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 حضرة صاحب الجاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين المعظم
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 األمير حسين بن عبد هللا الثاني ولي العهد المعظمحضرة صاحب السمو الملكي 
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 كلمـة رئـيس الجامعـــة:

 السادة الكرام، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

ر يسعععدني  أ   ععع  بعععين يععدق  صعععحاا الاعععرا  والاععا ي الكعععريم  ععع ا ال اريععع

والعععع ق ي ضععععمن مسععععيرة ال  ععععوير وا نجععععا  العععع ق  ععععهد   الجامعععععة م عععع    ععععرا  

خ ععععة   ععععمع و عععع   أنععععب. علًمععععا 2020وح ععععا نهايععععة العععععا  الخ ععععة ااتعععع را يجية 

. ويُظهعععر 2020فعععي ععععا   ان هععع تععع وا   خمععع معععد ها  2016ععععا  اتععع را يجية 

ة الخ ععلععك ال اريععر بمععا فيعع  مععن معلومععا  ال ععاا  الجامعععة الجععا  بمععا و   فععي    عع ا

 معععع  نهايععععة  عععع إ الخ ععععة  ععععمع  عععععدا  خ ععععة اتعععع را يجية  ديععععدةااتعععع را يجية. و

  .(2025 - 2021لألعوا  الخمسة الاا مة )

 

 

حا عة ال عي   عوا   وو  مثل  ؤيا  امعة اليرموك و تال ها في السعي الحثيث ل كوأ في  علا تلم  ائمة الجامعا  الوط يعة معن حيعث نوعيعة برامجهعا األيا يميعة 

حداث ععد  معن ليرمعوك علعا اتع ععالي لجامععة اوافع  مجلع  ال علعيم ال و دالسوق المحلية وا  ليمية، وذلك با باع  فضل الم ا ج ال د يسية، والوتائل ال عليمية الحديثة. 

 فرنسية، لغة -ة : لغة  نجلياي يالبرامج األيا يمية الجديدة، ن ير م ها لد  ة البكالو يوس: األمن السيبراني، وثالثة برامج  ديدة  ريا علا مها ة اا صال اللغوق، و

  .عربية لل اطاين بغير انامج اللغة الوبر لمانية،  - تبانية، ولغة  نجلياية  - نجلياية 

غرافيعا فعي لجيولو ية )و و برنامج مش رك بعين  سعمي الجا - ات حداث عد  من برامج الما س ير ن ير م ها: الايا ة والريا ة، و ا ية المعلوما  الجغرافية يما  مع 

ا عية الخ ع  السع وا  الم و   خعاللـُ . يمعا طعل بيعة، واله دتعة الميكانيكيعة، ما س ير الفيايعا  ايلية اآل اا وعلو  األ ض والبيئة بكلية العلو (، وال يا  ااص  اعي

اعرأ الحعا ق بمهعا ا  الم ع  ي الد اتية لجمي  البرامج الد اتية لل ما ي مع  خ ع  ال علعيم ومع  المخر عا  ال عليميعة الاابلعة للايعاس وال اعويم، وال عي  هع م بب عا  خعريج 

 .والعمليالجانبين ال ظرق  اي، ولدي  الاد ة علا ال  اف  في توق العمل من خالل الرب  بينوالعشرين، ومها ا  البحث العلمي ال  بي

المخ بعرا ، ومع    و ما في مجال البحث العلمي، فكاأ الهدف، وما ياال، اا  اا  بمسع واإ معن حيعث  هيئعة البيئعة الم اتعبة لع  معن حيعث العدعم المعا ق، و نشعا  

سهم فعي   عوير اا  صعا  ـُ هيئة ال د يسية وال لبة. و ريا الجامعة علعا  عظعيم  ن عال البحعوث ا بداعيعة وااب كعا ، وبخاصعة  لعك ال عي  عالحوافا للباحثين من  عضا  ال

فة الجعو ة الشعاملة، ا البحثي وال شر العلمي في مجال  علمية عالمية مص فة. وفي   ا الصد ،  ا  تعي الجامعة ل أصيل ثااالوط ي المب ي علا المعرفة، و حاي  ال ميع 
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  تلوا  ايعيم  ُع مد. يما 2/5/2018الصا   ب ا يخ  18فأعا   ال ظر في عد  من ال شريعا  ال اظمة لحويمة الجامعة، وال ي   وا   م   انوأ الجامعا  األ  نية   م 

لبي  علا المعايير العالميعة، بمعا يعدعم ـُ    عليمية آليا   فافة بهدف خل  بيئة  علمية/ للايا ا  ا  ا ية العليا، بما يدعم المسا لة والعدالة بين العاملين مما يؤ ق  لا  يجا 

  يئة ال د ي . و عضا  ال لبةا ن ا ية وال حفيا وااب كا  بين 

ج ع هعا  فا يعا ، نع ال فعا م واا الجامعة  لا  عايا الشراية بي ها وبين المؤتسا  الوط ية والعالمية، فعا   عال ا ها من خالل  و يع  ععد  معن مع يرا   تعو

  يا ة في نسب  با ل  عضا  الهيئة ال د يسية وال لبة، وفي  عدا  المشا ي  والد اتا  المش رية.

 فعيق ااتع ثما  وبد    امعة اليرموك بخ ة  صالحية  املة،  هدف  لا ال رييا علا موا   ا اا  صا ية الخاصة بها، من حيث اات فا ة معن وا  ا  صع دو

  ا  عافي يث و ف ال عد يح  امعة اليرموك، و نشا  مشا ي  ات ثما ية. ونظًرا للظروف الما ية ال ي  مر بها الجامعة، فاد تعا الاائموأ عليها  لا  ب  نفاا ها من

 ص اعية.ل ب والصيدلة واله دتة ال خصصا  ا :في الحاا  الضرو ية مثل  فرغ العلمي فيها،  اع الو شغيل المحا رين غير الم فرغين، و ضا    ا ا  

ام  مك بة  ظة   بد. يما  ما علا مس وى العال ة ال ي  رب  الجامعة بالمج م  المحلي، فاد ُعاد  مجموعة من ال دوا  مشا ية م  فعاليا  ثاافية وف ية في محاف

  بة. المك ي نظم ها لفعاليا  الف ية الالحسين بن طالل في الجامعة بدو  يبير في   ا المجال، من حيث  عوة  ب ا  المج م  المحلي لحضو  المحا را  العامة وا

  معو اة اد  معلومعاـُ   يمال  امعة اليرموك وطموحا ها ا حدو  لها، و ي   واف  م  ما ُ تم وُخ   لها من  ؤى مس ابلية. و  ب    مية   ا ال ارير في  نآ أ 

 ."ا والعالميةية وال ميع مالجو ة العالنحو " حاياًا لرؤي ها و تال ها الجامعة في بعض الحاا ، حول ما  نجا   

ن ا نجعا ا   حاي  المايد مع  ملعلا ومن الهيئة ال د يسية  و ا  ا ية،  ،   اد  بالشكر لكل من تا م في   ا ا نجا  من العاملين في الجامعة، توا ً  هايةالوفي 

 مية.  امعة اليرموك علا   س  ائمة الجامعا  الوط ية وا  ليمية والعال ل باا

 
 

 رئيــــس الجامعــــــــــــــــــة

 
 

   نبيـــل قاســم هيـــــالت أ.د
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 الهيكل 
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 ن األكاديميةوالشؤ
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 في أرقامالجامعة 

( برنتامج متن مستتوى التدكتوراب، وبرنامجتان مستتوى التدبلوم 16( برنامج من مستوى الماجستتير، و)66( برنامًجا، و)68كليات الجامعة وبرامجها: يبلغ عدد برامج البكالويرس في الجامعة )

 مرفق (.1( وشكل )1جدول )كما هو موضح في العالي موزعة على كليات الجامعة 

 

 .31/8/2020لغاية تاريخ  األكاديمية موزعة تبعًا لكليات الجامعةالبرامج ( 1)جدول 

 بكالوريوس الكلية
دبلوم 

 المجموع دكتوراب ماجستير عالي
 

 
 

 القطع الدائري للنسب المئوية لعدد البرامج حسب كل كلية.(: 1شكل )

