
Quality Education (SDG 4) 
Lifelong learning opportunities provided 
Does your university as a body provide access to educational resources for those not 
studying at the university, e.g. computers, library, online courses, access to lectures, etc? 
 
 

Does your university as a body host events at university that are open to the general 
public: public lectures, community educational events? 
 

 

edu.jo/NewsCenter/f_news_0_0.aspx?newsid=%2030692#.XDL9cVUzapohttps://hu.  نادي

 العاملين 

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news_0_0.aspx?newsid=%2029823#.XDL9wVUzapo  ورشة

 عمل نادي صاحبات االعمال

NFUzapo-https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news_0_0.aspx?newsid=%2028180#.XDL  بطولة

 الرياضة في مئوية الثورة العربية الكبرى

gFUzapo-https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news_0_0.aspx?newsid=%2028937#.XDL  دورات

 مجانية في العمادة في الرسم والخط

s1Uzapo-https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news_0_0.aspx?newsid=%2028018#.XDL  دعم أولي

 الضرر

http://pic.hu.edu.jo/Upload/70000000/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D9%86%D8

%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%AF

%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA.pdf ريبيةالفعاليات واألنشطة والدورات التد 

 

Does your university as a body host events at university that are open to the general 
public: executive education programmes (this refers to short courses for people who are 
not attending the university; this specifically excludes courses like MBA) & capacity-
building for business & government, vocational training? 
 

https://hu.edu.jo/online/  

 

Does your university as a body undertake educational outreach activities (e.g. tailored 
lectures or demonstrations) beyond campus, e.g. in local schools, in the community, 
including voluntary student-run schemes? 
 

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news_0_0.aspx?newsid=%2030692#.XDL9cVUzapo
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http://pic.hu.edu.jo/Upload/70000000/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA.pdf
https://hu.edu.jo/online/


 

احتفال الكلية باليوم العالمي للسياحة  حيث رعى المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس 
 ي"النواب، مؤتمراً سياحياً في محافظة الزرقاء، جاء بعنوان "أسرار وكنوز الزرقاء السياح

والتي نظمته كلية الملكة رانيا. للسياحة والتراث في الجامعة الهاشمية وبالتعاون مع جمعية 
النهضة الشبابية، وجمعية األقواس السبعة إلحياء التراث. وبحضور األستاذ الدكتور كمال 

الدين بني هاني رئيس الجامعة الهاشمية، والدكتور محمد السميران محافظ الزرقاء، والمهندس 
علي أبو السكر رئيس بلدية الزرقاء، والعميد أمجد خريسات مدير شرطة الزرقاء، وعدد كبير 
من نواب محافظة الزرقاء، ومن المهتمين واألكاديميين والعاملين في القطاع السياحي وجمع 

 غفير من أبناء المجتمع المحلي. 

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid= 29813&dp=18-10-2017 

ورشة عمل حول التوثيق والحفاظ على المعالم والمواقع التراثية االسالمية في الزرقاء عقدت 
مركز الملك عبدهللا الثاني الثقافي،  –مع مديرية ثقافة الزرقاء الكلية هذه الورشة بالتعاون 

حيث قدم الدكتور بلعاوي العديد من المحاور حول التوثيق والحماية لآلثار االسالمية في 
األردن وإبراز دور الجامعة الهاشمية من خالل تجارب ميدانية قامت بها الكلية في الزرقاء 

وغيرها من مدن المملكة. وأدار الدكتور محمد وهيب الجلسة مثل غريسا ، وعمان ، والبتراء 
العلمية التي تناولت محور الحفاظ على المعالم والمواقع االسالمية التاريخية في الزرقاء 

 واألردن.

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid= 29870&dp=01-11-2017 

 حقوق المسافرين جوا" محاضرة تعريفية  في الكلية:
نظمت الكلية محاضرة تعريفية باالتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المسافرين، قدمها السيد عبد 

 هللا النسور من هيئة تنظيم الطيران المدني األردني.
  

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid= 29958&dp=22-11-2017 

المشاركة  بمارثون جرش السياحي األول:  شاركت الكلية بمارثون جرش السياحي األول في 
وزارة السياحة اآلثار بالتعاون مع الجامعة األردنية والذي مدينة جرش االثرية والذي نظمته 

 ضم ثالث جامعات اردنية هي األردنية واليرموك والهاشمية.
http://ju.edu.jo/ar/arabic 

 https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2028108&dp=28-04-2016 كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث تعقد ندوات تعريفية باآلثار والتراث في األزرق والموقر

 https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2028006&dp=10-04-2016 مبادرة طالبية بمناسبة مئوية الثورة العربية الكبرى في كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث

 https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2028004&dp=10-04-2016 الوافدين بآثار األردنكلية الملكة رانيا للسياحة بالهاشمية ُتعرف الطلبة 

مبادرة أصدقاء السياحة تنطلق في الجامعة الهاشمية كأول جامعة أردنية بشراكة الجامعة وهيئة 
 تنشيط السياحة والشرطة السياحية

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2027605&dp=09-12-2015 

كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث تطلق مبادرة "زهور السياحة" وتشارك في مؤتمر الحفاظ 
 على التراث األثري

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2027424&dp=18-10-2015 

 https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2027305&dp=01-09-2015 ينظمان ندوة وتدريب ميداني للطلبةكلية الملكة رانيا للسياحة ومكتب تنمية خدمة المجتمع 

 https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2027191&dp=29-06-2015 كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث تعقد محاضرة حول ترميم الفسيفساء وصيانتها

 https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2027121&dp=21-05-2015 ص موقع خربة الودعه في وادي الزرقاء لتدريب طلبة السياحة على التنقيبات األثريةتخصي

 https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2027115&dp=20-05-2015 كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث تستضيف باحثا في النقوش من جامعة أكسفورد البريطانية

السفير اإلسباني يطلع على التنقيب األثري في وادي الزرقاء الذي أنجزته كلية الملكة رانيا 
 للسياحة بالتعاون مع البعثة اإلسبانية

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2027117&dp=20-05-2015 

 التنسيق مع الهيئة المستقلة لالنتخابات
 للتوعية الطالب باالنتخابات النيابية

http://www.petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?lang=1&site_id=2&NewsID
=265416&CatID=15 

 إطالق مبادرة "فينا الخير هاشميتي غير"
 من خالل طلبة مبادرين ضمن فريق عمل

 كلية الموارد الطبيعية والبيئة
https://www.facebook.com/kaffd/posts/1142725325835118 

 يوم طبي مجاني
 3شيك على حالك 

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2029963&dp=22-11-
2017#.WmWSB50YUdU 

 حملة نظافة للمدخل الجنوبي للجامعة
 ودهان البوابة واالرصفة"

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2028003&dp=10-04-
2016#.WmWShJ0YUdU 

أكبر مبادرة طالبية تطوعية ريادية تضفي لمسات جمالية على مرافق  "جامعتي أحلى"
  الجامعة الهاشمية

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2029187&dp=28-03-
2017#.WmWTEZ0YUdU 

 زيارة قصر رغدان العامر بمناسبة مئوية
 الثورة العربية الكبرى

  

 تطبيقاً رقمياً لمساعدة طلبة الجامعات في
 عملية تبادل الكتب فيما بينهم باسم تطبيق

 Book Exchangeتبادل الكتب 

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news_0_0.aspx?newsid=29544&dp=31-07-
2017#.WmWYhJ0YUdV 

 فينا الخير وإحنا غير" أعمال تجميل
 أشجارالحرم الجامعي من دهان وتقليم 

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news_0_0.aspx?newsid=28623&dp=14-11-
2016#.WmWaCJ0YUdU 

 " بالتعاون مع1حملة "مفيش فرق 
 وبدأتمبادرتي "جامعتي" وليش ال"، 

 الفعالية بافتتاح ممر أولي الضرر "ذوي
 االحتياجات الخاصة"

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news_0_0.aspx?newsid=28008&dp=10-04-
2016#.WmWacJ0YUdU 

 ”لنراه نوراً ” إطالق مبادرة ومعرض
https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=27988&dp=06-04-

2016#.WmWaop0YUdU 

رغدان العامر واألضرحة الملكية تزامناً مع زار عدد من طالب الجامعة الهاشمية  قصر 
احتفاالت المملكة بعيد جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين المعظم، واالحتفالية بمئوية الثورة 

 العربية الكبرى.

