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 الــسنــة اإلنــــجــــاز الـرقم
المؤتمر الوطني السنوي لمجمع المهندسين الكهربائيين وااللكترونيين العالمي  .1

( IEEE.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الندوة الدولية المعنونة ب ) خطر اإلرهاب على األمن االجتماعي والسلم  .2
 بالتعاون مع المنتدى العالمي للوسطية األهلي(

مؤتمر )قراءة في األوراق النقاشية لجاللة الملك عبد هللا الثاني المعظم(  .3
 بالتعاون مع منتدى اربد الثقافي ونادي أبناء الثورة العربية الكبرى.

 المؤتمر الدولي الثاني للصخر الزيتي  .4
 2017/20108الصيفي للعام الدراسي حفل تخريج طلبة الجامعة الفصل  .5
ندوة " انتشار اإلشاعة في مجتمعنا األردني وأثرها السلبي الممتد على الدولة  .6

 والمجتمع" لمعالي حسين باشا المجالي.
 افتتاح حديقة اورانج ومختبر حاضنة األعمال / كلية األعمال .7
نحو التنمية المستدامة في األردن وافتتاح مختبرات  افتتاح مشروع الجيوديزيا .8

 المساحة وفعاليات اليوم العلمي للمساحة .
 توقيع اتفاقية بين الجامعة والخدمات الطبية الملكية.  .9
 افتتاح مباني جديدة ومعرض إنتاجي في كلية اربد الجامعية. .10
 الجامعية إلنشاء مبنى القاعاتتوقيع اتفاقية في كلية األميرة عالية  .11

 التدريسية.
 المؤتمر الدولي األول للتعليم التقني .12
 تصوير بوابات كليات الجامعة/ المركز والكليات التابعة. .13
( تتضمن المسار السياحي لمدينة السلط 7( عدد)80X40عمل صور قياس) .14

. 
كليات المركز والكليات التابعة العمل على تصميم درع كريستال يضم بوابات  .15

 للجامعة.
 (. 23( عدد )60X90تصميم وطباعة صور قياس ) .16
تصميم وطباعة مطبوعات المؤتمر الدولي للصخر الزيتي ) بروشور+ رول  .17

 اب+فودلر....(.
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  تصميم وطباعة) رول اب( خاص بدائرة العالقات العامة. .18
 

2018 
 

 تصميم ) رول اب+ فولدر(. .19
 (.5تصوير وتصميم وطباعة بروشور كلية السلط التقنية عدد) .20
 (300تصميم وطباعة درع الجامعة كريستال عدد) .21

 
 استقبال ضيوف وزوار الجامعة  .22

2019 
  تصوير وتصميم البنية التحية والتكنولوجية والحدائق قبل وبعد التعديل  .1

 
 

2019 
 

 تصميم وطباعة المؤتمر الدولي الثاني لالقتصاد اإلسالمي  .2
 مؤتمر التعليم التقني  لتصميم وطباعة كتيب  .3
 تصوير معالم تاريخية في مدينة عمان وإنتاجها  .4
 اإلنجليزية (  –إنجاز فلم وثائقي تعريفي عن الجامعة باللغتين )العربية  .5
 اإلنجليزية ( –إنجاز كتيب  عن الجامعة باللغتين )العربية  .6
 استقبال ضيوف وزوار الجامعة .7

2020 
المشاركة في اإلعالن عن التصنيف الجديد للجامعة في تصنيف التايمز  .1

 (.800-601العالمي ضمن فئة ) 
 
 
 
 
 

2020 
 
 
 
 
 
 

لقاء مفتوح مع رئيس الجامعة على منصة الفيسبوك حول المسارات المهنية  .2
 ومستقبل التعليم التقني والمهني.

 حفل توقيع اتفاقية مع النقابة اللوجستية األردنية في مركز الجامعة. .3
 المؤتمر لصحفي إلعالن نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة. .4
 مجموعة طالل أبو غزالة العالمية في عمانتوقيع اتفاقية مع  .5
استقبال عطوفة مدير عام الدفاع المدني ومساعد مدير األمن العام. وعميد  .6

 كلية األمير حسين للحماية المدنية.
 

 توقيع اتفاقية مع نقابة المهندسين الزراعيين .7
 

ومكاتب أعضاء هيئة  تم تجهيز وتركيب قارمات ) المختبرات، والقاعات، .8
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  التدريس( في كلية الزراعة التكنولوجية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تم تجهيز وتركيب لوحات الرؤية والرسالة والقيم في كليات: ) العلوم، األمير  .9
 عبدهللا بن غازي، الهندسة التكنولوجية، الزراعة، الهندسة وعمان الجامعية(.

