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 2022 - 2021انجازات كلية السلط التقنية 

 السنة االنجاز الرقم

1 

اعتماد الخطط الدراسية الجديدة لتخصصات الكلية تم 

 ات التالية:تخصصللبنظام السنتين والثالث سنوات 

 .هندسة االبنية الذكية 

 .هندسة الطاقة 

 .هندسة الذكاء االصطناعي والروبوتات 

 .هندسة العمارة 

 واالخراج التلفزيوني. تقنيات االنتاج 

2021 

2 

إنشاء قسمين اكاديميين للكلية كونها حديثة التأسيس تم 

وتم صياغة واقرار  2022-2021مطلع العام الدراسي 

 كما يلي:رؤية ورسالة واهداف كل قسم و

 .قسم الفنون التطبيقية 

 .قسم الهندسة والذكاء االصطناعي 

2021 

3 

شمل لجنة البرمجيات, تشكيل لجان داخلية لكل قسم وتتم 

لجنة البحث العلمي والمؤتمرات, لجنة الخطط الدراسية, 

لجنة التدريب الميداني, لجنة المخاطر و السالمة العامة, 

اللجنة االجتماعية, اللجنة الثقافية والندوات, لجنة  

التسجيل واعداد البرامج واالرشاد االكاديمي, لجنة 

لجنة المجتمع  المعادالت, لجنة الجودة والتطوير,

المحلي, لجنة االعالن والترويج, لجنة امتحانات 

 الشامل.

2021 

4 

تعيين اعضاء هيئة تدريس لتتناسب مع  الزيادة نقل وتم 

في اعداد لطلبه واعتماد البرامج اعتمادا خاصا حيث تم 

 تعيين:نقل و

  هيئة تدريس ماجستير في اعضاء  3نقل

 .هندسة الحاسوبتخصص 

2021 
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  تدريس دكتواره في تخصص نقل عضو هيئة

 هندسة اتصاالت.

5 

مختبرات جديدة لكلية  7الحصول على موافقة لتجهيز تم 

مشغل , شبكات النقل والتوزيعالسلط التقنية وهي مختبر 

, غل التدفئة والتكييف والتبريدامش, التمديدات الكهربائية

مختبر , مختبر الطاقة الرياح, مختبر الطاقة الشمسية

 .ومختبر االلكترونيات ت القيادةاساسيا

2021 

6 

تم استقطاب اعضاء مجلس كلية من المجتمع المحليوكما 

 يلي:

  عطوفة مدير عام العطاءات الحكومية المهندس

 محمود خليفات.

 الدباس رئيس شعبة الهندسة  عماد سعادة المهندس

 المعمارية في نقابة المهندسين. 

2021 

7 

لتحكم من خالل التبرع من تم تجهيز مختبر االتمتة وا

مع امكانية تطويره وعمل االيطالية  AVEشركة 

 الصيانة لمدى الحياة.
2021 

8 

عمل زيارات ميدانية ارشادية لجميع مدارس محافظة تم 

البلقاء الحكومية والخاصة لتوعية الطلبة بالتعليم التقني 

 كما يلي: واستقطاب طلبة جدد للكلية في االعوام القادمة

 ة رقية بنت الرسول الثانويةمدرس. 

 مدرسة ميمونة بنت الحارث. 

 مدرسة هاله بنت خويلد الثانوية. 

 مدرسة عبد الحليم النمر الثانوية. 

 مدرسة حسني فريز الثانوية. 

 مدرسة أديب وهبة الثانوية. 

 ينمدرسة السلط الثانوية للبن. 

2021 
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 مدرسة السلط الثانوية للبنات. 

 ينمدرسة السيفية الثانوية للبن. 

 سكينة بنت الحسين الثانوية مدرسة. 

9 
اتفاقية مع المدينة االعالمية االردنية لغايات  تم توقيع

 2021 .تدريب الطلبة

10 

ورش عمل للطالب بمختلف التخصصات عقد تم 

 لتحفيزهم على االبداع واالبتكار وتجهيزهم لسوق العمل

 وكما يلي:

  بالهاتف المحمول االفالمصناعة. 

 ئيعالم التصوير السينما الى الدخول. 

  تطويراساليب التعليم والتعلم في تخصصات الفنون
 .التطبيقية

  دور التخصصات التطبيقية في الحفاظ على الهوية
 .الثقافية في المجتمعات العربية

 .دورة تقنيات ضبط جودة الري 

و  2021
2022 

11 

ا اقامة اليوم العلمي االول لكلية السلط التقنية ومعرضتم 

للشركات والصناعات الوطنية والعالمية والذي شاركت 

لعرض اعمالهم العضاء الهيئة  شركة 30اكثر من فيه 

جهيز الطلبة لتالتدريسية والطالب وعقد ورشات عمل 

 ومن ابرزها: لسوق العمل

  شركةAVE  .االيطالية 

 .شركة عطا رباح 

 قر للطائرات المسيرة.مجموعة ص 

 ةشركة بوالريس لحلول الطاق. 

 .مجموعة المركز العربي لالنتاج 

2021 
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 .المركز االردني للتصميم والتطوير 

 .المجلس االردني لالبنية الخضراء 

 مجموعة عزت مرجي. 

 للصناعات المتقدمة. ةمجموعة خليف 

 رامانا للطاقة المتجددة شركة. 

