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   .2015/2016خالل الفصل الدراسي الثاني والصيفي لعام كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات المشاركة فيها  بأنشطة قائمة

 مكان التنفيذ موعد  النشاط االجراء صفة النشاط عنوان النشاط #
/  الفئة المستهدفة

 المشاركة
 النتيجة  الحالة

 تم منهجي دورة تجربة المستخدم 1

 أحد، ثالثاء، خميس

17/4-12/5/2016 

8:30 -11:00 

1:30-4:00 

كلية / 301قاعة 

العلوم وتكنولوجيا 

 المعلومات

 اعضاء الهيئة التدريسية

 مشرفي المختبرات

 الطلبة

 تم إلغاء النشاط التنفيذقيد 

 لم يتم ال منهجي فعاليات اليوم المفتوح 2

 الخميس /

14/4/2016 

10:00 – 2:00 

كلية العلوم سكوير 

 وتكنولوجيا المعلومات

طلبة كلية العلوم 

 وتكنولوجيا المعلومات
 تم الغاء النشاط قيد التخطيط

 لم يتم علمي  Imagine cup 2016  مسابقة 3

 االربعاء

20/4/2016 

11:00- 2:00 

مجمع الحسين 

 لألعمال

الطلبة المشاركين / 

 تيناالنسة اسراء السبا
 تم الغاء النشاط قيد التخطيط

 تم منهجي االلعاببرمجة  عمل ورشة 4
 25/4/2016يوم االثنين / 

11:00 -12:30 

كلية / 301قاعة 

العلوم وتكنولوجيا 

 المعلومات

طلبة كلية العلوم 

 وتكنولوجيا المعلومات
 تمت الموافقة قيد التنفيذ

5 
استضافة ورشة عمل تصميم 

 ثالثي االبعاد
 تم منهجي

 يوم الثالثاء

26/4/2016 

11:00 – 1:00 

كلية / 361قاعة 

العلوم وتكنولوجيا 

 المعلومات

طلبة كلية العلوم 

 وتكنولوجيا المعلومات

 الجرافيكوطلبة التصميم 

 تمت الموافقة قيد التنفيذ

 تم  المنهجي يوم الخريج 6

 يوم االربعاء

27/4/2016 

4:30 6:30 

 لم يتم

 اعضاء الهيئة التدريسية

 الموظفين

 العاملين

 تمت الموافقة قيد التنفيذ

 تم علمي الهاكرمسابقة  7
 يوم السبت

30/4/2016 

مجمع الحسين 

 لألعمال

الطلبة المشتركين في 

المسابقة / االنسة اسراء 
 تمت الموافقة  قيد التخطيط
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 مكان التنفيذ موعد  النشاط االجراء صفة النشاط عنوان النشاط #
/  الفئة المستهدفة

