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 الجامعة الهاشمية...بانوراما 

  

 2021عام العطاء واالنجاز . عام المئوية..
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هذه البانوراما فعاليات عام مضى وهو عام المئوية، عام العطاء  ُتقدمُ   

، والذي تحقق فيه الكثير من الانجازات، ونفذ فيه العدد من 2021والانجاز 

الأعمال، وأقيمت فيه مجموعة واسعة من النشاطات والفعاليات التي 

تها نفذتها الجامعة الهاشمية من خلالها كلياتها وعماداتها ومراكزها ووحدا

الإدارية المختلفة، إذ تفاعلت الجامعة بفاعلية في الاحتفالات الوطنية 

بمناسبة مئوية الدولة الأردنية ونظمت مؤتمرًا دوليًا لذلك، وتقدمت في 

دولية، إذ أنه الاعتمادات الالتصنيفات العالمية المرموقة والحصول على 

الوطن وتقدم كان عاًما حافلًا بالعمل الجاد والمخلص في سبيل رفعة 

الجامعة فقد تم تحسين منظومة العمل، ومضاعفة نشر الأبحاث العلمية 

 في مجلات علمية مصنفة ومحكمة، والظفر بمجموعة من الجوائز

 . الأكاديمية والعلمية

 وتاليًا أبرز الانجازات المتحققة:
 

 
 عام المئوية ...عام العطاء 
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  عام" في الفترة من 100برعاية ملكية سامية، وبمناسبة مئوية الدولة األردنية، عقدت الجامعة المؤتمر الدولي بعنوان: "صورة األردن في العالم في

عالمًيا من اثنين وع60. بمشاركة فاعلة وطنية وعربية وعالمية من )2-4/11/2021 شرين دولة عربية وأجنبية ( ُمفكًرا وعالًما وأكاديمًيا وباحثًا وسياسًيا وا 
 حيث قُدِّمت فيه ستون ورقة علمية. 
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المؤتمر الدولي: "صورة األردن في العالم 
 عام"100في 
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المؤتمر 
الدولي: 
"صورة 

األردن في 
العالم في 

 عام"100
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المؤتمر 
الدولي: 
"صورة 

األردن في 
العالم في 

 عام"100
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  بمناسبة مئوية الدولة األردنية، وبرعاية سمو األميرة دانا فراس رئيسة المجلس الدولي للمواقع واآلثار )ايكوموس
ICOMOS)الختامي لمشروع مديح عقد الحفل /األردن MaDiH  وهو فهرس لقواعد البيانات المتعلقة باإلرث الثقافي الرقمي المادي وغير

 المادي في األردن.
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 ا بمناسبة مئوية الدولة األردنية وعيد االستقالل، عقدت الجامعة ندوة  بعنوان "استقالل الدولة األردنّية في مئويتها األولى" تحدث فيه
 دولة الدكتور عبدالرؤوف الروابده، وبمشاركة رئيس مجلس أمناء الجامعة معالي الدكتور ياسين الحسبان.
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 الذي نظمته مكتبة الجامعة وعرض مجموعة فريدة من الوثائق والمراجع التي 2021-1921د الهاشميين إقامة معرض "تطور المكتبات في عه "
 توثق لمسيرة األردن السياسية والعلمية والثقافية والحضارية والعسكرية عبر مئة عام.
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  العبدالحق الزبون، مناقشة كتاب: "أولئك آبائي: تراجم أهل ضمن احتفاالت الجامعة بمئوية الدولة األردنية، رعى رئيس الجامعة األستاذ الدكتور فواز
 األردن المنسوبين صراحة إلى المدن األردنية في المصادر التراثية".