  17 0 10  7 العلوم

  25 2 9  14 اآلداب

  14 0 7  7 االقتصاد والعلوم اإلدارية

  15 0 4  11 الحجاوي للهندسة التكنولوجية

  27 10 14 2 3 التربية

  14 4 4  6 اإلسالمية الشريعة والدراسات

  3 0 2  1 التربية الرياضية

  3 0 2  1 القانون

  6 0 2  4 الفنون الجميلة

تكنولوجيا المعلومات وعلوم 

 الحاسوب
4  4 0 8  

  8 0 5  3 اآلثار واألنثروبولوجيا

  4 0 1  3 االعالم

  3 0 1  2 السياحة والفنادق

  2 0 1  1 الطب

 1 0 0  1 الصيدلة

 

 

  152 16 66 2 68 المجموع

                             

 

العلوم
11.2%

اآلداب
16.4%

م االقتصاد والعلو
اإلدارية

9.2%

الحجاوي للهندسة
التكنولوجية

9.9%

التربية
19.1%

الشريعة 
والدراسات 
اإلسالمية

9.2%

يةالتربية الرياض
2.0%
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المعلومات وعلوم 

الحاسوب
5.3%

اآلثار 
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قالسياحة والفناد
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الطب
1.3%

الصيدلة
0.7%
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 مرفق :31/8/2020لغاية تاريخ  لكافة البرامج األكاديمية في الجامعةعداد الطلبة أ (:2جدول )
 

 

 

  

 الكلية
 الصيفيالفصل  الفصل الثاني الفصل األول

 نوالخريج نوالمسجل نوالمقبول نوالخريج نوالمسجل نوالمقبول نوالخريج نوالمسجل نوالمقبول

 182 2654 9 235 3246 62 117 3589 1230 العلوم
 311 5511 11 537 6701 142 367 7149 2424 اآلداب

 220 2188 8 398 2870 59 244 3331 1078 ةدارياالقتصاد والعلوم اإل
 234 3178 12 290 3617 44 246 4015 1178 ةالتكنولوجي ةالحجاوي للهندس

 556 3014 3 354 3704 48 297 4162 1457 التربية
 211 1879 3 397 2640 118 240 2830 649 والدراسات اإلسالمية الشريعة

 98 1707 1 155 1979 52 159 2058 696 التربية الرياضية
 57 1591 6 93 1814 92 95 1615 405 القانون

 39 535 3 73 670 23 70 704 130 الفنون الجميلة
 59 1145 4 117 1435 33 72 1593 633 تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 4 234 0 28 315 10 31 614 318 نثروبولوجيااآلثار واأل
 91 1143 2 127 1342 15 128 1443 415 عالماإل

 17 252 1 25 325 0 27 401 132 السياحة والفنادق
 0 1816 2 216 2088 24 - 2103 946 الطب

 43 1194 4 151 1373 9 33 1299 318 الصيدلة
 2122 28041 69 3196 34119 731 2126 36906 12009 المجموع

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202019-2020/احصائيات%20من%20الأنظمة/أعداد%20الطلبة%20تجميع.xlsx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202019-2020/احصائيات%20من%20الأنظمة/أعداد%20الطلبة%20تجميع.xlsx


 2020 - 2016لجامعة اليرموك للخطة االستراتيجية  الختاميالتقرير 

 طـــة والتخطيـــرة التنميــــدائ   
19 

 

 31/8/2020لغاية تاريخ  لكافة البرامج الدراسية توزيع الطلبة حسب الكلية والجنس(: 3جدول )

 الكلية
 الخريجين المسجلين المقبولين

 المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر

 534 368 166 8651 5331 3320 1301 794 507 العلوم
 1215 902 313 14084 10338 3746 2577 1741 836 اآلداب

 862 532 330 7344 4513 2831 1145 662 483 ةدارياالقتصاد والعلوم اإل
 770 366 404 9339 4337 5002 1234 677 557 ةالتكنولوجي ةالحجاوي للهندس

 1207 940 267 10054 7926 2128 1508 1211 297 التربية
 848 581 267 5722 3464 2258 770 389 381 والدراسات اإلسالمية الشريعة

 412 155 257 7051 4030 3021 749 241 508 التربية الرياضية
 245 141 104 3964 2390 1574 503 260 243 القانون

 182 97 85 4028 2583 1445 156 104 52 الفنون الجميلة
 248 181 67 4619 2429 2190 670 248 422 تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 63 43 20 1163 786 377 328 221 107 نثروبولوجيااآلثار واأل
 346 232 114 8296 6087 2209 432 315 117 عالماإل

 69 27 42 3904 1852 2052 133 55 78 السياحة والفنادق
 216 111 105 5385 3294 2091 972 535 437 الطب

 227 207 20 4551 3394 1157 331 248 83 الصيدلة
 7444 4883 2561 72170 45770 26400 12809 7701 5108 المجموع
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 .31/8/2020تاريخ ولغاية  2011/2012تطور أعداد الطلبة المسجلين بالجامعة من العام الدراسي (: 2شكل )

 
 

 

 لدرجة البكالوريوس توزيع الطلبة المقبولين نسبة (: يُبين 4) جدول

 2019/2020 للعام الجامعيحسب معدل الثانوية 

 معدل الثانوية
 النسبة

 الفصل الثاني الفصل األول

50 – 64.9 2.5% 13.3% 

65 – 67.9 6.9% 14.53% 

68 – 75.9 25.4% 28.59% 

76 – 83.9 26.9% 21.71% 

< 84 38.3% 21.87% 
 

 * 9201/2020 للعام الجامعيحسب الدرجة العلمية والتقدير  (: الخريجون5) جدول

 التقدير

 ماجستير بكالوريوس

 الفصل الثاني الفصل األول الفصل الثاني الفصل األول

 العدد
النسبة 

 المئوية
 العدد

النسبة 

 المئوية
 العدد

النسبة 

 المئوية
 العدد

النسبة 

 المئوية

 %20.15 54 %21.0 57 %14.76 420 %11.3 199 ممتاز

 %66.04 177 %67.5 183 %29.88 850 %24.8 439 جيد جًدا

 %13.81 37 %11.4 31 %34.66 986 %34.0 601 جيد

 0 0 - - %20.7 589 %30.0 530 مقبول

 %100 268 %100 271 %100 2845 %100 1769 المجموع

 ( طالبًا وطالبة.169) بلغ عد  الخريجينوا يو د  ادير لد  ة الدي و اإ  *               
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العام التي تمت مناقشتها خالل دكتوراب ال اتماجستير وأطروح(: عدد رسائل ال6)جدول 

  مرفق: 2019/2020الجامعي 

 ماجستير بدكتورا الكلية

 11 0 نثروبولوجيااآلثار واأل

 116 23 اآلداب

 23 0 عالماإل

 103 0 ةدارياالقتصاد والعلوم اإل

 108 223 التربية

 40 0 التربية الرياضية

 29 0 ةالحجاوي للهندسه التكنولوجي

 15 0 السياحة والفنادق

 42 10 والدراسات اإلسالمية الشريعة

 42 0 العلوم

 27 0 الفنون الجميلة

 20 0 القانون

 18 0 تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 594 256 المجموع

 2019/2020للعام الجامعي التوزيع األسبوعي للمحاضرات (: 7) جدول

 وقت المحاضرة
 عدد الساعات

 الصيفيالفصل  الفصل الثاني الفصل األول

 0 1554 1605 حد، ثل، خمس

 70 956 947 ثن، ربع

 0 188 174 حد

 0 188 171 ثن

 1 180 175 ثل

 0 155 153 ربع

 12 117 119 خمس

 29 39 40 ربع، خمس ثل، ثن، حد،

 0 20 26 سبت

  112 3397 3410 المجموع

 

  2019/2020 للعام الجامعيتوزيع الشعب حسب سعة القاعة (: 8) جدول
 

 سعة القاعة
 د الشعبدع

 الفصل الصيفي الفصل الثاني الفصل األول

1 – 25 2025 2027 815 

 35 - 26 413 445 146 

36 – 45 434 457 141 

46 – 55 250 280 126 

56 – 65 214 220 135 

66 – 75 160 183 100 

76 – 85 96 106 78 

>=86 445 376 

 
325 

 1866 4094 4037 المجموع
 

عدد العاملين فـي الوظـائف اإلداريـــة والفنيـة في الجامعة بلغ  الجهاز اإلداري:(: 9جدول )