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news_0_0.aspx?newsid=27875&dp=08-03-
2016#.WmWbEp0YUdU 

شارك طلبة مكتب الصندوق في الملتقى الوطني للشباب بدعوة من منتدى الشباب األردني 
وبرعاية رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ومشاركة مجموعة من النواب وعدد 

 المجتمع المحلي من ممثلي مؤسسات

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news_0_0.aspx?newsid=27875&dp=08-03-
2016#.WmWbEp0YUdU 

عمل "دور عمادات شؤون الطلبة في مجموعة من طلبة الجامعة بتقديم أوراق عمل في ورشة 
مجابهة الفكر التكفيري " والتي نظمها نادي أبناء الثورة العربية الكبرى برعاية رئيس الجامعة 

 األردنية

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news_0_0.aspx?newsid=27875&dp=08-03-
2016#.WmWbEp0YUdU 
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Concerts, events, and 
exhibitions 

URL for website where event is mentioned 

إدارة المواقع السياحية والتراثية " مؤتمر
  "عليها والحفاظ

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2027903&dp=15-03-2016  

المؤتمر الدولي الثالث عشر لتاريخ وآثار 
محاضرة حول:  األردن من خالل إلقاء

  اكتشاف عين نون ساليم
http://www.alghad.com/articles/943814-اكتشاف-موقع-عين-سالم-ثاني-أهم-موقع-بعد-عماد-السيد-المسيح 

المؤتمر الوطني الثاني للمحميات الطبيعية في 
عنواناألردن ب لألهميتها  "السياحية البيئية" 

 بالحفاظ على المصادر الطبيعية وتنمية
  المجتمعات المحلية

http://www.alwakeelnews.com/article/204114 

 ندوة خاصة: كلية الملكة رانيا للسياحة في
استدامة اإلرث  تستضيف مشروع "الهاشمية"

 المحلية الثقافي بمشاركة المجتمعات
https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2028579&dp=06-11-2016  

استضافت كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث 
مشروع السياحةوفد  لتعزيز االستدامة  

 (USAID/BEST) االقتصادية في األردن
لتطوير القطاع  بهدف تأسيس شراكة مستقبلية

 السياحي والتعليم السياحي

https://www.facebook.com/TheHashemiteUniversity/posts/1486991238018611 

نظمت  "مدينتي: موقع أثري نظيف" مبادرة
للسياحة والتراث ودائرة  رانيا كلية الملكة
 البيئة والسالمة العامة في الجامعة الهاشمية
بالتعاون  "مدينتي: موقع أثري نظيف" مبادرة
اآلثار العامة في  مع بلدية الزرقاء، ودائرة

 .موقع قصر شبيب األثري في محافظة الزرقاء

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2029027&dp=16-02-
2017#.Wn_0kSVuaUk 

حيث   احتفال الكلية باليوم العالمي للسياحة
 رعى المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس
النواب، مؤتمراً سياحياً في محافظة الزرقاء، 
 "الزرقاء السياحي أسرار وكنوز" جاء بعنوان
والتي نظمته كلية الملكة رانيا. للسياحة 

 الجامعة الهاشمية وبالتعاون مع والتراث في
جمعية النهضة الشبابية، وجمعية األقواس 
إلحياء التراث. وبحضور األستاذ  السبعة

 الدكتور كمال الدين بني هاني رئيس الجامعة
ران محافظ الهاشمية، والدكتور محمد السمي

 الزرقاء، والمهندس علي أبو السكر رئيس
بلدية الزرقاء، والعميد أمجد خريسات مدير 
محافظة  شرطة الزرقاء، وعدد كبير من نواب
الزرقاء، ومن المهتمين واألكاديميين والعاملين 

غفير من أبناء  في القطاع السياحي وجمع
  .المجتمع المحلي

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid= 29813&dp=18-10-2017  

ورشة عمل حول التوثيق والحفاظ على المعالم 
االسالمية في الزرقاء عقدت  والمواقع التراثية
الكلية هذه الورشة بالتعاون مع مديرية ثقافة 
مركز الملك عبدهللا الثاني الثقافي،  – الزرقاء
 حيث قدم الدكتور بلعاوي العديد من المحاور
حول التوثيق والحماية لآلثار االسالمية في 
من  األردن وإبراز دور الجامعة الهاشمية
خالل تجارب ميدانية قامت بها الكلية في 
 الزرقاء مثل غريسا ، وعمان ، والبتراء

ار الدكتور محمد وغيرها من مدن المملكة. وأد
محور  وهيب الجلسة العلمية التي تناولت
الحفاظ على المعالم والمواقع االسالمية 

 .التاريخية في الزرقاء واألردن

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid= 29870&dp=01-11-2017  

حقوق " في الكلية  محاضرة تعريفية 
  :"المسافرين جوا

نظمت الكلية محاضرة تعريفية باالتفاقيات 
قدمها  الدولية المتعلقة بحقوق المسافرين،

السيد عبد هللا النسور من هيئة تنظيم الطيران 
 .المدني األردني

  

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid= 29958&dp=22-11-2017  

  :السياحي األول بمارثون جرش  المشاركة
جرش السياحي األول  شاركت الكلية بمارثون

وزارة في مدينة جرش االثرية والذي نظمته 
بالتعاون مع الجامعة األردنية  السياحة اآلثار
والذي ضم ثالث جامعات اردنية هي األردنية 

 .والهاشمية واليرموك

http://ju.edu.jo/ar/arabic 

ندوات تعريفية باآلثار والتراث في األزرق 
الملكة رانيا للسياحة  والموقر تعقدها كلية

 والتراث
https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2028108&dp=28-04-2016 

مبادرة طالبية بمناسبة مئوية الثورة العربية 
 الملكة رانيا للسياحة والتراث الكبرى في كلية

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2028006&dp=10-04-2016 

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2027903&dp=15-03-2016
http://www.alghad.com/articles/943814-اكتشاف-موقع-عين-سالم-ثاني-أهم-موقع-بعد-عماد-السيد-المسيح
http://www.alwakeelnews.com/article/204114
https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2028579&dp=06-11-2016
https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2029027&dp=16-02-2017#.Wn_0kSVuaUk
https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2029027&dp=16-02-2017#.Wn_0kSVuaUk
https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2029813&dp
https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2029870&dp
https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2029958&dp