  شركة االفاق الهندسية لصناعة انظمة

 .التحكم واالتمتة

 شركة النقاط الذهبية. 

 ينا للطاقة المتجددةشركة سيل. 

12 

اشراك طلبة كلية السلط التقنية باليوم العلمي وذلك تم 

وتشاركية لدى وخدمة المجتمع لتفعيل مبدأ التطوع 

 .الطلبة
2021 

13 

مصدر )داخل عملية فرز النفايات الورقية في الالبدء بتم 

القاعات التريسية والمكاتب االدارية والتدريسية( العادة 

للمشاركة في رفع تصنيف الجامعة  ها الحقاالتدوير

 كجامعة خضراء.

2021 

14 

ورشة عمل حول كيفية استخدام التعليم عقد تم 

االلكتروني و إعداد ملف المساق ألعضاء الهيئة 

ف اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية والتي تهدف لتعري

التدريسية بكيفية اعداد ملف المساق وأهميته وإجراءات 

 التحضير له وكيفية استخدام منظومة التعليم االلكتروني.

2021 

15 

عقد دورة )برمجية تيمز( ألعضاء هيئة التدريس و تم 

ذلك لتحسين جودة التعليم االليكتروني و اطالعهم على 

 .البرمجية أهم االسس التي تعتمد عليها هذه
2021 

16 
 ة في الكليةجديد اتتخصص ت الموافقة على طرحتم

 2022 :كما يليو
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 .تخصص علم البيانات 

  طرح شعب في كليات اخرى لفتحها في كلية السلط

 وانتاج المالبس.تصميم االزياء  تخصصالتقنية ك

  بفتح شعبة  من رئاسة الجامعة رسمياطلب تم

 .جينةالهالكهربائية وصيانة المركبات تخصص ل

17 
 

ما  الى جلين في الكلية ليصلسالم ع عدد الطالباارتف

حيث كان العدد قبل ذلك ما يقارب  طالب 500يقارب 

 .طالب وطالبة 350
2022 

18 

تجهيز قاعتين في كلية السلط التقنية للتعليم المدمج تم 

وذلك بتركيب كاميرات واجهزة تسجيل التمام عملية 

 .التعليم المدمج بنجاح
2022 

19 

 25وبسعة  داخل الكلية متكامل مختبر حاسوب تم تجهيز

والواح  PVCجهاز حاسوب مع مكيفات وارضيات 

 الكترونية وابواب الكترونية.
2022 

20 

 مع شركات محلية التفاهممذكرات العديد من تم توقيع 

 :وكما يليوحاضنات اعمال  وعالمية

 يات شركة منصة دمج االكاديميا بالصناعة: لغا

تشبيك الطلبة بشركات ومصانع محلية وعالمية 

كاديميين بالقطاع ربط وتسهيل االللتدريب و 

و تدريب الطالب  الصناعي والشركات ذوي العالقة

 وعقد ورشات عمل.

  شركةAVE  االيطالية: لغايات عمل مختيرات

 تعليمية و تدريب الطالب وعقد ورشات عمل.

 يات تدريب شركة رامانا للطاقة المتجددة: لغا

 الطالب وعقد ورشات عمل.

  مجموعة خليفة للصناعات المتقدمة: لغايات تدريب

اعضاء الهيئة التدريسية على التعليم االلكتروني و 

 تدريب الطالب وعقد ورشات عمل.

2022 
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  شركة مانشستر: لغايات اعادة تدوير النفايات

 وتدريب الطالب وعقد ورشات عمل.

21 

اهم في االسبوع القادم مع شركات سيتم توقيع مذكرات تف

محلية مع العلم بأن االتفاقيات قد تمت الموافقة عليها من 

 :مجلس االمناء في الجامعة وكما يلي

 مجموعة المركز العربي األعالمية. 

 التطويرو المركز االردني للتصميم. 

 عطا  شركة ايالف الصناعية لتشكيل المعادن(
 .رباح(

 ة.شركة صقر للطائرات المسير 

 

22 

تطويرعملية التدريب الميداني والخبرة العملية في تم 

والتي سيتم العمل بها ابتداءا من الفصل الصيفي  الكلية

و التي تهدف الى  2022 – 2021من العام الجامعي 

على ربط النظرية التأكد من ان الطالب لديه القدرة 

ربط مجاالت المعرفة النظرية مع , بالممارسة العملية

القيادة اثناء العمل و تحفيز قدرته على  ل العملمشاك

 ونصت على ما يلي: واتخاذ القرار

  اختيار الطالب لشركة او مؤسسة للتدريب فيها

تتالئم مع مجال ومخرجات  مشروطة بأن تكون

 .تخصصه

  تعبئة تقرير اسبوعي وتقرير مفصل شامل عن

الفترة التدريبية الكاملة وذلك للتأكد من فهم الطالب 

 لعملية التدريبية.ل

  تعبئة مشرف الشركة او المؤسسة التي يتدرب فيها

 الطالب تقرير التقييم وسريا.

  عمل مناقشة من قبل لجنة التدريب الميداني ليتم فيها

مناقشة البرنامج التدريبي المفصل الذي قام فيه 

الطالبة خالل فترة التدريب الميداني او /الطالب

 الخبرة العملية.

2022 
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