 المشاركة
 النتيجة  الحالة

 السباتين 6:00 – 9:00

 تم المنهجي رحلة لمجمع الحسين لالعمال 8

 يوم االثنين /

25/4/2016 

9:00 – 3:30 

 دوار مكة / عمان
طلبة كلية العلوم 

 وتكنولوجيا المعلومات
 تمت الموافقة  التنفيذقيد 

9 
المشاركة في مهرجان 

 التكنولوجيا التاسع
 لم يتم ال منهجي

 يوم االربعاء /

4/5/2016 

9:00 – 6:00 

 جامعة عمان االهلية
طلبة كلية العلوم 

 وتكنولوجيا المعلومات
 تم الغاء النشاط تخطيطقيد ال

10 
صندوق الملك عبدهللا الثاني  مسابقة

 لم يتم لم يتم تم علمي  (KAFD)للتنمية
الطلبة المشتركين 

 بالمسابقة / د. محمد الفي
 تمت الموافقة قيد التنفيذ

 الجامعة االردنية  أخر شهر ايلول لم يتم علمي   JCPC 2016 -ACM  مسابقة 11

الطلبة المشتركين 

المسابقة / م. خليل ب

عوض ، االنسة اسراء 

 السباتين

  قيد التخطيط

 لم يتم لم يتم علمي مسابقة زين لريادة االعمال 12
مجمع الحسين 

 لالعمال

الطلبة المشاركين 

بالمسابقة / االنسة اسراء 

 السباتين

  قيد التخطيط

13 

مؤتمر تكنولوجيا االعمال 

 BINCOMااللكترونية 

2016 

 تم مؤتمر 
1-2/6/2016 

 األربعاء ، الخميس

مسرح ديوان 

 المحاسبة

 د.فؤاد علي القرم

د.فرحان عبدالفتاح 

 فرحان

 تمت الموافقة قيد التنفيذ

14 
البرنامج التدريبي لطلبة قسم 

 هندسة البرمجيات
 تم منهجي

خالل الفصل الدراسي الثاني 

 2015/2016للعام الجامعي 

 وتكنولوجيا العلوم كلية

 المعلومات

 العلوم كلية بةطل

 المعلومات وتكنولوجيا
 تمت الموافقة قيد التنفيذ 

15 

البرنامج التدريبي ) بناء 

االختبارات التحصيلية 

 وتحليلها وتفسير نتائجها 

 18/2/2016-16 تم  منهجي 

قاعة مؤتمرات كلية 

العلوم وتكنولوجيا 

 المعلومات

عضو هيئة تدريس  31

 من مختلف الكليات 
 مت الموافقةت قيد التنفيذ
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 مكان التنفيذ موعد  النشاط االجراء صفة النشاط عنوان النشاط #
/  الفئة المستهدفة

 المشاركة
 النتيجة  الحالة

16 

زيارة ميدانية لتعريف طلبة 

المدارس بقسم تكنولوجيا امن 

 المعلومات 

 تم ال منهجي
17-21/4/2016 

9:00 – 2:00 

 مادبا الثانوية لبنين،

عمر بن الخطاب ، 

حنين ، احمد طوقان ، 

الحصاد ،سحاب 

الثانوية الشاملة للبنات 

 ، االنحاد

 د. فؤاد القرم 

 د. فرحان فرحان

 وح بني محمدد. ن

 تمت الموافقة قيد التنفيذ

17 

حضور المؤتمر العالمي 

الخامس للطاقة المتجددة 

وكفاءة الطاقة في المناطق 

الصحراوية 

(GCREEDER2016) 

 تم  مؤتمر

4-6/4/2016  

يوم االثنين والثالثاء 

 واالربعاء 

فندق الهولدي ان / 

 عمان
 تمت الموافقة قيد التنفيذ د. ثامر الرواشدة 

18 

حضور المؤتمر العلمي 

السابع " انظمة االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات 

(ICICS2016) 

 تم  مؤتمر

5/4/2016 

 يوم الثالثاء

 صباحا 10:00الساعة 

جامعة العلوم 

 والتكنولوجيا االردنية 

 د. شادي محمود الزعبي

 د. طارق غازي كنعان
 تمت الموافقة قيد التنفيذ

19 
مؤسسة رحلة خيرية اليتام 

 الحسين في االشرفية
 تم ال منهجي

14/5/2016 

 يوم السبت

 10:00-2:00  

 لاليتام الحسين مؤسسة

 االشرفية في

 د. ميسون قوصني

مجموعة من الطلبة 

 المتطوعين

 لم تتم الموافقة قيد التنفيذ

20 
توزيع افطار بسيط وهدية 

 رمزية لموظفي االمن والعمال
 تم ال منهجي

2/5/2016 

 نين يوم االث

9:00 – 10:00 

كلية العلوم وتكنولوجيا 

 المعلومات 

 قوصني ميسون. د

 الطلبة من مجموعة

 المتطوعين

 تمت الموافقة قيد التنفيذ

 تم  المنهجي ال للتدخين 21

2-3/5/2016 

 يوم االثنين والثالثاء

11:00 – 1:00 

كلية العلوم وتكنولوجيا 

 المعلومات 

 قوصني ميسون. د

 ةالطلب من مجموعة

 المتطوعين

 الموافقة تتم لم قيد التنفيذ
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 مكان التنفيذ موعد  النشاط االجراء صفة النشاط عنوان النشاط #
/  الفئة المستهدفة