بالهاشمية ُتعرف  كلية الملكة رانيا للسياحة
 بآثار األردن الطلبة الوافدين

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2028004&dp=10-04-2016 

مبادرة أصدقاء السياحة تنطلق في الجامعة 
أردنية بشراكة الجامعة  الهاشمية كأول جامعة
 وهيئة تنشيط السياحة والشرطة السياحية

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2027605&dp=09-12-2015 

تطلقها كلية الملكة  "زهور السياحة" مبادرة
للسياحة والتراث وتشارك في مؤتمر  رانيا

 الحفاظ على التراث األثري
https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2027424&dp=18-10-2015 

تنظمها كلية الملكة ندوة وتدريب ميداني للطلبة 
 ومكتب تنمية خدمة المجتمع رانيا للسياحة

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2027305&dp=01-09-2015 

محاضرة حول ترميم الفسيفساء وصيانتها 
رانيا للسياحة والتراث  تعقدها كلية الملكة

 وصيانتها
https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2027191&dp=29-06-2015 

تخصيص موقع خربة الودعه في وادي 
على التنقيبات  الزرقاء لتدريب طلبة السياحة

 األثرية
https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2027121&dp=21-05-2015 

كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث تستضيف 
رد جامعة أكسفو باحثا في النقوش من

 البريطانية
https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2027115&dp=20-05-2015 

السفير اإلسباني يطلع على التنقيب األثري في 
الذي أنجزته كلية الملكة رانيا  وادي الزرقاء

 للسياحة بالتعاون مع البعثة اإلسبانية
https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2027117&dp=20-05-2015 

عمادة شؤون الطلبة تعلن عن دورات مجانية 
 والخط...ومسابقة فن تشكيلي في الرسم

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2028937&dp=31-01-2017 

 يقيمون مسابقة "ابدأ بخطوة" طلبة مبادرة
 للرسم

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2024893&dp=10-03-2013 

عمادة شؤون الطلبة تعلن عن دورات مجانية 
 والخط...ومسابقة فن تشكيلي في الرسم

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2028937&dp=31-01-2017 

ي الجامعة ضحوة شعرية تقيمها كلية اآلداب ف
 الهاشمية

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2030073&dp=13-12-2017 

 https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2029394&dp=29-05-2017 الجامعة الهاشمية تنظم أمسية شعرية نبطية

الدكتور بني هاني يرعى أمسية شعرية نبطية 
شعراءلنخبة من   البادية األردنية 

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2029293&dp=27-04-2017 

أمسيتان شعريتان في عمادة شؤون الطلبة 
 بالجامعة الهاشمية

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2029253&dp=17-04-2017 

" أمسية شعرية بعنوان أردنيارفع رأسك أنت  " https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2029089&dp=06-03-2017 

 https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2028783&dp=15-12-2016 يوم للشعر الفصيح في الجامعة الهاشمية

قراءات شعرية ولوحات تشكيلية في نشاط 
هاشمية الجامعة ال ثقافي لمركز اللغات في

 ومنتدى الجياد الثقافي
https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2028482&dp=10-10-2016 

 https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2027954&dp=28-03-2016 أصبوحة شعرية في الجامعة الهاشمية

مركز اللغات ينظم أمسية شعرية احتفاًء 
الكرامةبذكرى معركة  ومئوية الثورة العربية  

 الكبرى
https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2027955&dp=28-03-2016 

 عمادة شؤون الطلبة دورة تدريبية فنية في 
 "صناعة المجسمات وإعادة التدوير"

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2028582&dp=06-11-2016 

ات تدريبية في عمادة شؤون الطلبةدور  
 "الورق إعادة تدوير"

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2026461&dp=19-10-2014 

 huاليوم البيئي المفتوح لمتطوعي مبادرة
greeners الموارد الطبيعية  في كلية
 والبيئة...التأكيد على مفهوم إعادة التدوير

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2024927&dp=25-03-2013 

نشاط فني: طلبة التربية الفنية يساهمون في 
في ذكرى المولد النبوي  بناء مجسمات فنية

 الشريف
https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2028828&dp=03-01-2017 

الهاشمية يفوزان في طالبان من الجامعة 
في مسابقة الفن  المركزين األول والثاني

 التشكيلي
https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2028829&dp=03-01-2017 

لقاء رئيس الجامعة الهاشمية مع قناة سفن 
 ستارز

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2027843&dp=28-02-2016 

افتتاح المعرض الثاني للبيت الزجاجي في 
 الجامعة الهاشمية

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2029382&dp=24-05-2017 

رئيس الجامعة الهاشمية يفتتح معرض الطلبة 
 الوافدين

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2029167&dp=21-03-2017 

امعة الهاشمية يفتتح معرض عالم رئيس الج
 البحرية للوسائل التعليمية البحار والكائنات

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2028076&dp=19-04-2016 

الجرعة " الجامعة الهاشمية تعرض مسرحية
 مخاطر المخدرات حول "االخيرة

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2029041&dp=21-02-2017 

والهيئة  "الهاشمية" عمادة شؤون الطلبة في
لألفالم يعرضان فلما  الملكية

أوروبيا...والعمادة تقيم أمسية في القصيدة 
 النثرية

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2028677&dp=21-11-2016 

أربعة شعراء شباب في أمسية كلية اآلداب 
 الطلبة مع القصيدة يبدعون بترميم عالقة

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2024342&dp=17-10-2012 



 "...مراسُم تأبين  " :أمسيُة القصيدِة النثرية
 عن شاعرين وجمهور متعطش للشعر تكشف

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2023029&dp=12-12-2011 

 ترمز للعالقة األخوية بين "حرار الدار" قصيدة
 الشعبين الشقيقين األردني والسعودي

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2029196&dp=29-03-2017 

في  "حقيقة الشاعر" الدكتور شبانه يعبر عن
الكتاب: كائن عابث وطفل اله  رابطة

ة تاريخيةوالقصيدة ليست وثيق  
https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2027707&dp=06-01-2016 

الدكتور بني هاني يرعى معرض الفنان 
 التشكيلي أحمد المرافي

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2022824&dp=25-10-2011 

افتتاح المعرض الفني السابع للفنان التشكيلي 
 أحمد العزام

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2025161&dp=16-06-2013 

الدكتور بني هاني يزور معرض الفنان أحمد 
 الكفاءات اإلبداعية العزام ويشيد بمستوى

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2025180&dp=24-06-2013 

مية بعيد ميالد جاللة احتفاالت الجامعة الهاش
الخصاونة يفتتح معرض  الملك...دولة عون

 الفنان أنور حدادين
https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2025849&dp=20-02-2014 

كلية اآلداب/مكتبة عابر سبيل ومقهى 
جماعياً بيوم الطالب  القراءة...تنظم إفطاراً 

واربحالعالمي وتطلق مسابقة اقرأ   
https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2029979&dp=26-11-2017 

مكتبة عابر سبيل في كلية اآلداب في الجامعة 
 الروائية شهال العجيلي الهاشمية تستضيف

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2029377&dp=15-05-2017 

انية لتأسيس مكتبة احتفال بالذكرى السنوية الث
 اآلداب في الجامعة الهاشمية عابر سبيل بكلية