 
 .بمناسبة مئوية الدولة األردنية...افتتاح مختبر محاكاة لبورصة عمان وافتتاح قاعات النشاطات الطالبية والمناقشات بكلية االقتصاد 
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 ي االحتفاالت الوطنية بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.المشاركة ف 
 .مشاركة فاعلة للجامعة في كافة فاعليات مئوية الدولة األردنية في محافظة الزرقاء وعلى امتداد الوطن 
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 مشاريع وطنية تخدم أبناء الوطن والمجتمع المحلي: 

 

 مشروع بنك  المشاريع الوطنية خاصة االستمرار في مجلس أمناء الجامعة الهاشمية ودعم  رئيس وأعضاء بجهود
 الوطني. البذور
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 ق وكافة تحويل مستشفى الزرقاء الحكومي إلى مستشفى تعليمي للجامعة الهاشمية وتوفير جميع االختصاصات فيه لخدمة أبناء محافظتي الزرقاء والمفر
 أبناء الوطن.
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 من الهاشمية إلى العالمية" " 

  لتحقيق شعارها "من الهاشمية إلى العالمية". 2024-2021االستراتيجية للجامعة إطالق الخطة 

 

 
 
 
 

  محور تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس والبحث
 العلمي.
  محور خطة العمل لتحقيق معايير التصنيفات

 العالمية.
  محور تفعيل المشاريع الدولية والتبادل األكاديمي

 والتشبيك مع الجامعات العالمية المرموقة. 
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 المرموقة: التصنيفات العالميةالتقدم الُمستمر في  

 الجامعة مراكز متقدمة في مختلف التصنيفات العالمية: َحقََّقت
 (1001على مستوى الجامعات العالمية )+ في تصنيف Times Higher 

Education World University Rankings 2021.  
  الرابعة على المستوى المحلي في التايمزTHE. 
 (401 عالمًيا بين جامعات الدول ذات االقتصاديات الناشئة في تصنيف )

 Times Higher Education Emergingالتايمز للتعليم العالي 
Economies University Rankings 2022 . 

 (3( على مستوى األردن، وفي الترتيب )من أفضل الجامعات 400 )
 Youngالعالمية التي ظهرت في تصنيف الجامعات الشابة 

Universities 2021  في تصنيفTimes Higher Education. 
 (301-400 عالمًيا في )(التخصصات التربوية)  في تصنيف  التايمز

 .THEالعالمي 
 (601 عالمًيا في )+(التخصصات الصحية)  في تصنيف  التايمز العالمي

THE . 
 الطب والصيدلة  )تخصصاتلى مستوى األردن في المركز الثاني ع

 .THEحسب تصنيف التايمز  (والعلوم الطبية التطبيقية والتمريض

 (801-1000 عالمًيا في )(تخصصات الهندسة)  بتصنيف التايمز
THE. 

 (1001.على المستوى العالمي في تخصصات العلوم الطبيعية )+ 
 (49( بين جميع الجامعات العربية في تصنيف )QS    العالمي )كيو أس

Top Universities in the Arab Region 2021 والترتيب الرابع ،
 محليا.

 (394(عالمًيا، و )بين الجامعات الحكومية في تصنيف الجامعات 3 )
 .2021لعام  UI Green Metricلالستدامة 

  كلية االقتصاد والعلوم تتقدم العتماد هيئة تطوير كليات اإلدارة واالقتصاد
 .AACSBلية  الدو 
  االعتماد األمريكيABET .لكافة تخصصات الهندسة 
 االعتماد الدولي لقسم هندسة العمارة الـNAAB National 

Architectural Accrediting Board .)في المراحل النهائية( 
 االعتماد الدوليABET  لقسم أنظمة المعلومات الحاسوبية في كلية

 تكنولوجيا المعلومات.
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 الج الوظيفي على االعتماد األمريكي من االتحاد الدولي حصول قسم الع
 للمعالجين الوظيفيين.

