
  الخاص بكلية عجلون الجامعية في الفترة الواقعة بين نجازاتإلجدول ا

(2018-2021) 

 السنة االنجاز الرقم

الجديد. افتتاح مبنى مختبرات الحاسوب 1  2018 

 2018 الموافقة على اعتماد مختبر االرشاد النفسي. 2

فتح شعب لطلبة الماجستير في التخصصات التالية: االدارة  3

 التربوية، وعلم النفس والرياضيات. 

2018 

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص االرشاد النفسي  4

 والتربوي/ برنامج البكالوريوس .

2018 

الموافقة على ترخيص تخصص إدارة السياحة والضيافة /  5

 برنامج الدبلوم المتوسط.

2018 

الموافقة على اعتماد مسمى  تخصص" علم االجتماع /  6

 االنحراف والجريمة/ برنامج البكالوريوس.

2018 

( irexمشاركة طالب االدارة السياحية بالبرنامج المقدم من ) 7

افتراضي وبالتعاون مع جامعة لعمل مشروع سياحي استدامي 

  .فلوريدا االمريكية

2018 

مشاركة بعض أعضاء الهيئة التدريسية بالمؤتمرات العلمية  8

داخليا وخارجيا وإنجاز العديد من االبحاث العلمية التي ساعدت 

 اعضاء الهيئة التدريسية للترقية بكافة الرتب العلمية 

2018-2021 

التدريسية على إجازة التفرغ  حصول عدد من أعضاء الهيئة 9

 العلمي.

2018-2021 

في مختلف الرتب  ترقية عدد من أعضاء الهيئة التدريسية 10

 .األكاديمية

2018-2021 

 2021-2018 تعيين عدد من أعضاء الهيئة التدريسية الجدد. 11

نشر عدد من األبحاث العلمية في المجالت العلمية الدولية  12

 والعالمية.

2018-2021 

 2021-2018 والصحية وبويلرات التدفئة.صيانة بعض التمديدات الكهربائية  13

مع وزارة العمل للطلبة  عقد دورات خدمة وطن وبالتعاون 14

 .الخريجين

2019 

وهي:  المتوسط فتح تخصصات جديدة على مستوى الدبلوم 15

التربية البدنية والرياضية، القياس وتشخيص اضطربات 

التوحد، وأمن الشبكات والمعلومات، العالج الطبيعي، وعلوم 

 الشريعة للذكور.

2019 

حصول الدكتور محمد الصمادي من قسم العلوم التطبيقية على  16

 جائزة الباحث المتميز عالميا

2020 

التدريسية لكيفية أستخدام  عقد دورات تدربية ألعضاء الهيئة 17

 التعليم االلكتروني.

2020-2021 

 2021-2020مناقشة عدد من الرسائل الجامعية في رحاب كلية عجلون  18



 الجامعية.

 2021-2020 اإلشراف على الرسائل الجامعية والمشاركة في مناقشتها. 19

الجامعية. عجلونكلية صيانة الصالة الرياضة في االنتهاء من  20  2021 

) قاعة الشهيد محمد إعادة تأهيل قاعة النشاطاتاالنتهاء من  21

  العزام(.

2021 

.البدء بإعادة تأهيل المبنى االداري 22   2021 

 2021 طرح عطاء إنشاء مبنى إداري جديد 23

الجديد. طاء مبنى القاعات التدريسيةعطرح  24  2021 

كورونا في محافظة المشاركة في حمالت التطعيم لفيروس  25

  .عجلون

2021 

لتطوير محافظة  2040-2020المشاركة في وضع خطة  26

  .عجلون سياحيا وزراعيا

2021 

حصول عدد من أعضاء الهيئة التدريسية على مؤهالت علمية  27

 جديدة.

2021 

استمرارية االعتماد الخاص لتخصص الخدمة االجتماعية /  28

 برنامج البكالوريوس.

2021 

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص المحاسبة / برنامج  29

 الدبلوم المتوسط.

2021 

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص التمريض المشارك /  30

 برنامج الدبلوم المتوسط.

2021 

كلية عجلون من اوائل الكليات التي عملت على نظام التعليم  31

في الكلية على باقي الكليات االلكتروني وتم تعميم ما تم انجازه 

 في الجامعه واعضاء الهيئة التدريسية فيها

2021 

 