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2029083&dp=05-03-2017 

آداب " احتفالية فرح كبرى في
الموسم الثاني من مسابقة  وإعالن..."الهاشمية

 مكتبة عابر سبيل ومقهى القراءة
https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2028667&dp=20-11-2016 

احتفاء بالذكرى السنوية األولى لتأسيس مقهى 
اآلداب/مكتبة عابر سبيل تكرم  القراءة كلية

 األستاذ الدكتور عبد الباسط الزيود
https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2028503&dp=19-10-2016 

 شعرية في النص األدبي قراءات (أمسية شعرية )جفنه علم الغزل

 لصورة المرأة وما تحمله من مكنونات تجسيد (أمسية نثرية )إحساس أنثى

مشاركة طلبة االنشطة الثقافية في البرنامج 
 "فكر واربح" التلفزيوني الجماهيري

زيون االردنيمسابقات ثقافية متنوعة يعرض على التلف برنامج  

      حفل فني غنائي احتفاًء باألعياد الوطنية
“out  door ” 

 فنية غنائية تؤديها فرقة كورال الجامعة فقرات

مسابقه الفن التشكيلي للجامعات االردنية التي 
 العلوم والتكنولوجيا نظمتها جامعة

جامعة وقد حصل طلبة مرسم 18ومتنوع ينفذها طلبة المرسم الجامعي ومشاركة اكثر من  رسم حر الجامعة الهاشمية  
 على مراكز متقدمة

المشاركة في معرض فني تشكيلي في جامعه 
 االسراء

 طلبة من مختلف الجامعات رسومات

 قدرات الطلبة في التمثيل تطوير مسرحية الظل العالي

 ميالد جاللة الملك في عيد  حفل غنائي
“out  door ” 

الوطنيةالمناسبات  تغطية   

 المناسبات الوطنية تغطية معركة الكرامة في ذكرى  حفل غنائي

 االستقالل في عيد  حفل غنائي
“out  door ” 

 المناسبات الوطنية تغطية

 قراءة نقدية لديوان الشاعرة الدكتورة
 "اسفل النهر "  مها العتوم 

 بّناء للطالبة رشا غانم احدى طلبة االنشطة الثقافية نقد

 الجامعة باألعياد الوطنية احتفاالت احتفالية الجامعة بمئوية الثورة العربية الكبرى

 حفل استقبال الطلبة الجدد
اقيمت في مسرح الجامعة  فقرات فنية وشعرية وعروض مسرحية ومعارض فنية للفنون التشكيلية وإعادة التدوير شمل

العمادةوأروقة عمادة شؤون الطلبة وحفل فني خارج مبنى   

 حفل تكريم الطلبة الفائزين في
 " مبدعوا الهاشمية "مسابقة

والكثير من الحقول ،  الطلبة الفائزين بالمسابقة بمختلف الحقول من شعر وقصة ومقالة وغناء وتمثيل ورسم تكريم
والمثقفينوالبحث العلمي ورئيس الجامعة ونخبة من االعالميين واألدباء   بحضور وزير التعليم العالي  والفنين االردنيين  

 دينية وعرض لسيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم موشحات إحياء حفل ذكرى المولد النبوي

مشاركة طلبة الكورال واألنشطة الثقافية في 
 الزرقاء باألعياد الوطنية احتفاالت محافظة

       “out  door ” 
والتراثية وقصائد شعرية وطنيةالحفل العديد من االغاني الوطنية  شمل  

  رسم حر مسابقة  المشاركة في المسابقة الفنية في جامعة فيالدلفيا

المشاركة الفنية للمسابقة الفنية في جامعه 
 التكنولوجيا

  رسم حر مسابقة

يحمله في نفس الشاعروما   تقلب الفصول لطلبة االنشطة الثقافية تناولت  شعرية قراءات (أمسية شعرية ) شتاء االصابع  



 شعرية وطنية قراءات "انت أردني " أمسية شعرية نبطية

 برقي االحساس وجمالية الوصف لطلبة االنشطة الثقافية تميزت  شعرية قراءات "احساس قلم " أمسية شعرية

  متنوعة في تناقضات الحياة قراءات "تناقضات " امسية نثرية

  التدوير المعرض العديد من المجسمات الكرتونية والبالستيكة نفذها طلبة برنامج اعادة شمل معرض فني في اعادة التدوير

  العديد من الرسومات التي قام بتنفيذها طلبة المرسم الجامعي شمل معرض فني لطلبة المرسم الجامعي

 لوحات من التراث االردني والوطني شملت  عرض فني لفرقة الفلكلور والدبكة الشعبية

مسرحية بعنوان عرض  قدرات الطلبة في التمثيل تطوير "الظل العالي " 

 امكانيات الطلبة الفنية تطوير "بو يزن " عرض مسرحية بعنوان

عروض مسرحية متنوعة تناولت مواضيع 
 (اجتماعية ويومية )سكتشات

 قدرة الطلبة على تقمص اكثر من شخصية تبين

 ومشاركةحفل فني لنخبة من الفنانين االردنيين 
 وفلكلور الجامعة فرقة كورال

 ضمن احتفاالت الجامعة باالعياد الوطنية
“out  door ” 

  العديد من االغاني الوطنية والتراثية االردنية شملت

 قدرات الطلبة وتحفيزهم بفن الرسم ابراز معرض فني للطلبة المبدعين في الرسم الحر

فني وثقافي يتناول العادات والتقاليد لكل دولة من من الدول المشاركةتراثي  معرض اقامة معرض للطلبة الوافدين  

 ومرافق الجامعة على قصائد شعرية وفقرات غنائية وألعاب خفة ينفذها طلبة االنشطة في بهو كليات يشتمل اقامة يوم مفتوح ثقافي وفني

لنفقات على الطلبة يقوم عدد من الطلبة النادي التطوعيالتكاتف االجتماعي وتوفير ا بدافع اقامعة معرض لتبادل الكتب الجامعية   بتوزيع وتبادل الكتب بين الطلبة 

اقامة معرض لبيع الكتب الثقافية وبالتعاون مع 
 بأسعار رمزية وزارة الثقافة

 بأسعار رمزية تشجيع الطلبة على القراءة واقتناء كتب قيمة 

 والحكم من الهجرة النبوية استضافة سماحة مفتي المملكة للحديث عن البرات  احتفال الجامعة بذكرى الهجرة النبوية

 ابداعات الطلبة في فن التصوير ابراز معرض صور فوتوغرافية للطلبة

  " اقامة حفل فني للطلبة ذوي االعاقة
 " اولي الضرر

 ابداعات الطلبة الفنية المتعددة ابراز

عروض مسرحية عن خطر الفكر المتطرف 
 جلستان ومحاربة االرهاب بواقع

 توعوية للطلبة مسرحية

( في 2دورة في تدريب العزف والغناء )عدد 
  العام الدراسي

  الطلبة على مهارات العزف تدريب

دورة في تدريب الخط العربي والرسم )عدد 
( في العام الدراسي2  بأوقات متعددة 

 الطلبة على مهارات الرسم تدريب

( في العام 2التدوير )عدد دورة في إعادة 
 متعددة الدراسي بأوقات

 الطلبة على مهارات الحرف اليدوية تدريب

دورة في تطوير قدرات الطلبة في مهارات 
( في2التمثيل )عدد  العام الدراسي بأوقات  

 متعددة
  الطلبة على مهارات التمثيل تدريب

من صحيفة  33الى  20اصدار العدد رقم 
 الواحة الهاشمية

األتشطة والفعاليات  ابداعات الطلبة بمختلف صنوف الكتابة من شعر وقصة ومقالة وتحقيق صحفي وتغطية نشر
المختلفة وتسليط الضوء على الطلبة المتميزين في الجامعة  والدروات التدريبية التي تقيمها دوائر عمادة شؤون الطلبة