 استالم األعمال الفنية التي تم إنجازها: .10
 وميدالية الجامعة.درع  -
 صندوق هدايا الجامعة. -

 حفل تكريم الباحثين المميزين في الجامعة وتوزيع هدايا الجامعة .11
تجهيز وتركيب قارمة ) حوضي من عدن إلى عمان البلقاء( على مدخل  .12

 رئاسة الجامعة وأعمال الديكور األرابيسك واألكراليك داخل رئاسة الجامعة.
تم تجهيز وتركيب لوحات إرشادية وقارمات أسماء لموظفي وحدة التنمية  .13

 وخدمة المجتمع.
 تم تجهيز وتركيب صور ألنشطة وحدة التنمية وخدمة المجتمع. .14
 لقاء األستاذ الدكتور رئيس الجامعة مع نواب محافظة جرش. .15
كلية األميرة رحمة تم تجهيز وتركيب لوحات الرؤية والرسالة والقيم في  .16

 الجامعية ووحدة التنمية وخدمة المجتمع المحلي.
 تجهيز وتركيب اللوحات التالية: .17

 ( عن سياسة الجودة ونظام 3لوحات أكراليك في رئاسة الجامعة عدد ) -
 إدارة الجودة والتميز.

مركز اإلبداع  لوحات لمراكز الجامعة ) مركز تكنولوجيا التعلم والتعليم، -
 واالبتكار والريادة(.

 تجهيز حقائب دورة إدارة األزمات في أكاديمية األمير حسين. .18
المشاركة في اإلعداد لدورة إدارة األزمات في أكاديمية األمير حسين للحماية  .19

حيث تم حضور حفل  المدنية بالتعاون مع المركز الوطني لتدريب المدربين،
 االفتتاح وإهداء المشاركين كمامات وهدايا ) بكس خشبي( وحقائب الدورة.

 
 

استالم صور جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين وجاللة المغفور له  .20
الملك الحسين بن طالل وسمو ولي العهد األمير حسين بن عبد هللا من 



 

 (2021- 2018نجازات دائرة العالقات العامة خالل الفترة )إ

  .( طقم300الديوان الملكي العامر عدد)
 
 
 

2020 
 

تم تجهيز وتركيب قارمات في كلية األميرة رحمة الجامعية لــ: ) عمادة الكلية،  .21
 مبنى القاعات التدريسية، مركز القياس والتشخيص، المبنى اإلداري(.

تم تجهيز وتركيب قارمات لوحات إرشادية وقارمات ) مساعد العميد، قسم  .22
مختبرات الحاسوب..( في كلية  الخدمات، قسم اللوازم، قسم التأمين الصحي،

 األميرة رحمة الجامعية.
 

تم تجهيز وتركيب لوحات إرشادية لدائرة العالقات العامة ودائرة اإلعالم  .23
 ولوحات إرشادية لـ ) مدراء الدوائر، ورؤساء األقسام وموظفي الدائرتين(.

 حفل تكريم الطلبة المتميزين فنيًا ورياضيًا. .24
 استقبال ضيوف وزوار الجامعة .25

2021 
لقاء األستاذ الدكتور رئيس الجامعة مع أسرة كلية الزراعة التكنولوجية للتهنئة  .1

 بحصول الكلية على شهادة ضمان الجودة.
 
 
 
 
 
 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

لقاء األستاذ الدكتور رئيس الجامعة مع أسرة كلية األعمال للتهنئة بحصول  .2
 على شهادة ضمان الجودة.الكلية 

المؤتمر الصحفي لمسابقة زيت الزيتون األردنية التي سُتقام على مستوى  .3
 المملكة.

 توقيع اتفاقية إنشاء البنية التحتية لمشروع كلية جرش التقنية. .4
لقاء األستاذ الدكتور رئيس الجامعة مع أسرة كلية األميرة رحمة الجامعية  .5

 الكلية على شهادة ضمان الجودة.للتهنئة بحصول 
لقاء األستاذ الدكتور رئيس الجامعة مع وفد هيئة االعتماد للنظر في اعتماد  .6

 للحصول على شهادة ضمان الجودة.
لقاء األستاذ الدكتور رئيس الجامعة مع أسرة كلية عمان الجامعية للتهنئة  .7

 بحصول الكلية على شهادة ضمان الجودة.
توزيع الجوائز على الطلبة الفائزين في المسابقة البيئية التي ُنظمت من حفل  .8

 قبل مركز الطاقة والمياه والبيئة.
افتتاح دورة إدارة األزمات/ القيادات العليا الخاصة في أكاديمية األمير حسين  .9
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  للدفاع المدني.
 
