
 

اإلنجازات

  ( بدعم من شركة البوتا1انشاء مختبر الصناعات الكيماوية )س. 

  ( بدعم من شركة البوتاس 2انشاء مختبر الصناعات الكيماوية )   

Chemical simulation. 

  تم انشاء مختبر للمشاغل الهندسيه بتبرع من شركة الكرك الدوليه للبترول وتعتبر

احدث المعدات على مستوى المؤسسات التعليمية  المعدات التي يحتويها المختبر من

 في اقليم الجنوب

  تم انشاء مختبر فحوصات المواد االنشائيه لتخصص المساحه وحساب الكميات

 وتخصص صيانة وانشاء المباني بتبرع من شركة الكرك الدولية للبترول

  تخصص على مستوى  22البالغ عددها  االعتماد الخاص لجميع تخصصات الكلية

 الدبلوم المتوسط 

  تأهيل شقة فندقيه داخل الكلية وتم الكشف عليها من قبل هيئة االعتماد والحصول على

 االعتماد الخاص لتخصص ادارة السياحة والضيافة.

  تأهيل مطعم الكلية ليصبح مطعم تدريبي  لتخصص ادارة السياحة والضيافة وتم

 لانتاج الطعام ومادة البرتوكو الكشف علية من قبل هيئة االعتماد واعتماده لمادة

 وخدمة الطعام والشراب ضمن مواد التخصص

  توقيع االتفاقية بين جامعة البلقاء التطبيقية والوكالة الكورية لإلنماء )كويكا( للبدء

 بتنفيذ مشروع تطوير التعليم التقني في كلية الكرك وكلية اربد

   تفعيل نظامGPS لجميع اليات كلية الكرك 

 فعيل نظام تنزيل وتHorizon  إلعارة الكتب في مكتبة كلية الكرك 

 تنفيذ برنامج خدمة وطن بالتعاون مع وزارة العمل 

  اعادة هيكلة االقسام االدارية لكلية الكرك حسب الهيكل المعمول والمقر للكليات

 الخارجية لجامعة البلقاء التطبيقية.

 ملين في القطاع الطبي في نظمت كلية الكرك الجامعية محاضرة بعنوان "دور العا

وتحدثت في المحاضرة . " التصدي والتبليغ عن حاالت العنف ضد النساء واالطفال

وعبر تقنية مايكرو سوفت تيمز المديرة التنفيذية لجمعية معهد تضامن النساء األردني 

أسمى خضر لطالب وطالبات   األستاذةوالخبيرة الدولية في حقوق اإلنسان والمرأة 

والتمريض بشكل خاص وطالب المهن الطبية والمهتمين في كلية الكرك  القبالة

حول دور العاملين بالقطاع الطبي في التصدي والتبليغ عن حاالت العنف ضد   الجامعية

النساء واألطفال في المجتمع األردني بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد 

 المرأة

 ختصت اناسبة االحتفال بمئوية الدولة األردنية وعقدت كلية الكرك الجامعية ندوة بم

هذه الندوة بالحديث عن الواقع الصحي وتطوره عبر المئوية االولى من عمر الدولة 



األردنية وكيف أن المئوية شهدت تطورات صحية عظيمة منذ بداية نشأة الدولة 

 األردنية

 ختصت اولة األردنية وعقدت كلية الكرك الجامعية ندوة بمناسبة االحتفال بمئوية الد

هذه الندوة بالحديث عن الواقع الصحي وتطوره عبر المئوية االولى من عمر الدولة 

األردنية وكيف أن المئوية شهدت تطورات صحية عظيمة منذ بداية نشأة الدولة 

 األردنية

  دور االحزاب الديموقراطيةجلسة حوارية حول العديد من المواضيع) 41تم عقد،

،حقوق االنسان،دور االعالم في االنتخابية،العملية الديموقراطيةالعملية في  السياسية

،الحكم المحلي،النوع االجتماعي الفاعلة والنزاهةالعملية الديموقراطية ،المواطنة 

 للمرأه، التسامح والسلم المجتمعي(السياسية والمشاركة 

  حيث تم عقد الدورات التالية انجاز التعاون مع مؤسسة : 

  دورة مشروعي الريادي 

  دورة الذكاء التقني 

  ل عبر منصة انجازجوجدورة مهارات من 

 هتدريببرامج  8رنامج أشارك بلس تم عقد ب 

  برنامج "أنا اشارك" تم نشر االعالنات الخاصة بالبرنامج بالتعاون مع عمادة شؤون

الجامعة الطلبة على العديد من مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالطلبة في 

 طالب وطالبة. 110الستقطاب الطلبة المتميزين والمهتمين وتم الوصول الى 

 نهى برنامج أنا أشارك جلساته خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي وا

 متطلبات التخرج من  البرنامج. الطالب، وأتم 2021\2020

 التعاون مع تلفزيون تسجيل حلقة تلفزيونية بعنوان ) االستثمار في محافظة الكرك ( ب

 المملكة

 المشاركة في حملة مشروع اعمار البلدة القديمة للقدس 

 المشاركة في الموسم الثقافي لطلبة الكليات 

  اقامة جلسة نقاشية بالتعاون مع هيئة شباب كلنا االردن بعنوان ) دور الشباب االردني

 في الحياة السياسية (.

 امت عدد من الدورات :بالتعاون مع مديرية االمن العام تم اق 

 مكافحة المخدرات ) دائرة مكافخة المخدرات (. -  

 حوادث السير ) دائرة السير (. -  

 اقامة محاضرة بعنوان ) أصدقاء البيئة ( بالتعاون مع قسم حماية البيئة في الكرك 

  المشاركة بيوم إنجاز الوظيفي حيث تقوم الشركات باإللتقاء بالطلبة والخريجين

بالتعاون مع بعض  على مؤهالتهم وإمكاناتهم لتامين فرص عمل لهم للتعرف

المؤسسات والهيئات الصناعية ، بهدف التواصل بين المجتمع الجامعي والمجتمع 

المدني بصفة عامه والمجتمع الصناعي بصفة خاصة و يعد هذا الملتقي خطوه هامه 

 العمل المختلفةفي اإلسهام في زيادة التوظيف للخريجين الجدد في مجاالت 



  المشاركة بحملة توقيع مليونية للتصدي للمخدرات وظاهرة اطالق العيارات الناريه

 بالتعاون مع مديرية شرطة الكرك

  يتوفر في الكلية محطة تنقية حديثه ويتم معالجة المياه الناتجه عن المحطة واستغاللها

ضخات وشبكة الري في ري االشجار والمسطحات الخضراء داخل الكلية من خالل الم

 الممتدة من المحطة وموزعة على كامل مساحة الكليه  المخصصه لهذه الغايه

 اتوتم استحداث قاع HD وتزويد القاعات بالواح ذكية واجهزة عرض 

 