لغاية  في المدرسة النموذجية وموزعين على النحو اآلتي 144، منهم عاماًل  1455

 مرفق :31/8/2020
 

 

 العدد نوع الوظيفة

 953 مصنف

 417 مقطوع

 83 العقد السنوي

 2 األجور اليومية

 1455 المجموع
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 مرفق :األكاديميالجهاز 

  ( 14)م هم ، ( مساعد  د ي 37( مد س، و)172(  ت اذ مساعد، )278 ت اذ مشا ك، )( 297(  ت اذ، )326: )مو عين يما يلي( 1110 عضا  الهيئة ال د يسية في الجامعة ) عد بلغ

 .مرف  ا( محا رً 24بلغ عد  المحا رين غير الم فرغين )، و10 دول   م مرف   من   سيا   خرى

 و ة وبلغ ععد  الع ين حصعلوا علعا   عا ة  و  ععا ، مرف  ( عضو  يئة  د ي 123)جامعة  لا  امعا   خرى المن   و  فرغ علمي بلغ عد  ال ين حصلوا علا   ا ة  و  عا ة  و ان داا 

 و من فئعة  مرف ( 28  ضمن ال ر ية  لا   بة  علا ) مخ لفة  يا يمية  ر ي هم  لا   ب مع وبلغ عد  ال ين  .( عضو  يئة  د ي 9جامعة )المن  امعا   خرى  لا   و  فرغ علمي ان داا

  .مرف ( عضو  يئة  د ي  60) لفئة  من الر بة نفسها

  مرف  ما بين  عيين  ديد، مبعوثين عائدين، ات ا اا،  ضا   فرغ علمي في الجامعة يليا  الجامعة( عضو  يئة  د ي  في مخ لف 2)  عيين  مع. 
 

 

 31/8/2020لغاية تاريخ والرتبة األكاديمية والمؤهل العلمي  الكليةأعضاء هيئة التدريس حسب : (3)وشكل ( 10) جدول

 

 

 أعضاء هيئة التدريس              
 

 

 الكلية          

 المؤهل العلمي الرتبة األكاديمية 
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  3     47 130 20 30 19 43 68 180 كلية العلوم

       19 127 1 18 23 57 47 146 كلية اآلداب

       9 75 0 9 31 16 28 84 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

       14 107 0 14 49 35 23 121 كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

       10 100 0 10 13 33 54 110 كلية التربية

  1     11 76 1 11 20 25 31 88 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

  1     11 37 1 10 11 8 19 49 كلية التربية الرياضية

       3 28 0 3 5 14 9 31 كلية القانون

 1 2     18 30 3 18 7 13 10 51 كلية الفنون الجميلة

       6 51 0 6 19 21 11 57 كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

       8 29 0 8 6 10 13 37 كلية اآلثار واألنثروبولوجيا

  1     13 14 8 6 8 1 5 28 كلية اإلعالم

       1 13 0 1 1 11 1 14 كلية السياحة والفنادق

   26 5 1 9 3 21 1 11 44 6 3 65 الطبكلية 

       6 22 2 4 15 4 3 28 كلية الصيدلة

       16 5 0 13 7 0 1 21 مركز اللغات

 1 8 26 5 1 9 195 865 37 172 278 297 326 1110 المجموع
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 31/8/2020لغاية تاريخ  أعضاء هيئة التدريس حسب الجنسية(: توزيع 11جدول )

 

 المجموع مصرية عراقية سورية أردنية الجنسية 

 1110 8 5 1 1096 العدد

 مرفق: 31/8/2020لغاية تاريخ أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على إجازة أو إعارة أو انتداب أو تفرغ علمي من الجامعة إلى جامعات أخرى (: 12) جدول

 
 

 لتدريسأعضاء هيئة ا                                    

 الكلية 

 المجموع تفرغ علمي بدون راتب انتداب إعارة

 18 3 9 5 1 كلية العلوم

 24 5 13 2 4 كلية اآلداب

 12 5 6 0 1 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

 21 5 8 7 1 للهندسة التكنولوجيةكلية الحجاوي 

 14 3 6 2 3 كلية التربية

 4 2 2 0 0 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

 9 2 7 0 0 كلية القانون

 7 5 2 0 0 كلية الفنون الجميلة

 10 4 6 0 0 كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 2 1 1 0 0 كلية اآلثار واألنثروبولوجيا

 1 0 1 0 0 اإلعالمكلية 

 1 0 1 0 0 مركز اللغات

 123 35 62 16 10 المجموع
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 مرفق 2019/2020للعام الجامعي : عدد ساعات التدريس حسب الرتبة األكاديمية (13) جدول  

 عدد الساعات تحت النصاب يسرعدد أعضاء هيئة التد الفصل الرتبة األكاديمية
 عدد الساعات فوق

 النصاب
 عدد ساعات التدريس عدد الساعات ضمن النصاب

 أستاذ

 2330 2144 58 128 254  ول

 2355 2141 31 182 265 ثاني

 1325 605 57 663 217 صيفي

 أستاذ مشارك

 2780 2584 49 146 223  ول

 2851 2622 35 194 238 ثاني

 1471 319 111 1041 207 صيفي

 أستاذ مساعد

 2986 2704 72 210 244  ول

 2766 2460 39 266 233 ثاني

 1356 379 70 907 187 صيفي

 رسدم

 2326 2141 41 145 157  ول

 2219 1904 17 299 163 ثاني

 806 100 12 694 100 صيفي

 مساعد تدريس

 331 331 0 0 36  ول

 288 255 0 33 33 ثاني

 72 58 0 14 21 صيفي

محاضر غير 

 متفرغ

 0 0 0 0 32  ول

 0 0 0 0 20 ثاني

 0 0 0 0 4 صيفي

 المجموع

 10753 9903 221 629 946  ول

 10479 9383 122 974 932 ثاني

 5028 1461 250 3318 732 صيفي
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 مرفق 2019/2020 لعام الجامعياإلى الطلبة خالل على رأس عملهم  الذين هم يُبين نسبة أعضاء هيئة التدريس: (14) جدول

 الكلية

 الفصل الثاني الفصل األول

 نينسبة الطلبة/ المدرس عدد أعضاء هيئة التدريس  عدد الطلبة المسجلين نسبة الطلبة/ المدرسين عدد أعضاء هيئة التدريس  د الطلبة المسجليندع

 18.03 180 3246 19.72 182 3589 العلوم

 45.90 146 6701 50.70 141 7149 اآلداب

 34.17 84 2870 40.62 82 3331 االقتصاد والعلوم اإلدارية

 29.89 121 3617 33.18 121 4015 للهندسة التكنولوجيةالحجاوي 

 33.67 110 3704 37.84 110 4162 التربية

 30.00 88 2640 32.16 88 2830 الشريعة والدراسات اإلسالمية

 40.39 49 1979 42.00 49 2058 التربية الرياضية

 58.52 31 1814 52.10 31 1615 القانون 

 13.14 51 670 13.80 51 704 الفنون الجميلة

 25.18 57 1435 27.95 57 1593 تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 8.51 37 315 16.59 37 614 اآلثار واألنثروبولوجيا

 47.93 28 1342 51.54 28 1443 عالماإل

 23.21 14 325 28.64 14 401 السياحة والفنادق

 32.12 65 2088 32.86 64 2103 الطب

 49.04 28 1373 49.96 26 1299 الصيدلة

 18.03 21 -  21 - مركز اللغات

 30.74 1010 34119 33.49 1102 36906 المجموع
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  حسب العام الجامعي الطلبة في الشعب توزيع أعداد : (15) جدول
 

معياالعام الج  
الفصل 

 الدراسي

 عدد الشعب

مجموعال  

ضمن 

الحدود 

 المقررة

 بزيادة

25 %

 أو أقل

 -25بزيادة 

% أو  50

 أقل

 -50بزيادة 

100  %

 أو أقل

بزيادة 

100  %

 فأكثر

5201/6201  

 916 683 292 355 1393 3639 األول

 827 661 324 421 1511 3744 الثاني

 315 258 148 180 93 994 الصيفي

6201/7201  

 810 582 269 38 1692 3391 األول

 740 525 295 350 1888 3798 الثاني

 239 246 136 177 717 1515 الصيفي

7201/8201  

 667 440 274 382 1928 3691 األول

 611 486 240 360 1966 3663 الثاني

 196 219 123 188 726 1452 الصيفي

8201/9201  

 659 426 269 358 1916 3628 األول

 679 398 259 331 1998 3665 الثاني

 384 215 150 132 643 1524 الصيفي

2019/2020  

 779 454 244 328 1782 3587 األول

 735 529 257 287 1744 3552 الثاني

 523 192 87 86 531 1419 الصيفي
 

لغاية  ع المبعوثين والذين هم على رأس بعثتهم حسب الكلية والدرجة العلميةتوزي (:16)جدول 