  االندية الطالبية وتغطية انشطة وفعاليات

م المقامات وتحسين الصوت دورة في عل
 واألداء وفن االلقاء

 الصوت وفن االلقاء وخارج الحروف تحسين

دورة في تالوة القرآن الكريم للطالبات تم عقد 
2017-2015عام  خمسة دورات من  

 قراءة القرآن الكريم تحسين

التقاط الصورة بالكاميراالطلبة على اساسيات فن التصوير وكيفية  تدريب  دورة في التصوير الفوتوغرافي  

دورة في فن الخط العربي بمعدل دورتان في 
 مختلفة العام الدراسي بأوقات

 مهارات الطلبة تطوير

 مهارات الطلبة تطوير  دورة في فن الكتابة والتعبير

 مهارات الطلبة تطوير  دورة الرسم الزيتي والرسم بالرصاص

في دورة في كتابة الخبر الصحفي بمعدل دورة 
 الفصل الدراسي

 مهارات الطلبة في العمل الصحفي واإلعالمي تطوير

توقيع ديوان للدكتور شبانة وإطالق مسابقة 
 عابر سبيل بكلية اآلداب اقرأ رواية في مكتبة

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2027835&dp=25-02-2016 

    

Artistic and cultural accolades Date award was received 

Medal Of German Authority Of 
Recognition for The Discovery of 

the Bathtub of jesus 
2001 

Abdel Hameed Shoman Award 
for Arab Researchers / 

Humanities Award 
2000 

medal Of His Holiness Pope 
John Paul II for Discovering the 

Bathtub of Jesus 
2000 

    

    

    



    

    

    

 
  

Community art and cultural 
investment 

Date 

Community art and cultural 
investment 

2003-2006 

Assessment of the Conservation 
Work " " in the Roman 

Nymphaeum in Amman 
Environmental and Material 
Impact on" the Architectural 

Concept of the Jordan "Eastern 
Desert Palaces Study of the 

Nabatean" "Archaeometallurgic 
Slags Geographic Information 

System GIS innovative 
technology for sustaunable 
management of Salt City 

Cultural Resources 
Environmental Conditions and 

Preventive Conservation: 
approach at the world heritage 
site of Petra Jordan Integration 

of terrestrial LIDAR and 
photogrammetry in building 3d 
virtual model for ancient Jerash 

City Evaluating the role of 
excessive urban growth of 
Amman in heritage sites 

degradation using integrated gis 
and remote sensing 

technologies A Multi-Analytical 
Investigation of Umaayyad 

Poettry from Nothern Jordan : 
raw materials and technological 

aspects Function and use of 
early bronze , ceramics from 

khirbet al- batrawy Zarqa 
province , Jordan 

2003-2006 

Environmental and Material 
impact on the Architectural 

concept of the jordan "|Eastern 
Desert Places  

2007-2012 

Study of the 
Nabatean"Archaeometallurgic 

Slage 
2007-2013 

Geographic information System 
GIS innovative technology for 
sustaunable management of 
Salt City Cultural Resources  

2007-2013 

Environmental Conditions and 
Preventive Conservation: 

approach at the world heritage 
site of petra jordan  

2007-2011 

Integration of terrestrial LIDAR 
and photogrammetry in building 

3d virtual model foor ancient 
jerash City  

2007-2010 

Evaluating the role of excessive 
urban growth of Amman in 

heritage sites degradation using 
integrated gis and remote 

sensing technologies  

2008-2012 

A Multi-analytical investigation of 
Umaayyad Poettry from Nothern 

jordan:raw materials and 
technological aspects  

2008-2010 

Function and use of early 
bronze ceramics from khirbet al-
batrawy Zarqa province, jordan  

2010-2013 



للتهديد حااللت من  موا قع اثرية معرضة
 االردن

2010-2015 

New Archaeological research 
Network integrating approaches 

to ancient material studies  
2011-2015 

دراسة في القياسات الكيميائية والفيزيائية لفخار 
  ابو الخرز اثري من تل

2012-2015 

 تتحليل البقايا العضوية المحفوظة في فخاريا
العصر البرونزي  اثرية من مواقع من

  والعصر الحديدي في االردن
2013-2017 

D Modeling and Virtual Reality 
Efficient TOOLS FOR 

Sustaanable:  
2016-2019 

التقنيات الهدامة وغير الهدامة في التحاليل 
اجهزة الحيود السينية  الميدانية بواسطة

قيس وقصر المحمولة، حالة دراسة : ام 
 الربه_االردن

2003-2006 

The Early Bronze Age 
Groundstones" from Khirbet ez-

Zeraqon Northern Jordan 
Typological, Analytical and" 
Ethnoarchaeological study 

2003-2006 

An analysis and Documentation 
of the "Nabataeans Relief 
Sculptures Located in the 
siq(the Main ceremonial 

Entrance to Petra) with a Dual 
Focus Examining their Purpose 

and Artistic Origin"  

2003-2006 

Urbanization During the Earlyh 
Bronze "Age in the Upper Wadi 

al- Zarqa 
2003-2004 

A Study of New Discovered 
Thamudic " inscriptions from  
al-Mraygah-South Eastern 

Jordan 

2004-2006 

 2010-2005  جنوب االردن نقوش عربية قديمة من 

Archaeological Excavations 
at Khirbet" -El-Batrawy in the 
Upper Wadi Zarqa Jordan" 

2006-2010 

The  relationship Between 
archaeological sitesand the 

congnitions of their 
surroundings occupats and 

visitors  

2006-2007 

Archaeological Excavations 
at Khirbet" -El-Batrawy in the 
Upper Wadi Zarqa Jordan" 

second season 

2009-2010 

The consonance between 
inputs of tourusm curricula in 

jordanian Unversities and 
the needs of tourism 

(employment markert( the 
case jordan  

2009-2012 

Docummenting and Stuying 
of New Safatitic inscriptions 
from al-Safawin Area-North-

Eastern Jordan  

2011-2015 

Megalithic culture in Wadi 
Ez-zarqa 

2012-2013 

صفوية جديدة لنقوش   دراسة تحليلية 
  من منطقة الصفاوي

2012-2014 

دراسة نتائج الحفرية االثرية في موقع 
 جنينه االثري

2013-2015 

لنقوش منطقة العوسجي  2مسح ميداني 
الصفاوي/شمال  -الجنوبي والضويله

 شرق االردن
2013-2016 



Estimation of Recration 
value of cultural heritage 

sites in the eastern desert of 
jordan  

2013-2017 

 GIS استخدام نظم المعلومات الجغرافية
في البادية  في توثيق النقوش الصفوية

 الشرقية االردنية
2004-2005 

Study of Archaeological Site-
Museums"Vistors in Jordan" 

2003-2004 

Towards A Comprehensive" 
Management Plan for Umm 

Qais "Archaeological 
Site,Jordan 

2003-2006 

Continuation of 
Documentation of"Bethany 

Beyond the jordan and 
"Pilgrims Road 

2009-2010 

Documentation of Qasr 
Shabeeb in Zarqa  

2011-2013 

اكتشاف المدن الغارقة اسفل البحر الميت 
  ومحيطها االثاري

2013-2016 

documentation of historical 
pilgrims roard form site  

2014-2015 

 2017-2016 دراسة توثيق بلدية سحم التاريخية

توثيق الموروث الثقافي في محمية 
 االزرق المائية

2017-2018 

Epigraphical Survey of the 
North Eastern Jordan Badya 

of Jordan:Al cawshaji al 
janoubi and Al cAwshaji al 

Shamali  

2017-2018 

توثيق الكهوف والمسارات في وادي 
 عراق االمير

 

2016 
 







Does your university as a body have a policy that ensures that access to these activities 
is accessible to all, regardless of ethnicity, religion, disability or gender? 
 

