

Higher Education
Accreditation 
Commission

Higher Education
Accreditation 
Commission

Higher Education
Accreditation 
Commission

Higher Education
Accreditation 
Commission

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.
Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.
Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.
Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Brief Description of Accreditation Link with List of
Accredited Institutions 



Nuclear
Engineering 2010 www.heac.org.jo

Higher Education
Accreditation 
Commission

Plant Production 2011 www.heac.org.jo
Higher Education

Accreditation 
Commission

Mathematics 2012 www.heac.org.jo
Higher Education

Accreditation 
Commission

Course/
Degree Name Accrediting Bodies

 Year
Accredited 

Physical Therapy

 Occupational
Therapy

2012 www.heac.org.jo

www.heac.org.jo

Higher Education
Accreditation 
Commission

Higher Education
Accreditation 
Commission

2012

Industrial
Engineering 2010 www.heac.org.jo

Higher Education
Accreditation 
Commission

84

2017

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Brief Description of Accreditation Link with List of
Accredited Institutions 



Electrical
Engineering 

Mechanical
Engineering 

2010 www.heac.org.jo

www.heac.org.jo

Higher Education
Accreditation 
Commission

Higher Education
Accreditation 
Commission

Civil Engineering
www.heac.org.jo

Higher Education
Accreditation 
Commission

2010

2010

MSc Programs 

Course/
Degree Name Accrediting Bodies

 Year
Accredited 

www.heac.org.jo
Higher Education

Accreditation 
Commission

www.heac.org.jo

www.heac.org.jo

Higher Education
Accreditation 
Commission

Higher Education
Accreditation 
Commission

www.heac.org.jo
Higher Education

Accreditation 
Commission

2012Health Care 
Administration

2012Anatomy 

2012Physiology 

2010Pharmacology 



85

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.
Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.
Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Brief Description of Accreditation Link with List of
Accredited Institutions 



Chemical
Engineering 2010 www.heac.org.jo

Higher Education
Accreditation 
Commission

Industrial
Engineering www.heac.org.jo

www.heac.org.jo

Higher Education
Accreditation 
Commission

Higher Education
Accreditation 
Commission

www.heac.org.jo
Higher Education

Accreditation 
Commission

2010

Computer
Engineering 2011

Computer 
Science 2011

Course/
Degree Name Accrediting Bodies

 Year
Accredited 

Urban Planning 2009

Plant Production 2011

www.heac.org.jo

www.heac.org.jo

Higher Education
Accreditation 
Commission

Higher Education
Accreditation 
Commission

www.heac.org.jo
Higher Education

Accreditation 
Commission

Animal
Production 2011

86

2017

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.
Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.
Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Brief Description of Accreditation Link with List of
Accredited Institutions 



www.heac.org.jo
Higher Education

Accreditation 
Commission

Architecture
Engineering 2011

www.heac.org.jo
Higher Education

Accreditation 
Commission

www.heac.org.jo

www.heac.org.jo

Higher Education
Accreditation 
Commission

Higher Education
Accreditation 
Commission

www.heac.org.jo

www.heac.org.jo

Higher Education
Accreditation 
Commission

Higher Education
Accreditation 
Commission

Nutrition and
Food

Technology 2011

Integrated
Natural

Resources
Management

2011

Veterinary
Medicine and

Surgery
2011

Applied
Chemistry 2012

Applied Physics
2012

Course/
Degree Name Accrediting Bodies

 Year
Accredited 

Applied
Biological
Sciences

2012 www.heac.org.jo
Higher Education

Accreditation 
Commission



87

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.
Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.
Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.
Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Brief Description of Accreditation Link with List of
Accredited Institutions 



Course/
Degree Name Accrediting Bodies

 Year
Accredited 

Mathematics 2012 www.heac.org.jo
Higher Education

Accreditation 
Commission

www.heac.org.jo

www.heac.org.jo

Higher Education
Accreditation 
Commission

Higher Education
Accreditation 
Commission

www.heac.org.jo

www.heac.org.jo

Higher Education
Accreditation 
Commission

Higher Education
Accreditation 
Commission

www.heac.org.jo
Higher Education

Accreditation 
Commission

Applied
Linguistics 2012

Nursing 2011

Pharmacy 2011

Medical
Laboratory
Sciences

2012

Visual
Rehabilitation 2012

88

2017

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.
Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.
Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Accreditation Commission supervises  quality 
assurance at both public and private institutions of 
higher education to be consistent with international 
standards.