       مرفق.   31/8/2020تاريخ 

 
 

 

 الدرجة العلمية                         
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 4   4 العلوم

 2   2 اآلداب

 10  2 8 االقتصاد والعلوم اإلدارية

 15   15 الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 1   1 تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 1   1 الفنون الجميلة

 10 9  1 الطب

 1   1 اإلعالم

 5   5 الصيدلة

 49 9 2 38 المجموع
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 ت را يجيةا الخ ة 

 



 2020 - 2016لجامعة اليرموك للخطة االستراتيجية  الختاميالتقرير 

 طـــة والتخطيـــرة التنميــــدائ   
28 

  



 2020 - 2016لجامعة اليرموك للخطة االستراتيجية  الختاميالتقرير 

 طـــة والتخطيـــرة التنميــــدائ   
29 

 :ستراتيجيةاإلالخطة 

  حتتتتتتتتتتتو الجتتتتتتتتتتتودة والتميتتتتتتتتتتتز والعالميتتتتتتتتتتتةن حععععععععععع   ععععععععععععا  اليرمعععععععععععوك:  2020 -2016 الخمسعععععععععععةلألععععععععععععوا   تععععععععععع را يجيةا  نجعععععععععععا  الجامععععععععععععة  ععععععععععععدا  خ  هعععععععععععا 

 السع وية   الخ ع  ععدا فعي المخ لفعة، ومرايا عا ويليا هعا و وائر عا للجامععة  تاتية وخا طعة طريع  وا حة، بحيث  كوأ الخ ة مر عية و  داف و تالة  ؤية وف  العمل ا جا ا  و د حد  

 .ت را يجيةا   حاي    دافها صوا وموا   ا وطا ا ها الجامعة    ظم  هو  بحيث ال  ويرية، والبرامج

نوعيعة  نالعة  حعداث يس و ب مما ا،له ايكوأ مس هلكً   أ من بدًا  العمل، فرص  ن ال وفي و بداعا  المج م  اب كا  في امسا مً  ال علم، لعملية  ئيًسامحوً ا  ال الب  عل لا  جامعةو هدف ال

والعلمعي  اا  صعا ق ل اعد ا فعي يسعهم او علع  مبعدعً  بعل فاع   ع ا لعي  العمعل، تعوق   فع  واح يا عا  ال عي والاعد ا  المهعا ا    مية علا بحيث  ريا الد اتية، والمار ا  ال عليمية البرامج في

 من و مكي هم وا  ا ية األيا يمية ةيوا   الجامع و أ يل   وير علا و ريا وا  ا ق الصعيدين األيا يمي علا الجامعة في الشاملة الجو ة ل شر ثاافة ايبيرً  اا  مامً   ولي الخ ة  أ يما للمج م ،

 اا  اعا معن   مك هعا  ديعدة  اتع را يجيا و ع  علعا الجامععة ليحع م العالم يشهدإ ال ق المعلوما  واا صاا   ك ولو يا وثو ة العلمي ال اد   أ .عملهم مجاا  في الم سا عة موايبة ال  و ا 

 .وال وعية الجو ة حيث معايير من المرمو ة الجامعا  مصاف  من وا  ا ية ل صب  األيا يمية و نظم ها بخدما ها

   عافةً   ئي  بشكل ال  بياية اث رعا األبح ال ي اال ميع  مرايا  نشا  يس دعي العلمي مما للبحث الم احة وا مكانا  ل  وير السياتا  يبيرة   مية ت را يجيةا  الخ ة الجامعة و د  ول 

 الجديدة ا يجيةت را   فر و .م   المر وة الفائدة المج معية و حاي  الجامعة في العلمي لمخر ا  البحث فععال و سوي   عم  لا   ل الوصول من والمج م  الخاص الا اع م   رتيخ الشراية  لا

 مع  وبحثيعة  يا يميعةا   عراي فعي وللعدخول المرمو عة العالميعة مع  الجامععا  الدوليعة عال ا هعا  عبكة ل وتعي  طموحعة خ ة الجامعة و ع  حيث للجامعة الدولية للعال ا  اخاصً  امحو ً  للجامعة

 و   في الخ ة الفععال له إ  بي ال  يُسا م  أ ا دً  عالية طموحا  ا .الجيدة والمما تا  المعا ف نال خالل من مؤتسا ية  وية و د ا   ولية ثاافة ب ا  بهدف الدولية وذلك والمؤتسا  الجامعا 

 و ن ا  حاياها فرص وم ابعةال عن الدائم البحث  لا الخ ة   لعا  المرمو ة. وت سعا  من العالميعة الجامعا  وفي مصاف األ  نيعة الجامعا  طليعة في  س ح  المكاأ ال ق في اليرموك  امعة

 للجامعة باآل ي:  ، و د  مثل  األ داف اات را يجيةوالعالمية والجو ة اال ميع  علا طري  األما   لا اليرموك  امعة لدف    إ األ داف  حاي  علا عا موأ

 دامة. مية المس  وم  لبا  ال المي،ات كمال   وير الجامعة با جاإ مفهو  الجامعة الشاملة، وبما ي  اتب م   تالة الجامعة و  دافها، وحا ا  السوق المحلي وا  ليمي والع .1

  .والم افسة في توق العمل، والمسا مة الفععالة في   مية المج م ن ال المعرفة  الاد ا عالية، مؤ ل علميًا و  بيايًا، ويم لك  يفا ة ق عدا  خريج ذ .2

   اا  بالبحث العلمي في الجامعة نحو المعايير العالمية.ا  .3

  الك ابيعة ا صعال والمهعا اافيعة، ومهعا ا   عدا  طالب  امعي ي م   بالح  الوط ي واان ما  ليكوأ عضًوا فاعاًل وم  ًجا في المج مع ، ويم لعك المهعا ا  ال  بيايعة، والعلعو  المعر .4

 والشفوية، بما يكفل  ا اي   لسوق العمل.

 عة والشعفافية فعي ميععا بمسع وى الدالجامعة، وال الوصول  لا ال ميعا في العملية ال عليمية، و ف  مس وى مخر ا ها ل لبية اح يا ا  المج م  المحلي، واا  ما  بجو ة البحث العلمي في  .5

 األعمال ا  ا ية.

 ابليعة.ي ها المس ي  العال ا  الخا  يعة م  الجامعا  والمرايا العلميعة العالميعة، و با ل الخبرا  من   ل  حاي   يم العالميعة في مسيرة الجامعة و ؤ عم .6

لع صعر البشعرق خا  يعة،  ذ  أ اغيرا  البيئة الداخليعة وال  وير الكا  ين األيا يمي وا  ا ق في الجامعة و أ يلهما عبر  وفير حا ا هما من ال عليم وال د يب المس مرين؛ في ظل م  .7

  و األتاس في ال  مية وال  وير. 