 المشاركة
 النتيجة  الحالة

22 

المشاركة في اكبر تجمع 

طالبي للجامعات االردنية في 

تخصصات تكنولوجيا 

 المعلومات

 تم ال منهجي

26/4/2016  

 يوم الثالثاء

1:00 – 5:00 

كلية الملك عبدهللا 

الثاني لتكنولوجيا 

المعلومات الجامعة 

 االردنية

 د. شادي الزعبي

 بو السخند. احمد ا

 د.خلود ابو ماريا

 تمت الموافقة قيد التنفيذ

23 
ورشة عمل بعنوان تكنولوجا 

 التعليم
 تم ال منهجي

26/4/2016 

 يوم الثالثاء 

12:00 – 2:00 

 لم تتم الموافقة قيد التنفيذ طلبة قسم الرياضيات قاعة االجتماعات

24 
ورشة عمل اساليب بناء 

 االختبارات الجامعية وتحليلها 
 تم  منهجيال

3/5/2016 

 الثالثاء

12:00 – 2:00 

 لم تتم الموافقة قيد التنفيذ طلبة قسم الرياضيات قاعة االجتماعات

25 
جولة تعليمية للتصوير 

 الجرافيكي
 تم المنهجي

23/4/2016 

 يوم السبت

8:00 – 6:00 

 البحر الميت 

 د. عفاف النعيمي

 م. رنا بدر 

 االنسة اسراء السباتين

 اء الفيومياالنسة اسم

 طالبة 40

 تمت الموافقة قيد التنفيذ

 تم ال منهجي مجلة حائط لقسم الرياضيات 26
27/4/2016 

 يوم االربعاء

لوحة اعالنات قسم 

 الرياضيات
 تمت الموافقة قيد التنفيذ طلبة قسم الرياضيات

27 

ورشة عمل بعنوان التقنيات 

الحديثة في علم شبكات 

 الحاسوب 

 تم منهجي

19/4/2016  

 يوم الثالثاء 

10:00 – 2:30 

قاعة مؤتمرات / كلية 

العلوم وتكنولوجيا 

 المعلومات

طلبة كلية العلوم 

 وتكنولوجيا المعلومات
 تمت الموافقة قيد التنفيذ

 تم ال منهجي رحلة المحبة  28

16/4/2016 

 يوم السبت

9:00 -2:00 

حديقة حيوانات 

 وطيور الرصيفية  

 قوصني ميسون. د

 الطلبة من مجموعة

 المتطوعين

 لم تتم الموافقة قيد التنفيذ

 تمت الموافقة قيد التنفيذ  موظفي دائرة الحركةموقف باصات   24/3/2016 تم ال منهجي قل لهم شكرا 29
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 مكان التنفيذ موعد  النشاط االجراء صفة النشاط عنوان النشاط #
/  الفئة المستهدفة

 المشاركة
 النتيجة  الحالة

 الخميس

11:00 – 11:30 

 الجامعة

30 
 ورشة عمل بعنوان

"SOFT SKILLS" 
 تم المنهجي

15/3/2016 

 يوم الثالثاء

11:00 – 1:00 

مؤتمرات /كلية قاعة 

العلوم وتكنولوجيا 

 المعلومات 

طلبة كلية العلوم 

 وتكنولوجيا المعلومات
 تمت الموافقة قيد التنفيذ 

 تم المنهجي رحلة خير 31

19/3/2016 

 يوم السبت 

9:00 – 2:00  

 حدائق الحسين

 قوصني ميسون. د

 الطلبة من مجموعة

 المتطوعين

 تمت  الموافقة قيد التنفيذ

32 
اضرة تعريفية في عقد مح

 تكنولوجيا امن المعلومات
 تم منهجي

8/3/2016  

 يوم الثالثاء

11:00 – 12:00  

قاعة مؤتمرات /كلية 

العلوم وتكنولوجيا 

 المعلومات 

طلبة كلية العلوم 

 وتكنولوجيا المعلومات
 تمت الموافقة قيد التنفيذ 

33 
المخيم التدريبي لمسابقة 

JCPC 2016 
 تم علمي

1/2/2016 – 19/4/2016 

 ايام باالسبوع  3

/كلية  9139مختبر 

العلوم وتكنولوجيا 

 المعلومات

طلبة كلية العلوم 

 وتكنولوجيا المعلومات
 تمت الموافقة قيد التنفيذ 

34 
ورشة عمل في تطبيقات 

 الهاتف
 تم منهجي

8/5/2016  

 يوم االحد

11:00 – 1:00 

/كلية العلوم 301قاعة 

 وتكنولوجيا المعلومات 

كلية العلوم  طلبة

 وتكنولوجيا المعلومات
 تمت الموافقة قيد التنفيذ 

 