 

 

 



 

Gender Equality (SDG 5) 
Does your university as a body provide women’s access schemes (e.g. mentoring, 
scholarships, or targeted support)? 
 
 







 

Does your university as a body encourage applications by women in subjects where they 
are underrepresented? 
 
More info is on http://pic.hu.edu.jo/Upload/12000000/مركز%20دراسات%20المراة.pdf 

 

Policies 
Does your university as a body have a policy of non-discrimination against women? 

http://pic.hu.edu.jo/Upload/12000000/مركز%20دراسات%20المراة.pdf


More info is on http://pic.hu.edu.jo/Upload/12000000/مركز%20دراسات%20المراة.pdf 

 
Does your university as a body have a maternity and paternity policies that support 
women’s participation? 
Does your university as a body have a maternity and paternity policies that support 
women’s participation? 

ات منحت أنظمة وتعليمات الجامعة الهاشمية الموظفات العامالت في الجامعة حقوقا وامتياز 
 العديد من الحاالت و منها : خاصة بهم في

 
 (2003( لسنة )150نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم )

 
الحامل الموظفة لدى الجامعة اجازة امومة قبل الوالدة وبعدهـــا لمدة  تستحق المرأة -أ-39 المادة

مع العالوات التي تستحقها ، وذلك بناء على  متصلة براتب كامل عشرة اسابيع
 المرجع الطبي على ان ال تقـل المدة بعد الوالدة عن ستة ي مصدق منتقرير طب
 .اسابيع

 .اجازة االمومة على استحقاق الموظفة الجازتها السنوية ال تؤثر -ب 
الجامعة بعد انتهاء اجازة االمومة وخالل سنة من ذلك التاريخ  للمرأة الموظفة لدى -ج

وليدها ال يزيد مجموعها على ارضاع  او مدد بقصد الحق في الحصول على مدة
يقررها الرئيس وبموجب تعليمات يصدرها لهذه  ساعة في اليوم الواحد وفق ترتيبات
تأخذ لهذا الغرض اجازة دون راتب لمدة او  الغاية، وفي جميع االحوال لها ان

اجازة االمومة ، وال تحسب  انتهاء لمدتين ال يزيد مجموعها على سنة من تاريخ
واالقدمية والمكافأة واالدخار والزيادة  خدمة مقبولة الغراض الترفيعهذه االجازة 

  .السنوية
 

"تعليمات الموظفين في الجامعة الهاشمية" بمقتضى أحكام  2012( لسنة 9تعليمات رقم )
  2003( لسنة 150( من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية  رقم )70المادة )

  
يحق للموظفة المرضع بعد انتهاء إجازة األمومة، الحصول على ساعة في اليوم  -(:  أ32المادة)

الواحد إلرضاع وليدها ، ويتم تحديد تلك الساعة بالتنسيق مع رئيسها المباشر ، وال 
 أن تكون هذه الساعة في ويجوزتحتسب هذه الساعة من إجازتها السنوية العادية ، 

http://pic.hu.edu.jo/Upload/12000000/مركز%20دراسات%20المراة.pdf


تراحة المقررة وفي جميع األحوال ال يجوز أن تزيد بداية أو نهاية الدوام أو فترة اإلس
 مدة المغادرة بما فيها ساعة الرضاعة عن ثالث ساعات في اليوم الواحد.

يحق للموظفة المرضع الحصول على إجازة دون راتب لمدة أو مدتين ال يزيد   -ب
مجموعها على سنة من تاريخ انتهاء إجازة األمومة ، بتنسيب من العميد أو المدير 

 المعني وبقرار من الرئيس .

( من النظام خالل اإلجازة دون راتب 39إذا وقعت إجازة األمومة الواردة في المادة ) -ج
 فال تمنح الموظفة إجازة أمومة مدفوعة األجر.

  -تستحق المرأة الحامل )من أعضاء الهيئة اإلدارية( إجازات وفقًا لما يلي: -د             

( أســــــبوعًا وانتهى 16. في حالة الحمل ولغاية إكمال األربعة أشــــــهر األولى أ  )1  
( 4الحمل باإلجهاض فتســــــــتحق المرأة الحامل إجازة مرضــــــــية بحد أقصــــــــى )

 أسابيع إال في حال حدوث مضاعفات.

هى ( أســـــبوعًا وانت24( أســـــبوعًا ولغاية إكمال )16. في حالة الحمل بعد إكمال )2                  
( أســابيع، إال 5الحمل باإلجهاض فتســتحق المرأة إجازة مرضــية بحد أقصــى )

 في حدوث مضاعفات.

( أســـــبوعًا 24. في حالة والدة الجنين حي أو متوفي أو باإلجهاض بعد إكمالها )3                  
 فتستحق المرأة إجازة أمومة كاملة.

https://hu.edu.jo/units/index.aspx?typ=138&unitid=84000000 

 

Does your university as a body have childcare facilities for staff and faculty 

 

 

https://www.facebook.com/TheHashemiteUniversity/ph

otos/a.181225758595172/1888689551182109/?type=3&

theater 
-https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2030436&dp=05

2018#.XDxYAFUzapo-04 
Does your university as a body have women’s mentoring schemes, in which at least 10% 
of female students participate? 
 

More info is on http://pic.hu.edu.jo/Upload/12000000/مركز%20دراسات%20المراة.pdf 

https://hu.edu.jo/units/index.aspx?typ=138&unitid=84000000
https://www.facebook.com/TheHashemiteUniversity/photos/a.181225758595172/1888689551182109/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TheHashemiteUniversity/photos/a.181225758595172/1888689551182109/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TheHashemiteUniversity/photos/a.181225758595172/1888689551182109/?type=3&theater
https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2030436&dp=05-04-2018#.XDxYAFUzapo
https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news.aspx?newsid=%2030436&dp=05-04-2018#.XDxYAFUzapo
http://pic.hu.edu.jo/Upload/12000000/مركز%20دراسات%20المراة.pdf


 

Does your university as a body have a policy that protects those reporting discrimination 
from educational or employment disadvantage? 
 
 
 
 
 

 
Sustainable Cities and Communities (SDG 11) 

 
 
 

Arts and heritage 
Does your university as a body provide public access to buildings, monuments or natural 
heritage landscapes of cultural significance? 



 
 
Does your university as a body provide public access to libraries including books and 
publications? 