 

2021 

 عمان.حفل تكريم العاملين الذين أنجزوا منبر المسجد الحسيني في  .10
تنزيل فيديوهات تعريفية عن الجامعة على صفحة دائرة العالقات العامة على  .11

 الموقع اإللكتروني للجامعة .
اليوم العلمي ألكاديمية األمير حسين لحماية المدينة تحت رعاية األستاذ  .12

 الدكتور رئيس الجامعة.
 اللجنة العليا الحتفاالت الجامعة بمئوية المملكة األردنية الهاشمية . إجتماع .13
إحتفال كلية الزراعة التكنولوجية بمسابقة زيت الزيتون برعاية األميرة بسمة  .14

 بنت علي.
 استقبال ضيوف وزوار الجامعة .15



 السنة اإلنجاز الرقم

16- تحديث صفحة دائرة العالقات العامة على الموقع االلكتروني  
 للجامعة وتنزيل فيديوهات تعريفية عن الجامعة على الصفحة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 
 

17- لقاء األستاذ الدكتور رئيس الجامعة مع أعضاء هيئة التدريس في  
 كلية الطب

18-  لقاء األستاذ الدكتور رئيس الجامعة مع وفد من كويكا الكورية 

19-  لقاء وفد مركز الملك سلمان لإلغاثة االنسانية مع رئيس الجامعة 

20- لقاء األستاذ الدكتور رئيس الجامعة مع مدير مديرية التربية  
 والتعليم والثقافة العسكرية في القيادة العامة للقوات المسلحة

21- حضور اليوم العلمي ألكاديمية األمير حسين للحماية المدنية تحت  
 رعاية األستاذ الدكتور رئيس الجامعة

22-  حفل توقيع اتفاقية مع موقع فرصة االلكتروني 

23-  توقيع اتفاقية مع جمعية عون الثقافية 

24-  اجتماع مجلس أمناء الجامعة وحفل تكريم رئيس مجلس األمناء 

25-- افتتاح دورة تدريب المدربين للمركز الوطني لتدريب المدربين في  
 فندق جينيفا/ عمان

26- تصميم وتجهيز واستالم درع برونزي يحمل شعار الجامعة مكتوب  
عليه فوج المئوية الفوج األول لكلية الطب وتسليمه للطلبة 

( درع100الخريجين عدد )  

27- األول من كلية الطب ) فوج  حفل أداء القسم لطلبة خريجي الفوج 
 المئوية(

28- تجهيز لوحات أكرليك رؤية ورسالة وقيم الجامعة. ورؤية ورسالة  
مركز التطوير وضمان الجودة ولوحات نظام إدارة الجودة 

 والمنظومة االستراتيجية ثم تركيبها في المركز.

29- توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي  
 اإلعاقة.

30- استقبال رئيس مكتب ايراسمواس في عمان الدكتور أحمد أبو  
 الهيجاء.

31-   استقبال رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية لنادي السلط. 
 

32- حفل افتتاح الدورة التدريبية في مجال إعداد الخطط الدراسية  
الكورية للتخصصات المنوي استحداثها بالتعاون مع الوكالة 

 )كويكا(.

33-  حفل افتتاح فرع البنك األهلي/ جامعة البلقاء التطبيقية. 



34- لقاء رئيس الجامعة مع نواب وفعاليات المجتمع المحلي في  
  محافظة الزرقاء لتطوير كلية الزرقاء الجامعية.
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35-  توقيع اتفاقية مع الخدمات الطبية الملكية. 

36- البلقاء( عبر تقنية زووم مع عدد من الوزارات تنظيم لقاء )شركاء  
 والمؤسسات الحكومية.

37- حفل تخريج دورة تصنيع الكمبوست في محطة األميرة تسنيم  
 للبحوث التكنولوجية/ كلية الزراعة التكنولوجية.

38- اجتماع رئيس الجامعة مع نواب ووجهاء وممثلي المجتمع المحلي  
طوير كلية عجلون الجامعية.في عجلون لإلطالع على خطة ت  

39- تحديث وتطوير الموقع االلكتروني الخاص بدائرة العالقات العامة،  
وذلك بإضافة النشرات والمطبوعات وإضافة موظف الشهر 

 المثالي.

40-  توقيع اتفاقية مع غرفة تجارة عمان. 

41-  توقيع اتفاقية مع شركة الصوامع والتموين. 

42- مع معهد االدارة العامة. توقيع اتفاقية   
 