Brief Description of Accreditation Link with List of
Accredited Institutions 



Course/
Degree Name Accrediting Bodies

 Year
Accredited Brief description  of Accreditation

Link with List of
Accredited Institutions 

Chemical
Engineering 2007

http://main.abet.org/aps/
AccreditedProgramsDetails.
aspx?OrganizationID=
1066&ProgramIDs

(ABET)  is  a  recognized  U.S. accreditor of college 
and university programs in applied  science,  
computing, engineering, and technology. 
Accreditation ensures  the  quality  of  the 
postsecondary education students receive 

Accreditation
Engineering
Commission

(ABET)

Industrial
Engineering 

Biomedical
Engineering

Electrical
Engineering

Civil
Engineering

Mechanical
Engineering

2007

http://main.abet.org/aps/
AccreditedProgramsDetails.
aspx?OrganizationID=
1066&ProgramIDs

(ABET) is  a  recognized  U.S. accreditor of college 
and university programs in applied  science,  
computing, engineering, and technology. 
Accreditation ensures  the  quality  of  the 
postsecondary education students receive 

Accreditation
Engineering
Commission

(ABET)

2007

http://main.abet.org/aps/
AccreditedProgramsDetails.
aspx?OrganizationID=
1066&ProgramIDs

(ABET) is  a  recognized  U.S. accreditor of college 
and university programs in applied  science,  
computing, engineering, and technology. 
Accreditation ensures  the  quality  of  the 
postsecondary education students receive 

Accreditation
Engineering
Commission

(ABET)

2016

http://main.abet.org/aps/
AccreditedProgramsDetails.
aspx?OrganizationID=
1066&ProgramIDs

(ABET) is  a  recognized  U.S. accreditor of college 
and university programs in applied  science,  
computing, engineering, and technology. 
Accreditation ensures  the  quality  of  the 
postsecondary education students receive 

Accreditation
Engineering
Commission

(ABET)

2016

http://main.abet.org/aps/
AccreditedProgramsDetails.
aspx?OrganizationID=
1066&ProgramIDs

(ABET) is  a  recognized  U.S. accreditor of college 
and university programs in applied  science,  
computing, engineering, and technology. 
Accreditation ensures  the  quality  of  the 
postsecondary education students receive 

Accreditation
Engineering
Commission

(ABET)

2017

http://main.abet.org/aps/
AccreditedProgramsDetails.
aspx?OrganizationID=
1066&ProgramIDs

(ABET) is  a  recognized  U.S. accreditor of college 
and university programs in applied  science,  
computing, engineering, and technology. 
Accreditation ensures  the  quality  of  the 
postsecondary education students receive 

Accreditation
Engineering
Commission

(ABET)



89

http://main.abet.org/aps/


Course/
Degree Name Accrediting Bodies

 Year
Accredited 

Nuclear
Engineering 2017

http://main.abet.org/aps/
AccreditedProgramsDetails.
aspx?OrganizationID=
1066&ProgramIDs

(ABET)  is  a  recognized  U.S. accreditor of college 
and university programs in applied  science,  
computing, engineering, and technology. 
Accreditation ensures  the  quality  of  the 
postsecondary education students receive

Accreditation
Engineering
Commission

(ABET)

Aeronautical
Engineering

Occupational
Therapy

Physical
Therapy

2016

2008

2006

http://main.abet.org/aps/
AccreditedProgramsDetails.
aspx?OrganizationID=
1066&ProgramIDs

http://www.just.edu.jo/
NewsCenter/Lists/JustNews/
DisplayItem.aspx?ID=523&
ContentTypeId=0x0100DE
4285D360BEB043AB346
D9A78578A49

http://www.wcpt.org/node
/25132

(ABET)  is  a  recognized  U.S. accreditor of college 
and university programs in applied  science,  
computing, engineering, and technology. 
Accreditation ensures  the  quality  of  the 
postsecondary education students receive

(WFOT) promotes occupational therapy as an art 
and science internationally. The Federation supports 
the development, use and practice of Occupational 
therapy worldwide, demonstrating its relevance and 
contribution to society. 