 
Does your university as a body provide public access to museums, exhibition spaces / 
galleries and/or works of art and artifacts? 
Does your university as a body provide free public access to open spaces and green 
spaces?  
Does your university as a body contribute to local arts, in terms of number of annual 
public performances of university choirs / theatre groups / orchestras etc? 
 
 



Does your university as a body deliver projects to record and/or preserve intangible 
cultural heritage such as local folklore, traditions, language, and knowledge? 
Sustainable practices 
 
 
 
 
 

 :/ الجامعة الهاشمية2017-2016تم االعالن عنها في العام  اثرية اكتشافات
تم حاليا تحويل منطقة عراق االمير الى اقليم سياحي ) المسيح في عراق االميركهف السيد  اكتشاف- 1

 بناءأ على نتائج هذا االكتشاف(

 اكتشاف عين نون قرب ساليم )تقوم جمعيات من مأدبا بالتعاون مع جهات مانحة لتطويره واستغالله(-2

 اعداد كتاب حول االكتشاف(. اكتشاف موقع مبرك ناقة الرسول في شرق عمان / المبرك )يتم حاليا -3

 اكتشاف مسار قافلة قريش عبر واد  الزرقاء )حتيت(. -4

مأدبا )تم عقد لقاء بين جمعيات مدينة مأدبا للتوافق  –اكتشاف طريق ومسار الحج المسيحي / القدس -5
 على البدء بتطوير المسار(. 

 (12/2017شهر اكتشاف مسار وطريق البخور الدولي .)سيتم االعالن عنه في -7

 اكتشاف ادحم طائر زاحف في العالم. -8

 (2017اكتشاف ديار لوط عليه السالم. )سيتم االعالن عنه في شهر نوفمبر -9

 اكتشاف أقدم مئذنة مسجد قائمة في العالم. -10

 االكتشاف عنوان -1 اكتشاف كهف السيد المسيح في عراق االمير

 السنة  2017 - 2016

 مكان االشهار  المجمع المسكوني التابع لكنيسة الصالـح االنجليزية اللوثرية / عمان 

نشر عدد من المقاالت العلمية حول الكهف ومحيطه المجاور في مجاالت علمية  تم
 متخصصة. 

 العلمي  النشر

نظرا ألهمية االكتشاف فقد تم تحويل عراق االمير الى اقليم سياحي لتطويره وخدمة المجتمع 
 المحلي وتم المباشرة بتنفيذ التطوير الميداني من طرف امانة عمان + وزارة السياحة 

 مالحظات 



لجزيرة، انشرت وسائل االعالم المرئية مثل التلفزيون االردني، قناة رؤيا، قناة نورسات، قناة 
قناة اوروبا، اضافة للصحف المحلية الرأ  / الدستور / الغد، وعشرات الصحف اإللكترونية 

 (.  انظر ملحق النشر االعالمي) .الملحية والعربية واالجنبية خبر االكتشاف

 

 وسائل االعالم 

 

 

تقوم جمعيات من مأدبا بالتعاون مع جهات مانحة ) اكتشاف عين نون قرب ساليم
 لتطويره وانقاذه(

 االكتشاف عنوان -2

 

 السنة  2017 -2016

االردن   مؤتمر دراسات في تاريخ واثار
 .2016جامعة االميرة بسمة 

 مكان االشهار 

   تم نشر عدة مقاالت اخرها المجلة االمريكية لألثار

4.2016 .No،120 .Vol, AJA  

 العلمي  النشر

 مالحظات  يتم حاليا دراسة الموقع والمسار لتطويره من طرق القطاع الخاص ووزارة السياحة واألثار  

تم نشر عشرات التقارير في المحطات الفضائية ووسائل االعالم والمرئية، المقروءة 
 والمسموعة / انظر ملحق النشرة االعالمي. 

 وسائل االعالم 

 

 االكتشاف  عنوان -3 اكتشاف مبرك ناقة الرسول.

 السنة  2016

 مكان االشهار    .الزرقاء / مركز الملك عبد اهلل الثاني الثقافي

تم اعداد تقرير علمي شامل حول المواقع، ونشر سابقا مقال حول الموقع في حولية االثار 
 االردنية. 

 العلمي  النشر

 مالحظات  تم حماية الموقع وتجر  اتصاالت لتمويل النشر العلمي وتطير الشواخص االرشادية للموقع. 

تم نشر العديد من المعلومات في الصحف االردنية الرسمية وااللكترونية / انظر ملحق النشر 
 .2016االعالمي 

 وسائل االعالم 

 

  



 

 االكتشاف عنوان-4 )حتيت(.اكتشاف مسار قافلة قريش عبر وادي الزرقاء 

 السنة  2017- 2016

 مكان االشهار  منتدى الرواد الكبار / االسرة البيضاء بإشراف الفاضلة هيفاء البشير 

الرصيفة بلدة اردنية / دراسة في االصالة والمعاصرة / تضمن االكتشاف (  تم اصدار كتاب بعنوان
 ودالئله واثباتاته العلمية(.  

 العلمي  النشر

تم تقديم طلب لشركة الفوسفات االقامة متحف متخصص وان يتم التعاون مع الجامعة االلمانية في هذا 
 الخصوص. 

 مالحظات 

تم نشر عدد من المقاالت االخبارية في صحيفة الرأ  وصحف الكترونية ووكالة االنباء االردنية / 
 انظر ملحق النشر االعالمي. 

 وسائل االعالم 

 

 االكتشاف  عنوان-5 مأدبا.  –اكتشاف طريق ومسار الحج المسيحي / القدس 

 السنة  2016-2017

 مكان االشهار  .منتدى الرواد الكبار

انظر  (اكتشاف موقع عماد السيد المسيح) نشر عدة مقاالت في كتب حول مسار الحج المسيح تم
 . Byrtus مجلة

 العلمي   النشر

 مالحظات  . 2016 التراث في مأدبا بالسعي حالياتقوم جمعيات تطوير 

  / لتطوير المسار تم عقد لقاء بين جمعيات مدينة مأدبا للتوافق على البدء بتطوير المسار

 انظر الملحق االعالمي. 

 وسائل االعالم 

 

 

 

 

 



 االكتشاف  عنوان -6 اكتشاف مسار وطريق البخور الدولي / الجانب االردني 

 السنة  2016

 مكان االشهار  الجامعة االردنية / كلية االدارة السياحية والتسويق / برعاية عطوفة رئيس الجامعة االردنية 

سار م –فينان  –تم اعداد تقرير علمي شامل لمحطات طريق البخور من البتراء الى بير مذكور 
 الى شواطئ غزة / البحر المتوسط.  –الثغو   –غر ندل 

 العلمي  النشر

يتم التنسيق مع جمعيات واد  عربة والصندوق الهاشمي لتفعيل المشروع السياحي في بير مذكور 
 لخدمة المجتمع المحلي. 

 مالحظات 

لم يتم االعالن عن المسار في وسائل االعالم لحين االنتهاء من اعداد التقارير النهائية 
 بالتعاون مه الجامعة االردنية / فرع العقبة. 