   وير الجها  ا  ا ق في الجامعة. .8

  ف  مس وى الشراية المس دامة بين الجامعة ومؤتسا  المج م  المحلي لضماأ وصول  تالة ال عليم الجامعي المج معي. .9

ا بعداع فعي وا   ب حايع  ال ميعع، و حاي  اات االل المالي وا  ا ق الكامل ال ق يسمت را يجيةا أ  ا  ة علا   ا  وظائفها و  وا  ا وف  خ  ها  عايا المو ف المالي للجامعة ل كو .10

 مخر ا ها.
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 :التنفيذية الخطة

هعة محعد ة مع   حديعد الجللجامععة وفع  خ عة  م يعة وا عحة و تع را يجيةا  عداف   فيع  ا ل حايع  األ  عمع فصعلة   ضعمن ال شعاطا  ال عي للجامعة خ ة   في يعة مُ  ت را يجيةا   ضمن الخ ة 

 ب .فيها و حديد  و   الاصو  و تبا ا نجا م ابعة   في  الخ ة و ياس نسبة من ما مكن مالمسؤولة عن   في    إ األنش ة و حديد مخر ا ها ونوا جها ومؤ ر  ياتها 

 

 :لةءللكليات وثقافة المسا ستراتيجيةاإلالخطط 

 ايعيم  مع سع وية.  ع ا و عال وطلب من الكليا   اديم  اا ير   ا  وف    إ الخ ع  نصعف ،  في ية ت وية بمعايير ومؤ را   ياس وا حة اللكليا  والمرايا خ  ً  ت را يجيةا  ضم   الخ ة 

  را يجيةتعمحعاو  الخ عة ا نع  و عد  كو ،معر ب  بهع إ ال اعا ير من عدم  والمديرينال جديد للعمدا  بحيث يكوأ  ت را يجيةا   ا  عمدا  الكليا  والمرايا وف   اا ير األ ا  وبما يعك  خ  هم 

 :من اآل ي

 األيا يمية والبرامج الكليا  ات حداث محو  .1

 الد اتية والخ   البرامج محو  .2

 العلمي البحث محو  .3

 ال لبة محو  .4

 الجو ة   ا ة محو  .5

 العالمية محو  .6

 الموا   البشرية محو  .7

 ال  وير ا  ا ق محو  .8

 المج معية المسؤولية محو  .9

 للجامعة المالي المو ف  محو .10

 محو  الب ية ال ح ية .11
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 ستراتيجيةأبرز إنجازات الجامعة منذ تطبيق الخطة اإل
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 ويــــرير السنـــوان بالتقـــوالت األلـــمدل

 مالحظات  اللون

 األخضر
 تاريخ  لغايةو ستراتيجية: اإلنجازات التي تّم تنفيذها منذ بدء تنفيذ الخطة اإلالتقرير السابقإنجازات 

31/8/2019. 

 .31/12/2020ولغاية  1/9/2019من : الفترة إنجازات التقرير الحالي األزرق

 .العمل بهنشاط بدأ ولم ينته  األصفر

 .ستراتيجيةاإل الخطةحسب  لم يـُنجزنشاط  األحمر
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 نشاط حان وقته ولم يُنّفذ نشاط بدأ ولم ينته بعد إنجازات التقرير الحالي  التقرير السابق إنجازات 

 
 

 األكاديميّة والبرامج الكليات المحور: استحداث

نميتة مي، ومتطلبتات التوحاجتات الستوق المحلتي واإلقليمتي والعتالالهدف االستراتيجي: استكمال تطتوير الجامعتة باتجتاب مفهتوم الجامعتة الشتاملة، وبمتا يتناستب متع رستالة الجامعتة وأهتدافها، 

 المستدامة.

 : استحداث كليتي: التمريض، والعلوم الطبية المساندة، وقسمي: المساقات الخدمية للمتطلبات االختيارية.1الهدف الفرعي

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة 

 اإلستراتيجية
المسؤولة الجهة 

 عن التنفيذ

النسبة المئوية 

 لإلنجاز/ العدد
 مالحظات

 الى من

و عععع  الهيكععععل ال  ظيمععععي للكليععععا  

 الم وق ات حداثها.

  عععرا  الهيكعععل ال  ظيمعععي للكليعععا  الجديعععدة معععن مجلععع    عععمع 

 1/9/2016 1/6/2016  .األم ا 

نائب الرئي  

 .للشؤوأ األيا يمية

لج ة خاصة يشكلها 

 الرئي .

 

 

و عععع  الخ عععع  الد اتععععية للبععععرامج 

الم وق  نشاؤ ا فعي الكليعا / األ سعا  

الجديدة وفع   ليعل اتع حداث البعرامج 

 الد اتية في الجامعة.

  مع   را  الخ   للبرامج ال الية من مجل  األم ا .

 .بكالو يوس  مريض 

 .بكالو يوس علو  طبية مخبرية 

 .بكالو يوس عالل طبيعي 

 .بكالو يوس صحة عامة 

1/11/2016 1/8/2017 

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.

لج ة خاصة يشكلها 

 الرئي .

 

نشا  يلية  ما رح 

 ال مريض
 

نشا  العلو   ما رح 

 ال بية

لععععم يعععع م الموافاععععة علععععا اتعععع حداث برنععععامجي ال مععععريض 

والعلعععععو  ال بيعععععة المخبريعععععة معععععن  بعععععل مجلععععع  ال علعععععيم 

 العالي.

    

  را ال مريض
 

  را  العلو  ال بية 

ال ح يععععة وال جهيععععاا   ععععوفير الب يععععة 

العلميعععععععة والمخ بعععععععرا  ال عليميعععععععة 

 الم لوبة.

مخ بععرا   عليميععة  ديععدة فععي مبععاني الجامعععة  7 ععمع  جهيععا 

 الجديدة باألثاث والمعدا  الال مة.

 
2016 2018 

نائب الرئي  

 للشؤوأ ا  ا ية.

 الدائرة اله دتية.

  ائرة اللوا  .

  ائرة الصيانة.

20% 

لم ي م ات حداث 

ال مريض،  يلي ي:

والعلو  ال بية 

ولم ي م  ،المساندة

  نشا  المباني.

  عععمع الموافاعععة معععن مجلععع  األم عععا  علعععا اتععع حداث الكليعععا   رخيص الكليا  الجديدة.

 الجديدة. 
   ئي  الجامعة 2018 2017

م ظو   ما  مجل  

 ال عليم العالي.

لم ي م الموافاة علعا اتع حداث برنعامجي ال معريض والعلعو  

 ال بية المخبرية.

    

 ادم  الجامعة 

ب لبها لمجل  

ال عليم العالي ولم 

ي م الموافاة، وتي م 

ال اد  مرة  خرى. 

  را ال مريض
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  را  العلو  ال بية

 فد الكليا / األ سا  الجديدة بأعضا  

 يئععة ال ععد ي  وفعع   تعع  ومعععايير 

 ااع ما .

اتعع حداث  ععمع ال أ يععل لحععين الحصععول علععا الموافاععة علععا 

برنامجي ال مريض والعلو  ال بية المخبرية من  بل مجلع  

 ال عليم العالي.
2016 2018 

  ئي  الجامعة.

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.

مدير الموا   

 البشرية.

 

 

 فععد الكليععا  بأعضععا   يئععة  د يسععية 

معععن خعععالل و ععع  خ ععع  اتععع ا اا 

 واب عاث. 

الموافاععة علععا اتعع حداث  ععمع ال أ يععل لحععين الحصععول علععا 

برنامجي ال مريض والعلو  ال بية المخبرية من  بل مجلع  

 ال عليم العالي.
2016 2020 

  ئي  الجامعة.

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.

عمدا  الكليا  

 الجديدة

 

 

عاد ا فا يا   راية م  الجهعا  ذا  

العال عععععة ل عععععوفير البيئعععععة ال  بيايعععععة 

 وال د يبية لل لبة.

 

2018 2020 

  ئي  الجامعة.

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.

عمدا  الكليا  

 الجديدة

 

 

اتعع حداث  سععمي المسععا ا  الخدميععة 

 للم  لبا  ااخ يا ية.

( ب ععا يخ 23/2016علععا  لسععة مجلعع  العمععدا    ععم ) ب ععا ً 

  مع  وطين  سم المسعا ا  الخدميعة ا نسعانية فعي 6/6/2016

لو يععا ا  لععا يليععة اآلثععا  واألنثروبواحاًععيليععة اآل اا ونالهععا 

 و سم المسا ا  الخدمية العملية في يلية العلو .

 الارا     

 : استحداث برامج أكاديمية نوعية لتلبية احتياجات السوق.2الهدف الفرعي

و عععع  الخ عععع  الد اتععععية للبععععرامج 

الم وق  نشعاؤ ا وفع   ليعل اتع حداث 

 البرامج الد اتية في الجامعة.

ل لبيععععة  وعيعععة ال يا يميعععةاألبعععرامج ععععد  معععن ال اتععع حداث

 1/8/2017 1/11/2016 .اح يا ا  السوق

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.

