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 والجداول األشكالفهرس  1.2

 

 

 رقم الصفحة اسم الشكل/ الجدول
 

سب حمخطط يبين تعديل الهيكل اإلداري/ التنظيمي للمركز  (:3.1شكل ) -

 (.10/1/2017( بتاريخ )31/3/457كتاب رقم )

7 

لبيئة مشروع موازنة المركز الدولي لبحوث المياه وا (:4.1جدول ) -

 .6/9/2016( بتاريخ 31/2/27/372) والطاقة الصادر بكتاب رقم

9 

 

لها  المشاريع الموطنة تحت مظلة المركز والجهات الممولة (:5.1جدول ) -

 وقيمة الدعم وتاريخ بداية وانتهاء تنفيذ المشروع.

10 

ابات قيمة الدعم الكلي لتلك المشاريع، والحواالت في حس (:6.1جدول ) -

ة/ جامعالمشاريع حتى تاريخه من قيمة الدعم الكلي، والحصة اإلجمالية لل

 المركز من قيمة الدعم الكلي، المقبوض فعليا من الحصة اإلجمالية

 للجامعة/ المركز من قيمة الدعم الكلي.

12 

 

 

ة التي دخلت على مشروع وحدات الطاق والمعدات األجهزة (:7.1جدول ) -

الشمسية الصغيرة للمجتمعات المتوسطية وتضاف قيمة هذه األجهزة 

كما  شروعإلى قيمة الدعم الكلي للم المشار إليها في هذا الجدول والمعدات

 .6.1وردت في جدول رقم 

13 

مشاركات من قبل إدارة المركز في مؤتمرات وورش  (:9.1جدول ) -

 عمل.

15 

 2016شهادة تصنيف الجامعات الخضراء في العالم لعام  :(10.1) شكل -

 يا.عالم 236المرتبة  لجامعة البلقاء التطبيقية والتي حصلت فيه على

17 
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ه منجزاتب تلك األهدافوأهدافه، وربط مدى تحقق  ،)نبذة عن المركز المقدمة. 2

 حسب مكان ورودها في التقرير، واستعراض عناصر التقرير الرئيسية( ونشاطاته
 

ظلة جامعة البلقاء تحت م 2009إنشاء المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة في نهايات العام  تم

مم ندوق االصة من ثمرة للتعاون ما بين الجامعة ومنظمة اليونسكو للثقافة والعلوم وبمساهمك التطبيقية

المركز بشكل  يهدفو (MDG Achievement Fund). متحدة الخاص بتحقيق أهداف االلفيةال

لنظري عليم افي تحقيق رؤية الجامعة بالمحافظة على التالزم والتوازن ما بين الترئيسي للمساهمة 

ة في لجامعاوالبحوث التطبيقية إضافة الى استغالل الخبرات المتوفرة والمنتشرة في مختلف كليات 

 .المركز وفي المحافظات االخرى
 

بيئي تقييم الية والومتعددة من أهمها إدارة الموارد المائ يقوم المركز بإجراء البحوث في مجاالت واسعة

ظم ينو.ةوصون الطبيعة ورصد ومعالجة التلوث ومعالجة المياه العادمة ودراسات الطاقة المتجدد

ت ذات لمجاالفي اواالستشارات تدريبية واألكاديمية المركز أيضا وبشكل دوري العديد من البرامج ال

واء اه أو التربة أو الهويمكن للمركز استقبال العينات المختلفة من المي .العالقة بالمياه والبيئة والطاقة

وم يقما كفي مختبرات الجامعة.  تخبرية الخاصة بالعينامل على تنفيذ تحاليل/الفحوصات الموالع

دها م تحديوتنفيذ نشاطاته وبرامجه بناء على األولويات واالحتياجات التي يتالمركز بوضع خططه 

ر نظمات غيى المبالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات العالقة الحكومية منها والخاصة باإلضافة إل

 فةدمة كاظيفها لخإن المركز يسعى إلى نقل الخبرة والمعرفة التي يتم اكتسابها مع الوقت وتو.الحكومية

 القطاعات المعنية.
 

لمنفذة اكل هدف منها بالنشاطات  ربطاألهداف الدقيقة لعمل المركز، ونعرض لكم وبشكل تفصيلي 

قرير، ذا التالنشاطات في هير لتلك الخاصة بذلك الهدف، من خالل اإلشارة إلى رقم الصفحة التي تش

 فهي على النحو التالي: عمل المركز هدافأما أ

اه وارد الميمإجراء البحوث المتعلقة بالمياه والبيئة وقطاع الطاقه في األردن والتي تشمل دراسات  .1

شواريع بيئيوة للموقطاع الطاقة بكافة أشكالها وإدارتها والمووارد الطبيعيوة والبشوريه وتقيويم ا اوار ال

ي وضوع فوالمشاركة وتقديم الخدمات في مجال الرصد والوعي البيئي والتصاميم البيئية الهندسية 

جوواالت التشووريعات البيئيووة وعقوود المووؤتمرات والنوودوات والبوورامج التدريبيووة لموون  الشووهادات فووي م

 .(12&  5)انظر المحاور  المياه والبيئة والطاقة

بموا يخودم التعاون مع المراكز البحثية والمؤسسات ذات العالقة على المستويين المحلوي والودولي و .2

 .(12&  10&  9&  8&  5 لمحاور)انظر ا أهداف المركز

نظور )ا الطاقوةوالعمل على إنشاء وإدارة قاعدة بيانات للدراسات واألبحاث المتعلقة بالميواه والبيئوة  .3

 .(12&  10&  5المحاور 

 5حاور )انظر الم لمشاريع الموطنة تحت مظلة المركزستي لنشاطات اعم اللوجتقديم الديق والتنس .4

 &12). 

 هوا مون خوالللتبني المشاريع البحثية ذات العالقة بأهداف المركز والعمل على توفير الدعم الموالي . 5

 .(12&  5)انظر المحاور  خذ الموافقات الالزمةأالمؤسسات المانحة محلياً ودولياً بعد 
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