  َحَصَل مركز اإلعداد لسوق العمل بالجامعة على منحة اعتماد بريطاني
 United Kingdom Central Application Network- UKANمن 

وهي مؤسسة بريطانية معنية بقطاع التأهيل العلمي واإلرشاد المهني 
 يفي للطلبة.والوظ

 .إدراج الجامعة الهاشمية في اإلطار الوطني األردني للمؤهالت 
  الجامعة معتمدة اعتماًدا عاًما وخاًصا من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم

 العالي وضمان جودتها في األردن.
 

 المؤسسي المحلي والعربي والدولي:توسيع التعاون  
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 ( مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع وزارات ومؤسسات حكومية وخاصة لخدمة المجتمع المحلي.75َوقََّعت الجامعة نحو ) 
 تعزيز التعاون المؤسسي بين الجامعات األردنية والعربية والعالمية. 
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 ودوليةعقد مجموعة من المحاضرات بمشاركة عربية  

 

  
 

  استضافة السفير السعودي في ندوة حول العالقات األردنية
 السعودية.

 

 .مشاركة في ندوات ومحاضرات مع جامعات عالمية مرموقة 
 وتعاون بين الجامعة الهاشمية إلى جامعة كنت األمريكية
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  رئيس
الجامعة الهاشمية 
وأعضاء هيئة 

تدريس 
ُيحاضُرون في 
كلية الدفاع 
الوطني الملكية 

 األردنية
ويشاركون في 
مختلف الفعاليات 

 الوطنية.
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 التعاون مع الملحقيات الثقافية والطلبة الوافدين: 

  
  الطلبة الوافدين وتوفير مختلف الخدمات التي يحتاجونها.تفعيل شعبة 
 .حاضنة للطلبة الوافدين، وفرت شعبة لخدمتهم وسكن نموذجي للطالبات مزود بالخدمات من المواصالت واالنترنت واألمن الجامعي 

 

  تعزيز التعاون مع مختلف الملحقيات الثقافية في األردن الستقطاب المزيد من الطلبة
 العرب واألجانب.
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  زيارات
تفقدية دورية لرئيس 
الجامعة لسكن 
الطالبات النموذجي 
 في مدينة الزرقاء.
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 التعاون المؤسسي مع مختلف المؤسسات والجامعات وتقديم الخبرات والتجارب لها: 

 تقديم خبرات وأنظمة الجامعة اإللكترونية لجامعتي آل البيت والطفيلة التقنية. -

-  
 استضافة امتحانات البورد العربي في مختلف االختصاصات. -
 .تواصل مع المجتمع المحلي -
 واإلداري في محافظة الزرقاء. عقد ورشات تدريبية للقطاع الصحي -

 انجاز التطوير األكاديمي واإلداري والتقني: 
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 إعادة هيكلة الوحدات اإلدارية، وتنفيذ خطة للتطوير اإلداري في الوحدات اإلدارية والهياكل التنظيمية. .1
 إجراءا عمليات إعادة هيكلة وتطوير وصيانة شاملة في مختلف مرافق الجامعة. .2
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 من إدارة الجامعة ألعمال الصيانة الشاملة للمباني في الجامعة.متابعة مستمرة  .3
 وتفعيل القاعات الصفية الذكية. WiFiوشبكة االنترنت الالسلكية  Smart Campusتفعيل الحرم الجامعي الذكي  .4
 تطوير وتحسين تجربة الجامعة في التعليم اإللكتروني واالستمرار في التدريب والتأهيل. .5
 اإلدارة بالمحبة وتنفيذه لتحقق االنجاز الجمعي المستدام وتحقيق الرضا الوظيفي.إطالق مفهوم  .6
 ، من أجل تحقيق التميز وتحسين األداء المؤسسي.2021المنافسة في جائزة الجامعة الرسمية المتميزة الدورة األولى للعام  .7
 ضايا العالقة. استمرار تقديم خدمات للعاملين في الجامعة لتحقيق الرضا الوظيفي وحل الق .8
 البدء بتطبيق أنظمة تتبع إلكترونية لسيارات الجامعة. .9