Founded in 1951, the World Confederation for 
Physical Therapy (WCPT) is the sole international 
voice for physical therapy, representing more 
than 350,000  physical therapists worldwide 
through its 112 member organizations. The 
confederation operates as  a non-profit organization 
and is registered as a charity in the UK.

Accreditation
Engineering
Commission

(ABET)

World Federation
of Occupational 

Therapists
(WFOT)

Medical
Laboratories 2015

https://www.americanmedtech.
org/News-Advocacy/View/smid/
443/ArticleID/27/%20Default

American Medical Technologists (AMT) is a 
nationally and internationally recognized 
certification agency and membership society for the 
following allied health professionals. 

American
Medical

Technologists
(AMT)

World 
Confederation of 
Physical Therapy

(WCPT)

90

2017

Brief description  of Accreditation
Link with List of

Accredited Institutions 

http://main.abet.org/aps/
http://www.just.edu.jo/NewsCenter/Lists/JustNews/DisplayItem.aspx?ID=523&ContentTypeId=0x0100DE4285D360BEB043AB346D9A78578A49
http://www.wcpt.org/node
https://www.americanmedtech.


Course/
Degree Name Accrediting Bodies

 Year
Accredited 

Applied Medical
Sciences 2017 https://www.asic.org.uk/

(ASIC) is  an independent, government approved 
accreditation body specializing in the accreditation 
of schools, colleges, universities, training 
organizations and online and distance education 
providers, both in the UK and overseas. 

Accreditation Service 
for International 

Colleges, Schools & 
Universities

(ASIC)

Veterinary
Medicine (EAEVE) 2011

http://www.eaeve.org/
about-eaeve/members.

html

The European Association of Establishments for 
Veterinary education (EAEVE) was founded in 1988 
and initially based in Maisons-Alfort, France. 
Later, the administrative o�ce was based  in  
Brussels, Belgium and since 2007,  the  seat  of 
EAEVE and its o�ces have been in Vienna, Austria.

Dentistry 2004

Accredited center to conduct the (MFD) 
(Membership of the Faculty of Dental Surgeons) 
exams of its two parts I and II

Dentistry (RCS) 2004 www.rcseng.ac.uk

The Royal College of Surgeons (RCS) of England is a 
professional membership organization and 
registered charity, which exists to advance patient 
care. We support over 25,000 members in the UK 
and internationally by improving their skills and
knowledge, facilitating research and developing 
policy and guidance.

Dentistry www.rcseng.ac.uk

www.rcseng.ac.uk

The higher specialty program in Oral and 
Maxillofacial surgery and MSc programs in 
Orthodontic, Periodontics, Pediatric Dentistry, 
Endodontics and Prosthodontics are also 
accredited. Accordingly, any candidate gets her/his 
training in one of these programs is eligible to set 
for the specialty exam (FFD) at the Royal college of 
Surgeons in that particular branch of dentistry.

Exam Center
(MFD)

Exam Center
(MFD)

2006



91

Brief description  of Accreditation
Link with List of

Accredited Institutions 



Course/
Degree Name Accrediting Bodies

 Year
Accredited 

Medicine
and

Surgery

Medicine
and

Surgery

http://www.iaomc.org/
wfme.htm

www.ecfmg.org/resources/
ECFMG-2015-annual-

report.pdf

The (WFME) is committed to peer evaluation of the 
education provided by individual medical schools 
anywhere in the world. It is a non-stock, not for 
profit association. It's goal is to serve society and 
those with an interest in the evaluation of the 
quality of undergraduate medical education to 
enhance medical education/practice.

(ECFMG) is a world leader in promoting quality 
health care-serving global communities of 
physicians, members of the medical education and 
regulatory communities, health care consumers, and 
those researching issues in medical education and 
health workforce planning.

World Federation for 
Medical Education 

(WFME)

Educational 
ommission for 

Foreign Medical 
Graduates 
(ECFMG)

Medicine
and

Surgery

https://search.wdoms.org/
home/SchoolDetail/

F0001864

The AVICENNA Directory is aintained by the 
University in Copenhagen of collaboration with the 
World Health Organization and the World ederation 
for Medical Education (WFME).

