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إنشاء المباني والقاعات من من جميع الجوانب كلية األعمال إلنجازات التي تحققت في ا
والمختبرات والبرامج وقبول التبرعات وعدد الترقيات والتعيينات وعقد المؤتمرات 

 .ولغاية تاريخه  1/4/2112والندوات وأعداد األبحاث المنشورة وذلك اعتبارًا من 

 
 : تمرات التي عقدتها كلية األعمال المؤ

السياسات " منظمة التجارة العالمية بعنوان كرسي  برنامجعقد مؤتمر بالتعاون مع  .1
 .62/9/6116-62خالل الفترة " التجارية والتنمية المستدامة في المنطقة العربية 

االقتصادية فهم بيئة األعمال الدولية بأبعادها : عقد المؤتمر الدولي األول حول .6
 .6112والمحاسبية والمالية والتسويقية والمعلوماتية في تشرين األول 

 واألخالقيةالمعايير البيئية : معضلة األعمال: "عقد المؤتمر الدولي الثاني بعنوان .2
 .6112في أيار " ومتطلبات األداء

 The Third International Conference"مؤتمر بعنوان المؤتمر الدولي الثالث عقد  .2

On Innovation " 12/2/6111-11خالل الفترة من. 

عقد المؤتمر الدولي الخامس الذي تنظمه كلية األعمال بالتعاون مع برنامج كرسي  .1
"  Trade Facilitation in the Arab Region"منظمة التجارة العالمية بعنوان 

 . 2/11/6111بتاريخ 

باالشتراك مع مبادرة ألول مرة في األردن  Hult Prize Foundation استضافة جائزة .2
مع مجموعة من طلبة كلية األعمال ( Bill Clinton Initiative)بيل كلينتون للتنمية 

تهدف الى تحفيز بذرة التفكير  حيث( المناطق الحضرية المزدحمة )وموضوع هذه السنة  
معاتهم وتغيير الريادي لدى الطالب وتوظيف طاقاتهم في المكان المناسب لتنمية مجت

 .العالم نحو األفضل بمشاريعهم التنموية

 
 :مذكرات تفاهم 

اإلمارات العربية المتحدة لتبادل / في الشارقة Skylineتوقيع مذكرة تفاهم في جامعة  .1
 .والجامعة األردنية Skylineالطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بين جامعة 

توقيع مذكرة تفاهم بين كلية األعمال وجمعية دراسة األسواق الناشئة في الواليات  .6
 .البحثية ألعضاء الهيئة التدريسية اإلمكانياتالمتحدة األمريكية بهدف تعزيز 

للمدراء،  اإلدارةتوقيع مذكرة تفاهم مع غرفة صناعة عمان لتطوير برنامج ماجستير في  .2
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المشترك في  الدكتوراهمع جامعة درم لتطوير برنامج  أوليةتوقيع مذكرة تفاهم  .2
 .والتمويل والمحاسبة والتسويق األعمالادارة 

 
 
 

 ندوات ومبادرات أكاديمية 
 

التي تستضيف صناع القرار من القطاعين العام والخاص  األعمالإطالق سلسلة حوارات  .1
كادرها التدريسي وتهدف الى فتح باب النقاش وتبادل الرأي بين طلبة الكلية و

 :كاًل من ، حيث تم استضافة والمجتمع المحلي

 جواد العناني معالي الدكتور  -

 ميشيل نزال سعاد السيد  -

 معالي العين عالء البطاينة  -

 معالي السيد مروان جمعة  -

 مدير عام هيئة تنشيط السياحة /الدكتور عبد الرزاق عربيات  -

وزير التخطيط /مندوبًا عن دولة رئيس الوزراء معالي الدكتور إبراهيم سيف  -
 والسياحة 

 المدير التنفيذي لمركز تطوير األعمال /سعادة السيد نايف استيتية -

 رئيس مجلس أمناء صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية /الدكتور عمر الرزاز  -

  سابقًا ومدير عام الضمان االجتماعيمدير عام الجمارك /الدكتور خالد الوزني  -

 

في " ال للعنف ونعم للمسؤولية االجتماعية: "إقامة معرض نبذ العنف الجامعي بعنوان .6
 .6112آذار 

 

وذلك بهدف " اندمج"ومبادرة " تقارب"مبادرة : إطالق العديد من المبادرات أهمها .2
 .مساعدة الطلبة بعد التخرج في سوق العمل

 

التي تستقطب أصحاب العلم من خيرة العقول " أمسيات أكاديمية"إطالق سلسلة  .2
العالمية والعربية والمحلية لتقديم آخر ما توصل إليه العلم في مجاالتهم من خالل لقائهم 

 .بأساتذة الكلية وطلبتها وممثلي المجتمع المحلي ومندوبين عن الصحافة واإلعالم 
 

 منبتوجهات   وذلك," النفطية المشتقاتأسعار  تحرير" بعنوان ندوة وعقد تنظيم .1
 سةسيا في العلمي الجامعة يأراألردنية بهدف إبراز  الجامعةرئيس  الدكتور األستاذ

 الحكومي الدعم منية النفط المشتقات أسعار يرتحر بقرار تتعلق هامةدية اقتصا
كلية الملك عبد الله /  اللوزي احمد مدرج في   62/16/6116 بتاريخ الندوة وعقدت

 .الثاني لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة األردنية 
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سسة االفتراضية ؤالصادر عن الم 6112إطالق التقرير السنوي لالقتصاد المعرفي لعام . .2
 (.االنكتاد)للمؤتمر الدولي للتجارة والتنمية 

 

والذي يتناول  6111التقرير السنوي لالقتصاد المعرفي لعام تنظيم وعقد حفل إطالق  .2
 .التجارة اإللكترونية ودورها في الدول النامية "محور 

 

 
 :الترقيات 

 ترقية ( )بلغ عدد الترقيات 
 :التعيينات 

 عضو هيئة تدريس ( )بلغ عدد التعيينات 
 

 :المنشورة  األبحاث
 بحث ( )بلغ عدد األبحاث المنشورة 

 
 

 :إدارية استحداث برامج ووحدات 

بالتعاون مع جمعية  االستيراد والتصدير ادارة برنامج الدبلوم المهني في  استحداث  .1
 .6112وإطالقه في عام  المصدرين األردنيين

 في كلية األعمال  االقتصاديإعادة توطين المرصد  .6

إدارة األعمال لتخصصات " دراسات األعمال " الشروع في إدخال برنامج دكتوراه  .2
البريطانية، التاريخ المتوقع  بالتعاون مع جامعة درموالتمويل والمحاسبة والتسويق 

 . (6112/6112)إلطالقه العام الجامعي 

 
 