 نسبة األكاديمي إلى اإلداري الجامعة تتميز بأفضل النسب أكاديمي إلى إداري بين الجامعات األردنية الرسمية. .10
 افتتاح روضة الجامعة الدامجة. .11
 ة لتطوير الخدمات الطبية وتدريب طلبة الكليات الصحيةتجديد اتفاقية تعاون بين الجامعة الهاشمية ومستشفى األمير حمز  .12
دارييها الذين ساهموا في تقدمها ونهضتها.  .13  الجامعة تَُكرِّم كوكبة من أساتذتها وا 
 أسرة الجامعة. أ.د. فواز الزبون: ال تتطور المؤسسات إاّل بقيادات واعية وُمحفزة وُمخِلصةمع عقد سلسلة من اللقاءات  .14
 اشمية يصادق على حل القضايا العالقة للعاملين بعد سلسلة لقاءات لمناقشة آليات تنفيذية لمعالجة القضايا العالقة للموظفين.مجلس الجامعة اله .15
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 لقاء رئيس الجامعة الهاشمية األستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون مع أسرة كلية العلومضمن سلسلة اللقاءات: 

 متنوعةنشاطات وفعاليات 
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  Smart Campusالحرم الجامعي الذكي 
 القاعات الصفية الذكيةو 



27 
 

 استحداث التخصصات والبرامج الحديثة والفريدة: 

 

 .البكالوريوس: األمن السيبراني، وعلم البيانات والذكاء االصطناعي، والتسويق الرقمي 
  وسالمة الغذاء.الماجستير: هندسة اإلنشاءات، والتغذية العالجية الطبية 
  الدبلوم المهني إلعداد وتأهيل المعلمين بالتعاون معUSAID .وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعّلمين 
  استحداث أربعة برامج في االختصاص العالي في الطب في الجراحة العامة والنسائية والباطني

 واألطفال.
 ة.الصح ية الطب بالتعاون مع وزارةطرح دبلوم طب األسرة في كل 
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 دعم البحث واإلنتاج العلمي  

 .تعزيز دعم البحث العلمي ومضاعفة مكافآت النشر العلمي للباحثين 
 .مجموعة من األكاديميين ضمن األكثر استشهادًا في العالم 
 .استمرار الترقيات العلمية 
  كتاب "زفرات بحوث علمية إصدار مجموعة من المؤلفات منها كتاب "ِحْلَيةُ الَفْضِل: ِدَراَساٌت ِفي ،" التََّكاُمِل الـَمـْعِرِفيِّ

حياء النص" لألستاذ الدكتور سلطان  عالية" تكرمة لفقيد العلم األستاذ الدكتور يوسف عليمات، وكتاب "موت الكاتب وا 
، ومجموعة شعرية المعاني، وكتاب "ثقافة النسق: تجليات األرشيف في العشر العربي القديم" لألستاذ الدكتور يوسف عليمات

 "طفُل الموسيقى" ألستاذ الدكتور ناصر شبانه.
 .مجلتا الهندسة الميكانيكية والعلوم الحياتية تحصالن على ترتيب متقدم في سكوبس 
 

 إطالق المبادرات ورعايتها: 

 .مأسسة عدد من المبادرات الهادفة إلى خدمة المجتمع وتنميته 
 ريادية واإلبداعية.إطالق مجموعة من المبادرات الطالبية ال 
 .تعزيز الخدمات الصديقة للطلبة ذوي اإلعاقة وجعل البيئة أكثر تهيئة 

 التميز والريادة: 