 

 

 وسائل االعالم 

 

 االكتشاف  عنوان -7 أقدم مئذنة مسجد قائمة في العالم  اكتشاف

 السنة  2016-2017

 مكان االشهار  المؤتمر الدولي االول في االدارة السياحية والمحافظة على التراث في الجامعة الهاشمية / الزرقاء 

مئذنة في العالمين العربي أقدم ) تم نشر مقال في كتاب المؤتمر بعنوان مسجد القسطل
 146-131ص  (واالسالمي

 العلمي  النشر

 مالحظات  تم التنسيق حاليا مع وزيرة االوقاف لطباعة كتاب وكذلك اقامة حفل اشهار المئذنة بمشاركة محلية  

انظر الملحق   تم نشر عدد من اخبار النشاطات العلمية والمحاضرات التي ألقيت بهذا الخصوص
 االعالمي.

 وسائل االعالم 

 

  



 

 االكتشاف  عنوان-8 اكتشاف أضخم طائر زاحف في العالم  

 السنة  2016

 مكان االشهار  يوم   45تم التنسيق حاليا لإلعالن عن االكتشاف في وسائل االعالم خالل  

صفحة طبع في عمان في دار االبرار  434تم اصدار كتاب خاص باالكتشاف يتكون من 
2017 

 العلمي  النشر

يتم العمل حاليا على تشكيل لجنة وطنية اردنية لتأسيس متحف التراث الطبيعي في االردن 
 لعرض نماذج من هذه المكتشفات في داخله  

 مالحظات 

   تم نشر اخبار اولية عن هذا االكتشاف في الصحف المحلية لكن لم يتم نشر اخبار نهائية

 انظر ملحق النشر االعالمي. 

 وسائل االعالم  

 

 االكتشاف  عنوان -9 ديار لوط  اكتشاف

 السنة  سيتم االعالن عنه في نهاية العام الحالي   2017 

مؤتمر واد  االردن واالغوار ) سيتم في االغوار الجنوبية ضمن مؤتمر يتم االعداد له حاليا بعنوان
 الجنوبية(

 مكان االشهار 

 (YouTube) ومحكمة وعمل برنامج وثائقي متخصصة عليمة تم نشر عدة مقاالت

اضافة الى تقارير علمية قيد االعداد بالتعاون مع منتدى المزرعة الثقافي وجمعية النميرة في غور 
 ذراع   

 العلمي   النشر

يتم حاليا االعداد لحملة اعالنية حول االكتشاف اضافة الى ما تم نشره في وسائل االعالم المحلية 
 انظر الملحق االعالمي  /  سابقا

 

 مالحظات 

 وسائل االعالم  

 

 

 



 والبحث العلمي المشاريع  

 

بمنحة  الملكة رانيا للسياحة والتراث يفوز كليةفريق بحثي ُمشترك من الجامعة األردنية و  -
 .السفارة األمريكية لترميم سبيل الحوريات

العلمي في الجامعة فاز فريق بحثي أثر  ُمشترك من مركز حمد  منكو للبحث  -
الملكة رانيا للسياحة والتراث في الجامعة الهاشمية بمنحة مقدمة من  كليةاألردنية، و 

صندوق السفراء التابع للسفارة األمريكية في عمان للحفاظ على التراث الثقافي يستهدف 
عادة تأهيل "سبيل الحوريات الروماني" في وسط عمان. وتقدر قيمة المنحة  ترميم وا 

الي مائتي ألف دوالر أمريكي. ويتكون الفريق البحثي في الجامعة الهاشمية من بحو 
الملكة رانيا للسياحة والتراث وهما  في كليةعضو  في قسم المحافظة على اآلثار 

الدكتور محمد الخليلي مديرًا تنفيذياً وهندسياً للمشروع، والدكتور يحيى الشوابكة مختصًا 
 هندسي.بأعمال التوثيق األثر  وال

-  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Does your university as a body measure and set targets for more sustainable commuting 
(walking, cycling or other non-motorized transport, vanpools, carpools, shuttlebus or 
public transportation, motorcycle, scooter or moped, or electric vehicles)? 

 
 



Does your university as a body undertake actions to promote the % of more sustainable 
commuting (e.g. provision of free or subsidised buses or shared transport schemes, 
provision of bicycle parking & storage facilities, provision of cycle tracks, a bicycle and 
pedestrian plan or policy, bicycle sharing programme, free or reduced price transit 
passes, car/van pool or ride sharing programme, reduced parking fees or preferential 
parking for carpool or vanpool users, car sharing programme, provision of electric vehicle 
recharging stations, preferred parking for fuel-efficient vehicles)? 

 
Does your university as a body promote or allow telecommuting or remote working for 
employees as a matter of policy or standard practice, and/or offer a condensed working 
week to reduce employee commuting? 
Does your university as a body provide affordable housing for students? 



=235https://hu.edu.jo/units/index.aspx?typ 

 
Does your university as a body prioritise pedestrian access on campus? 

 

https://hu.edu.jo/units/index.aspx?typ=247&unitid=70000000 

 خريطة الجامعة الهاشمية مبين فيها ممرات طلبة أولي الضرر ادخل هنا   

 
Does your university as a body work with local authorities to address planning 
issues/development, including ensuring that local residents are able to access affordable 
housing? 
 

Sustainability webpage https://hu.edu.jo/main/index.aspx?typ=239  

Energy conservation program  https://hu.edu.jo/main/index.aspx?typ=239 

Water conservation program  https://hu.edu.jo/main/index.aspx?typ=239 

Recycle program  https://hu.edu.jo/main/index.aspx?typ=242 

Transportation policy  https://hu.edu.jo/units/index.aspx?typ=247&unitid=70000000  

 
 
Does your university as a body build new buildings to sustainable standards (if ‘yes’, are 
you following a national standard or body, e.g. the world green building council, that 
certifies it? Please indicate)? 

Sustainability webpage https://hu.edu.jo/main/index.aspx?typ=239  

 

Date of project 
 Community 

project 
Contribution amount Brief description  

2016 

 5 MWp 
photovoltaic 

(PV) 
renewable 

energy 
project 

6,500,000 

The project is implemented in two parts: Grid-Connected Project 
with 1,018 kWp realized as Pedestrian Walkways and Carparks, 
and a 4,016 kWp realized as a medium voltage solar farm. The 

Project Also provide Energy for the local surrounding community 
through National Electricity Company.  

2016 
  Civil 

Defence 
616,000 Provide services for local surrounding  community  

2016 

 
Structural  
Systems 

Lab 
4,000,000 

The Lab will provide construction and mechanical services in 
addition to educational, training and research industrial objectives 
locally and globally  

2016-2017 

 
Hashemite 
University 
Sport City 

35,000,000 
started in establishing a stadium with Olympic specifications to  
serve the university students, and the sports sector in the 
Governorate  of Zarqa and the Kingdom in general. 

         

https://hu.edu.jo/units/index.aspx?typ=235
https://hu.edu.jo/units/index.aspx?typ=247&unitid=70000000
https://www.google.com/maps/d/viewer?actionButton=1&mid=1NxW81Ad5uNMOT0ldFqdVUK7iIal1XXJg&ll=32.10361542995726%2C36.18642354113922&z=16
https://www.google.com/maps/d/viewer?actionButton=1&mid=1NxW81Ad5uNMOT0ldFqdVUK7iIal1XXJg&ll=32.10361542995726%2C36.18642354113922&z=16
https://hu.edu.jo/main/index.aspx?typ=239
https://hu.edu.jo/units/index.aspx?typ=247&unitid=70000000
https://hu.edu.jo/main/index.aspx?typ=239


 