لج ة خاصة يشكلها 

 الرئي 

 الد اتا  العليا  
 

 بكالو يوس 
 

 ات حداث البرامج
 

 وعيعععة ل لبيعععة ال يا يميعععةاألبعععرامج معععن ال ععععد اتععع حداث 

 .اح يا ا  السوق
   

 ات حداث البرامج 
 

وال جهيععععاا    ععععوفير الب يععععة ال ح يععععة

العلميعععععععة والمخ بعععععععرا  ال عليميعععععععة 

 الم لوبة.

ة نجعا  المخ بعرا  ووتعائل ال علعيم الم لوبع ي م العمل علا 

 للبرامج الجديدة.

  :اويععد  اعععا  الد اتععا  العليععا بشا ععا  يليععة ال ربيععة 

 ذيية، و جديد مااعد الااعا  والس ائر و  اأ الجد اأ.

 .جهيا  ثاث يلي ي الصيدلة وال ب  

  :اله دتة 

 جهيعععععا طعععععاوا  م الععععععة فعععععي المك بعععععة الحسعععععي ية  -

2017 2018 

نائب الرئي  

 للشؤوأ ا  ا ية.

 الدائرة اله دتية.

  ائرة اللوا  .

  ائرة الصيانة.

35% 
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 ات خدامها من ال الا. 

 و يعععد و رييعععب  تعععاف مسععع عا ة لموا ععع  مخ لفعععة فعععي  -

 الجامعة. 

 نشعععا  مسعععا  يسعععل لشعععبكة الم ا صعععة الخاصعععة بشعععبكة  -

 األلياف الضوئية. 

  جهيا  اعة صو  الها ميين في عما ة  ؤوأ ال لبة. -

 عععمع   عععرا  البعععرامج الجديعععدة )بكعععالو يوس اللغعععة ال رييعععة،   رخيص البرامج الجديدة

برنععامجي ما سععع ير الاعععانوأ الععععا  والخعععاص( معععن مجلععع  

ال علععيم العععالي و ععمع الحصععول علععا ااع مععا  الخععاص لهعع إ 

 البرامج.

   ئي  الجامعة 2018 2017

 

 فد البرامج الجديعدة بال عا م ا  ا ق 

 والف ي وف   ت  ومعايير ااع ما 

ة  عععمع  فعععد البعععرامج الجديعععدة بعععالكوا   األيا يميعععة وا  ا يععع

 الم لوبة و مع الحصول علا ااع ما  الخاص لها.
2017 2018 

  ئي  الجامعة.

نائب الرئي  

 للشؤوأ ا  ا ية.

مدير الموا   

 البشرية.

 

 

 ة فععد البععرامج الجديععدة بأعضععا   يئعع

 د يسعععية معععن خعععالل و ععع  خ ععع  

 ات ا اا واب عاث

 مع  عيين واب عاث عد  من  عضا   يئة ال عد ي  الجعد  فعي 

 مرف معظم يليا  الجامعة خالل الف رة الساباة. 
2017 2020 

  ئي  الجامعة.

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.

عمدا  الكليا  

 الجديدة

  

عاد ا فا يا   راية م  الجهعا  ذا  

العال عععععة ل عععععوفير البيئعععععة ال  بيايعععععة 

 وال د يبية لل لبة.

 مرف  ا فا يا   راية م  الجها  ذا  العال ة. عدةعاد 
2017 2020 

الرئي  نائب 

 للشؤوأ األيا يمية.

 عمدا  الكليا  

 
 

 اا فا يا      ا فا يا   راية م  الجها  ذا  العال ة. عدةعاد 

خ بعر  حعع    ا ة ومجموعععة اا صعاا  األ  نيعة "او انعج" ونصع  علععا  أ  عاو  مجموععة او انعج مخ بعر"او انج اليرمععوك ا بعداعي" حيعث يكعوأ الم و يع  ا فا يعة  ععاوأ بعين اليرمعوك  •

 و  راف مجم  الريا ة األيا يمية لل ميا.

ال عد يب  ي  ل لبعة الكليعةأل هعاة، وال عي ي ع نشا   رية  ين لمخ بر اا صاا  ال د يبي فعي يليعة الحجعاوق واله دتعة ال ك ولو يعة المعاو  بمخ لعف خعدما  اان رنع ، و حعدث ال ا يعا  وا  •

 .صاا  الخلوية و وفير ال د يب العملي الال   لهمال ظرق والعملي ال  بياي لمخ لف مسا ا  اا صاا  الالتلكية، و  را  األبحاث الم خصصة في اا 

ن وال ي  ضم عدة   ياأ؛ م ها ي( في الجامعة: وال ي  عد الم صة الثالثة علا مس وى المملكة، وذلك   في ا ا فا ية ال عاوأ المبرمة بين اليرموك و رية  ZINCاف  اح م صة  ين لإلبداع ) •

، ال ي خاص بال باعة ثالثية األبعا ، و ين الوا   ااف را ي، با  افة  لا و و  عدة مساحا  م عدع ة اات عماا  والمجهَاة بأحدث المعدَا  ين   وير األلعاا الر مية، والرين ال

( من ال لبة المسجلين من اات فا ة من المراف  وال سهيال  الم وفرة ZINCيمكن ات خدامها لعاد اا  ماعا   و لعاد و  ا  عمل  و حلاا  العصف ال   ي وغير ا، وتي مكعن  عضا  )
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 ZINCا فا ية . في الم صة

يعة ال عليميعة ع ا بال عليم االك روني ليكوأ األول من نوع  في الجامعا  األ  نية، نظرا  لا  أ  ع ا ال عوع معن ال علعيم  صعب  معن الضعرو يا  فعي العمل امعة اليرموك بصد   نشا  مريا يُ  •

 :                         ا بعععال عليم ا لك رونعععي ععععن بععععد لل لبعععة غيعععر األ  نيعععين فعععي  امععععا هم مثعععل%، وتعععياو  المريععع25ألق مؤتسعععة  يا يميعععة، بحيعععث  صعععل نسعععبة المسعععا ا  ال عععي  عععد س الك رونيعععا  لعععا  

 .Proposal to establish the YU Online Education Center)ماليايا، الصين، و رييا( 

 الموافاة المبدئية علا ات حداث برنامج ما س ير في   ا ة الموا   البشرية في يلية اا  صا  والعلو  ا  ا ية. •

 المخولة لم    خصة مااولة المه ة في الوايا  الم حدة اامريكية.( ECFMG مع اع ما  يلية ال ب من  معية ) •

 .21/5/2017حيث  مع  خريج ال لبة وم حهم  ها ا  ب ا يخ  Common Bond فعيل برنامج الخدمة اا  ماعية بال عاوأ م   امعة مي شيغاأ وم ظمة الـ  •

  بية والصحية الوط ية: سا م يلية ال ب ممثلة بعميد ا يعضو  و  ئي  في   م اللجاأ ال •

 .المجل  األعلا لصحة المر ة برئاتة تمو األميرة عائشة 

 .المجل  الصحي العالي برئاتة معالي و ير الصحة 

 .لج ة الد اتا  العليا في المجل  ال بي األ  ني 

 .ئاتة اللج ة العلمية في  معية  طبا  العيوأ األ  نية  

  المجل  ال بي األ  ني.اللجاأ العليا ولجاأ اام حانا  في 

 مرف . 17/2/2020( ب ا يخ 6/2020عمدا    م ) نشا  مريا ال علعم ا لك روني ومصا   ال عليم ا لك روني في  امعة اليرموك، والموافاة علا  عليما  المريا ب اً  علا  را  مجل  ال
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 المحور: البرامج والخطط الدراسيّة

 المجتمع. تنمية في لةالفعّا العمل، والمساهمة سوق في والمنافسة المعرفة إلنتاج الخصائص وتطبيقًيا، ويمتلك علميًا عالية، ومؤهل كفاءة ذي الهدف االستراتيجي: إعداد خريج

 فــي الحديثــة االتجاهــات قليمــي، وتواكــبواإل المحلــي العمــل لســوق الحقيقية الحاجـات مع تتـواءم الجامعة تقدمهـا التـي األكاديميـة البرامـج لكافـة : بنـاء خطـط دراسـية1الهدف الفرعي

 والدولـي. الوطنـي واالعتمـاد الجـودة ضبـط معاييـر يلبـي المتسـارع، وبمـا والتقنـي التكنولوجـي العالــي، والتطــور التعليــم

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة 

 اإلستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

النسبة المئوية 

 لإلنجاز/ العدد
 مالحظات

 الى من

ااطالع والمس  المعلوما ي ل جعا ا 

األخعرى تعوا  المحليعة     الجامععا 

 العالمية.