 .طرح مجموعة من األفكار الريادية 
 .إنشاء حاضنة أعمال ومحطة معرفة  بالتعاون مع ووزارة االقتصاد الرقمي والريادة 
 من عضو هيئة تدريس في كلية الهندسة. حاضنة االبتكار الزراعي الحتضان مشروع ريادي مقدم 
 هندسة الهاشمية" تفوز بالجائزة األولى في مسابقة غرفة صناعة عمان ونقابة المهندسين في مشاريع التخرج للقطاع الصناعي" 
 .تفعيل مركز البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي في الجامعة 
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 كل طالب""تربوية الهاشمية" تطلق مبادرة ريادية "بحث منشور ل. 
  دائرة اآلثار العامة تُكرِّم رئيس الجامعة األستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون، ونائب رئيس الجامعة األستاذ

 .الدكتور سلطان المعاني
  َحَصَد مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والجامعة كمؤسسة العديد من الجوائز ودروع التكريم، مثل فوز

 .لرحلة في فئة "الرحلة المحّققة"اذ اللسانيات العربية يفوز بجائزة ابن بطوطة ألدب االدكتور عيسى برهومه أست
  .هندسة الهاشمية تحقق المركز األول في مسابقتين إبداعيتين 
 .افتتاح مختبر التصنيع الرقمي المتنقل في "هندسة الهاشمية" بالتعاون مع اورانج وليومينوس شمال ستارت 
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 مع الطلبة: التواصل والتفاعل 

 
 .انجاز فيلم الجامعة الهاشمية باللغتين العربية واإلنجليزية ونشره في مختلف منصات التواصل االجتماعي والمنصات الرقمية 
 ( ألف 16( ألف متابع، وتم الرد على نحو )209منصات تواصل اجتماعي متفاعلة ومؤثرة في الفيسبوك والتويتر وصل متابعينها إلى أكثر من ) سؤال

 ( سؤال يومًيا.50 -40واستفسار طالبي خالل العام بمعدل )
  .إطالق حمالت إعالمية للتوعية بأخذ اللقاحات والتوعية بإجراءات السالمة العامة والتباعد 
 .لقاءات تواصلية وتفاعلية مع  مختلف وسائل اإلعالم 
 ل التحديات التي تواجههم.جوالت مستمرة لرئيس الجامعة في الحرم الجامعي ولقاء مع الطلبة وح 
 .إطالق النسخة الجديدة من موقع الجامعة اإللكتروني 
 .اتفاقية لبث الرسائل النصية القصيرة الخدمية واإلعالنية لطلبة الجامعة والعاملين فيها 
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 للطلبة: النوعي توفير التدريب الميداني 

  وفي بهدف توفير فرص التدريب النوعي والميداني لطلبة الجامعة
مختلف التخصصات وقعت الجامعة العديد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات 

 وجهات عامة وخاصة ومنظمات مجتمع مدني لتحقيق ذلك.
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 توفير فرص التدريب النوعي والميداني لطلبة الجامعة وفي مختلف التخصصات
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 خدمة ورعاية الطلبة ودعمهم: 

   
  ( طالًبا. 822( ألف دينار قروًضا وفرًصا تشغيلية لـ)170) 2021/2022َقدََّمت الجامعة خالل الفصل األول 
 .التواصل مع خريجي الجامعة وعرض قصص نجاحهم داخل األردن وخارجه 
 حمالت إلرشاد الطلبة الجدد من طلبة اإلرشاد الميداني. 
 ت طلبة الجامعة الهاشمية.عقد سلسلة من االجتماعات لتوفير وتطوير مواصال 
 .إطالق حمالت توعية وتطعيم لمكافحة انتشار فيروس كورونا لطلبة الجامعة والعاملين فيها  
 .توسيع إجراءات القبول والتسجيل ودفع الرسوم اإللكترونية 
  عادة التدوير.عمادة شؤون الطلبة تنظم ورشات إبداعية في الشعر والقصة القصيرة والخاطرة والمسرح والخط العربي  وا 
 افتتاح مراسم ومشاغل التربية الفنية/كلية العلوم التربوية 
 2021/2022جديددعم وتحفيز للطلبة والعاملين؛ رئيس الجامعة يوجه كلمات للطلبة وألعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية مناسبة بدء العام الجامعي ال. 
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 التميز الرياضي: 
 