World WHO, of
Directory Medical 

Schools 
(Avicenna)

Medicine 
and

Surgery

Joint
Commission
International

(JCI)

https://www.
jointcommissioninternational.
org/about-jci/jci-accredited-
organizations/?c=Jordan&a=
Academic%20Medical%20

Center%20Hospital%20
Program

Joint Commission International (JCI) identifies, 
measures, and shares best practices in quality and 
patient safety with the world. We provide leadership 
and innovative solutions to help health care 
organizations across all settings improve 
performance and outcomes. Our expert team works 
with hospitals and other health care organizations, 
health systems, government ministries, public health 
agencies, academic institutions, and businesses to 
achieve peak performance in patient care.

92

2017

2003

2015

2011

2009

Brief description  of Accreditation
Link with List of

Accredited Institutions 
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� ترتيب الجامعة فيها ع� المستويات العربية والدولية: � تب��
� حصلت عليها جامعة العلوم والتكنولوجيا ا��ردنية، وال��

فيما ي�� مجموعة من التصنيفات العالمية للجامعات ال��

THEالتصنيف العالمي للجامعات



جاءت فيه جامعة العلوم والتكنولوجيا ا��ردنية ضمن الفئة  (500-401)للعام 2018 وهي
� ومنذ تأسيسه.

� تاريخ التعليم العا�� ا��رد��
� تبوأت هذه المرتبة ��

THE World University Rankings الجامعة ا��ردنية الوحيدة ال��

Asia University Rankingجاءت فيه جامعة العلوم والتكنولوجيا ا��ردنية ضمن الفئة(130-121)للعام 2016/2017.

� عاماً. � الجامعات الفتية أي بعمر دون الخمس�� جاءت الجامعة فيه لعام 2017 ضمن الفئة(200-151)ب��

قتصادات الناشئة. � جامعات مجموعة دول بريكس وا�¥ إحتلت فيه الجامعة المرتبة2017 (119) ب��

� المرتبة.
� أفضل الجامعات العربية لعام2017 بعد أن كانت �� إحتلت فيه الجامعة المرتبة (8) ب��

 (9) لعام 2016

.2018أفضل الجامعات العالمية لعام �  إحتلت فيه الجامعة المرتبة(200-179)ب��

Young university Ranking

BRICS & Emerging Economies

Best Universities in the Arab World

World University Ranking by Subject:
Clinical, pre-clinical & health

2017
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QS التصنيف العالمي للجامعات

� مرتبة فغدت ضمن فئة � هذا التصنيف بواقع خمس��
� موقعها �� إستطاعت الجامعة تحس��

 QS World University Rankings(601-650) لعام 2018.

QS Rankings by Subject

 QS Rankings by Region .2018الجامعات العربية للعام � إحتلت فيه الجامعة المرتبة (14)ب��

.2018هذه الفئة للعام �
� الجامعات العالمية �� Top 50 under 50إحتلت فيه الجامعة المرتبة (81-90) ب��

U.S. Newsالتصنيف العالمي للجامعات 

Green Metricالتصنيف العالمي للجامعات 

� فئة  (351-400) أي ضمن 
، إذ استطاعت أن تكون �� � � مرموق��  وتحتل فيه الجامعة موقع��

� فئة (451-500)  أي 
ان و�� �́ � تخصص هندسة الميكانيك والط

أفضل 400 جامعة عالمياً ��

 �
ال�� ا��ردن   �

�� الوحيدة  الجامعة  الطب. وهي  � تخصص 
�� عالمياً  جامعة   500 أفضل ضمن 

أدرجت ضمن هذا التصنيف للجامعات العالمية.
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� عرض البيانات
اً عن أهم إنجازات الجامعة لعام2017، وموضوعياً ومنطقياً �� »́ تأمل جامعة العلوم والتكنولوجيا ا��ردنية أن يكون هذا التقرير ُمع

� تعكس مختلف قطاعات الجامعة فيما يخص الطلبة والعملية التدريسية والبحثية والمسؤولية المجتمعية للجامعة.
وا�¥حصائيات ال��

. ÀÁمبا �́ � تزويد أعضاء اللجنة بما يحتاجون إليه من بيانات بشكل مباÀÁ أو غ
وتشكر لجنة إعداد التقرير السنوي كل من ساهم ��
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