  مع  عدا   اا ير الماا نة لكافة برامج الجامعة.

  

 مي  األ سا  

األيا يمية في 

 الجامعة

 30/11/2015 

  اتة اح يا ا  السوق لمعرفة مدى 

 حا ة توق العمل له ا ال خصص.

  مع  عدا   اا ير اح يا ا  السوق لكافة برامج الجامعة.
  

 مي  األ سا  

األيا يمية في 

 الجامعة

 31/12/2015 

 حديعععععد الرؤيعععععة والرتعععععالة للخ ععععع  

الد اتعععععععية مععععععع   حديعععععععد   عععععععداف 

 ومخر ا  البرامج.

ديعد والرتعالة للخ ع  الد اتعية، يمعا  عمع  ح ة مع  حديد الرؤي

 15/6/2016 1/6/2016   داف ومخر ا  يافة البرامج.

 مي  األ سا  

األيا يمية في 

 الجامعة

 15/1/2016 

 عععععععدا  المصععععععفوفة لكافععععععة بععععععرامج 

 البكالو يوس في الجامعة.

  مع انجا  المصفوفة.
15/6/2016 30/6/2016 

 مي  األ سا  

األيا يمية في 

 الجامعة

 30/1/2016 

 صميم الخ   الد اتية المعدلعة لكعل 

 في الجامعة.برامج البكالو يوس 

  مع  عدا  مسو ة الخ   الد اتية.

1/8/2016 1/9/2016 

 مي  األ سا  

األيا يمية في 

 الجامعة

 1/3/2016 

  تععععال الخ عععع  الد اتععععية المعدلععععة 

 .لمحكمين خا  يين

  مع ات ال   اا ير المحكمين الخا  يين.
1/9/2016 15/9/2016 

 مي  األ سا  

األيا يمية في 

 الجامعة

 1/4/2016 

 انجا  الخ   الد اتية المعدلة.  مع  ال صميم ال هائي للخ ة الد اتية.
15/9/2016 1/10/2016 

 مي  األ سا  

األيا يمية في 

 الجامعة

 1/5/2016 

اع معععا  الخ عععة معععن مجلسعععي الاسعععم 

 والكلية.

  مع ال  سيب من  ِبل مجال  األ سا  والكليا .
1/10/2016 15/10/2016 

 مي  األ سا  

األيا يمية في 

 الجامعة

 1/6/2016 
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  تععال الخ عع  الد اتععية  لععا مريععا 

الجععو ة لل أيععد مععن اتعع يفا  م  لبععا  

 ااع ما  األيا يمي.

  مع اع ما  الخ   الد اتية من  ِبل مريا الجو ة.

 
15/10/2016 1/11/2016 

 األ سا  األيا يمية.

ااع ما  مريا 

 الجو ة و ماأ 

 15/6/2016 

علعععا لج عععة الخ عععة ععععرض الخ ععع  

 الد اتية في الجامعة.

ة  مع ال  سعيب باع معا  الخ ع  الد اتعية معن  ِبعل لج عة الخ ع

 الد اتية.
1/11/2016 1/12/2016 

لج ة الخ ة الد اتية 

 في الجامعة
 1/7/2016 

خ عة   اتعيعة  63صد    را ا  مجل  العمعدا  باع معا   .  را  الخ   من  بل مجل  العمدا 

 البكالو يوس.لمرحلة 
 8/8/2016  مجل  العمدا  31/12/2016 1/12/2016

الحصول علا ااع ما  المحلي لكافعة 

البرامج األيا يمية في الجامعة  عمن 

 برنامج  م ي محد .

 ععععمع الحصععععول علععععا ااع مععععا  المحلععععي لمعظععععم البععععرامج 

،  مععا فيمععا ي علعع  2007األيا يميععة ال ععي  نشععئ  بعععد عععا  

فيعع م   اتععة وا عع   عع إ  2007 بععل عععا  بععالبرامج الم شععأة 

البعععرامج ل حديعععد ال ا عععة ااتععع يعابية وال عععوا ص الوا عععب 

  وافر ا اع ما    إ البرامج.

1/3/2017 1/3/2019 

 الكليا .

ااع ما  مريا 

 الجو ة.و ماأ 

 ااع ما  المحلي 

العمل  عا   علعا الحصعول علعا ااع معا  المحلعي للبعرامج 

 ال الية: 

  :نجلياية لغة  - لمانية لغة البكالو يوس في 

 لغة انجلياية - لغة فرنسية 
  :الما س ير في 

 .علو  اللغة/ لغة فرنسية 
 .ال صميم 

  الحصعععول علعععا ااع معععا  المحلعععي لمعظعععم البعععرامج   عععمع

ما فيما ي علع  بال خصصعا  غيعر المع معدة،  األيا يمية، 

ا بد اتعة وا ع  الجو ة حاليً ااع ما  و ماأ ياو  مريا 

 ععع إ البعععرامج ل حديعععد ال ا عععة ااتععع يعابية وال عععوا ص 

  مرف  الوا ب  وافر ا اع ما    إ البرامج.

 :يلية اآل اا 

  الحصععععول علععععا اتعععع مرا ية اع مععععا  برنععععامجي   ععععمع

البكععععععالو يوس والما سعععععع ير فععععععي ال ر مععععععة فععععععي 

11/2020. 

  لكافععععة بععععرامج الكليععععة  ال اععععد  ب لبععععا  ااع مععععا   ععععمع

ا لهيئععععة اع مععععا  مؤتسععععا  العلععععيم العععععالي لك رونيًعععع 

   فة ، والجو ةااع ما  و ماأ بال عاوأ م  مريا 

   

97.3 %

برنامج  143)

من  صل 

147) 
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ا وا فا هعا مع  طلبعا  لك رونيًع ملفا  البرامج ال سععة 

 .ااع ما 

الحصععععول علععععا ااع مععععا  العععععدولي 

فعي الجامععة  لبرامج  يا يميعة مخ عا ة

 )برنامج علا األ ل من يل يلية(.

ا عدا  والحصول علعا ااع معا  العدولي فعي معظعم يليعا  

 مرف الجامعة. 
     

العدولي  اات مرا  فعي ا  عرا ا  للحصعول علعا ااع معا 

 .مرف 
     

 : مواكبة التطور التكنولوجي في العالم في مجال التدريس الجامعي وتوفير التقنيات والوسائل الحديثة للتدريس. 2الهدف الفرعي

 نشعععععععععا  المخ بعععععععععرا  ال د يسعععععععععية 

 و حديثها.

العمعععل علعععا المخ بععرا  ال د يسعععية و مجموععععة معععن  نشععا 

 مرف  .المو و ة  حديث
1/6/2016 31/12/2020 

نائب الرئي  

   ا ية. للشؤوأ ا

 ائرة ، الكليا 

 اللوا  .، الصيانة

 

 
 

 المخ برا      المخ برا  ال ي  مع  نشاؤ ا و حديثها. 

 نشعععا  مريعععا لبيععع  الك عععب والمعععوا  

 ال عليمية في الجامعة.

 ك ععب ب ععاً  علععا اح يا ععا  الكليععا   ال م  ععرا  يععالمك بععة: 

 ا  رايا   واعد بيانا  ب اً  علا اح يا ا  الكليا .
1/12/2016 1/7/2017 

نائب الرئي  

 للشؤوأ ا  ا ية
   ف لم يُ 

 في الجامعة لتحقيق التميّز في مجاالت التدريس.: االرتقاء بالهيئة التدريسية 3الهدف الفرعي

 صعععععميم برنعععععامج  عععععد يبي ل  عععععوير 

الاعععد ا  ال د يسعععية ألعضعععا   يئعععة 

 .ال د ي 

 مرف   مع  صميم برنامج  د يبي م كامل.
1/6/2016 1/9/2016 

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.