 
 

  مُ رئيس الجامعة  فريق الجامعة الفائز بالمركز األول ببطولة الجامعات األردنية لكرة الطاولة. ُيكرِّ
 .الهاشمية تحصد المركز الثاني للطالبات والمركز الثالث للطالب في بطولة الجامعات الرياضية 
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 ومكانتها: تعزيز دور المرأة 

 

  ( 1600( نشاطا وفعالية  استفاد منها حوالي )77)نحو إذ عقد المركز تكيف نشاطات مركز دراسات المرأة في المجتمع
 شخًصا.
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 النشأة والتأسيس: 
  م.19/6/1991صدرت اإلرادة الملكية السامية بإنشاء الجامعة في 
 م. 16/9/1995دريس في بدأ الت 

 مساحة الجامعة:  

 (8500 .دونًما ) 
 التطلعات المستقبلية: 

  تتطلع الجامعة إلى استحداث التخصصات التالية: بكالوريوس: طب
األسنان، وماجستير: اإلدارة الرياضية واإلدارة الهندسية والرياضيات، ودكتوراه: 

 الترجمة والقيادة التربوية.
 
 

 الرؤية: 

 .جامعٌة رائدةٌ إقليًما وعالمًيا 
 الرسالة: 

  االرتقاُء بمستوى البحث العلمي، والدارسات العليا، وتطوير
المناهج الدراسية، وتهيئة بيئة جامعية محفزة على التميز واإلبداع وروح 
عداد طاقات بشرية مؤهلة وقادرة على المساهمة الفاعلة في  القيادة، وا 
رفد المسيرة العلمية والعملية والتنموية واستدامتها وخدمة المجتمع 

 للنهوض به ليواكب متطلبات العصر وتطويره.
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 الهاشمية وعماداتها:كليات الجامعة  

 (18.كليًة وعمادًة )  
 ( تخصًصا في مرحلة البكالوريوس.54تُقدم ) 
  ،الكليات: العلوم، واآلداب، واالقتصاد والعلوم اإلدارية، والعلوم التربوية، والهندسة

والتمريض، والعلوم الطبية التطبيقية، والتربية البدنية وعلوم الرياضة، واألمير الحسن بن 
للموارد الطبيعية والبيئة، والملكة رانيا للسياحة والتراث، واألمير الحسين بن عبداهلل طالل 

الثاني لتكنولوجيا المعلومات، والملكة رانيا للطفولة، والطب، والعلوم الصيدالنية، والدراسات 
 العليا.
  .العمادات: البحث العلمي، وشؤون الطلبة، والتطوير األكاديمي والتواصل الدولي 
 رامج الدراسات العلياب
 (33 تخصًصا في الدراسات العليا الدكتوراه، والماجستير والدبلوم العالي )

 واالختصاص العالي في الطب باإلضافة إلى الدبلوم المهني.
  طلبة الجامعة:  

 (27884.ألف طالًبا ) 
 (61%.نسبة الطالبات ) 
 (1215.طلبة الدراسات العليا ) 
 (8928 المقبولون الفصل ) 2021/2022األول. 
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 الطلبة الوافدون:  

 ( جنسّيًة عربيًة وأجنبيًة.25( طالٍب وافٍد من حوالي )1338) -
 

 اإلصدارات العلمية والبحثية:  

  المجلة األردنية للهندسة الميكانيكية والصناعية. والمجلة األردنية للعلوم الحياتية. والمجلة األردنية لعلوم
 األرض والبيئة. 
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 الجامعة: خريجو 

 خريج. ألف ( 92) -
 الهيئة التدريسية: 

 ( أكاديمًيا. 802) -
 الهيئة اإلدارية: 

 . إدارًيا ( موظًفا875) -
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