 الجو ة. مريا

 
 

 ااع ما  و ماأ الجو ة:  مريا 

  اان هعععا  معععن   اتعععة و شعععخيص وا ععع  الحا عععا    عععمع

ال د يبية ألعضا   يئة ال د ي  في الجامععة و عد  عا  

الاسععععم ب  ععععوير برنععععامج  ععععد يبي ألعضععععا  الهيئععععة 

 ال د يسية مسع  دًا  لعا الحا عا  ال د يبيعة و عائم علعا

  بعة محاو   تاتية  عي: العمعل األيعا يمي والبحعث 

 العلمي وخدمة المج م  والجو ة.

 ي بدايعععة يعععل فصعععل  يعععا يمي ياعععو  المريعععا ب  فيععع  فععع

برنامج  عد يبي الهعدف م ع   هيئعة األعضعا  المعي عين 

 الجد   و العائدين من ااب عاث.

   

 

الد اتة والمحو  

 الجديد
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ألعضا   يئة    في  البرنامج ال د يبي

 ال د ي .

 مرف البرامج ال د يبية ال ي  مع   في  ا. 

1/9/2016 31/12/2020 

لرئي  نائب ا

 للشؤوأ األيا يمية.

ااع ما  مريا 

 الجو ة.و ماأ 

 

 

      مرف البرامج ال د يبية ال ي  مع   في  ا. 

 يئعة  عديل  عليما  ال ر ية ألعضعا  

ال ععد ي  بحيععث يعع م  خصععيص و أ 

محد  لأل ا  ال د يسي  عمن  عروط 

 .ال ر ية

  مع   را   عليما  ال ر ية من مجلع  العمعدا  بمو عب ي عاا

وال ععي  شععج  علعععا  4/9/2016( ب ععا يخ 11/2016  ععم )

 ال شر في المجال  العلمية المرمو ة. 
1/6/2016 1/7/2016 

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية
  عليما  ال ر ية 

 نشا  ملف  د يسي لكعل عضعو  يئعة 

يوثعع  مععا  نجععاإ  ععد ي  فععي الجامعععة 

 .عبر الس وا  الساباة بشكل  رايمي

 ععمع فعع   ملععف  د يسععي لكععل عضععو  يئععة  ععد ي  فععي ثععالث 

 يليا  فا .
   األ سا  األيا يمية 1/9/2016 1/6/2016

       مع  نجا إ في يافة الكليا  األيا يمية. 

 .أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة في كل برامج وتخصصات الجامعة: الوصول الى المستويات العالمية المقبولة في نسبة 4الهدف الفرعي 

ا بما  اليل  عدا  طلبة الجامعة  د يجيً 

ي وا   م  ال ا ة اات يعابية للجامععة 

الععب ط 25000للوصععول  لععا حععوالي

  .2020 وطالبة بحلول عا 

  2014/2015 ععمع  اليععل  عععدا  ال لبععة فععي العععا  الجععامعي 

فعععععععي الععععععععا  الجعععععععامعي  37244العععععععا  40083معععععععن 

 .%14وب سبة انخفاض مادا  ا  2015/2016

  للعععا  الثععاني ي ععوالا انخفععاض  عععدا  ال لبععة فععي الجامعععة

لععا  1ف 2016/2017انخفععض فععي العععا  الحععالي حيععث 

طالبًععا ل بلععغ نسععبة اانخفععاض ال رايمععي حععوالي  32240

%، وانخفض عد  ال لبة في الفصعل الثعاني معن نفع  20

 طالبًعا ل بلعغ نسعبة اانخفعاض ال رايمعي 31306العا  الا 

 %.22حوالي 

  انخفض عد  ال لبة في الفصعل األول معن الععا  الجعامعي

%، 23طالبًا ب سبة انخفعاض  30976 لا  2017/2018

طالبًععععا ل بلععععغ نسععععبة  29815لععععا  فععععي الفصععععل الثععععاني و

 %.26اانخفاض حوالي 

  لعا  2018/2019انخفض عد  ال لبة في الفصعل األول 

%، وفعععي الفصعععل الثعععاني 20ب سعععبة انخفعععاض  31871

2016 2020 
  ئي  الجامعة.

 مجل  العمدا .

 

  عدا  ال لبة
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 %.23.3ب سبة  30729انخفض  لا 

حعععوالي  2019/2020بلععغ ععععد  ال لبعععة فعععي الفصعععل األول 

%، وفععي الفصععل الثععاني حععوالي 8ب سععبة انخفععاض  36906

 % ماا نة م  ت ة األتاس.15ب سبة انخفاض  34119

 1ال لبة ف    

 عيععععين  عضععععا   يئععععة  ععععد ي  فععععي 

 .من ال اص ال خصصا  ال ي  عاني

 مرف  عيي ا   عضا   يئة ال د ي  في الكليا . 

2016 2020 

  ئي  الجامعة.

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.

 عمدا  الكليا .

  ؤتا  األ سا .

  

 الفصل في  ي اً ا  330953من  انخفض العب  ا  افي

ا  ي عا ً  62283)ت ة األتاس(  لا  2014/2015األول 

 .2019/2020 في الفصل األول

  عضععا   يئععة  ععد ي  فععي يليععة اآل اا، والعمععل  3 عيععين 

 عضععا   يئععة  10 ععا   علععا طععرح  عالنععا   عيععين ل 

 ععد ي  مععن حملععة الععدي و اإ والما سعع ير فععي مخ لععف 

   سا  الكلية. 

  طرح  عالأ ل عيين اعضعا   يئعة  عد ي  فعي  خصصعي

 .الجيوانفو ما ك ، الفيايا  ال ووية والفيايا  ال بية

  برنعامج  فعيعضا   يئة  عد ي  مخ صعيين أبطلب  عيين

 مرف . من السيبرانياأل

  يليععة  يئععة  ععد ي  فععي   عضععا ( 5ال  سععيب ب عيععين )  ععمع

 .ال ب

  عيين  عضا   يئة ال عد ي  فعي  سعم الم عا ج وطعرق   مع 

 ، بعد عو  هم من ااب عاث.يلية ال ربية /ال د ي 

   

  

 

 

 الفصل األول
 

نسبة ال لبة للهيئة 

 ال د يسية

  وير معايير وآليعا   عيعين  عضعا  

 .الهيئة ال د يسية

  مع   وير و  را  معايير و ت  اخ يعا   عضعا   يئعة 

 تاتععي علعا الكفععا ة و عمع نشععرإ  ال عد ي  يع مععد بشعكل

للجميع  لضععماأ ناا ععة و ععفافية العمليععة بمو ععب  ععرا  

( ب ععععا يخ 43/2016مجلعععع  العمععععدا  بجلسعععع     ععععم )

8/11/2016. 

  عععديل الاععرا  الم ضععمن  تعع   عيععين و حويععل  عيععين 

 عضا  الهيئة ال د يسية والمحا عرين الم فعرغين فعي 

1/6/2016 1/7/2016 
نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.
 

 ت   عيين  عضا  

  يئة ال د ي 

 

 

  ت  ال عيين

 الجديدة
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 Timesالجامعععععة، باع مععععا  ال صعععع يفا  العالميععععة 

Higher Educatin (THE)  وShanghai  ععافة  

 المع مد تاباًا.  QS ـ لا  ص يف ال

 ة  عديل  عليما   عيين  عضا  الهيئة ال د يسية في يليع

 .ال ب

و ععع   عليمعععا  حعععوافا اتععع ا اا 

 .ممياين عضا   يئة  د ي  

مكانععة الجامعععة وتععمع ها العالميععة  سععاعد ا فععي اتعع ا اا 

 عضا   يئة  عد ي   خر عوا معن  امععا  مرمو عة، لع لك 

ا  عععأ  الجامععععة  نععع  لعععي    عععاك حا عععة لو ععع  مثعععل  ععع إ 

 ال عليما .

1/8/2016 1/10/2016 
نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.
  

 فعيععععل نظععععا  نشعععع  اب عععععاث  وائععععل 

 . امعا  عالمية مرمو ةال لبة  لا 

 مع   وير و  را  معايير و تع  اخ يعا  المبععوثين  ع معد  

 علا ال فوق الد اتي وام الك المها ا  الم لوبة.

  ععمع  مييعععا  وائعععل ال لبعععة فعععي  عليمعععا  اخ يعععا  المب عثعععين 

 عالما    افية. 5بم حهم 

1/8/2016 1/10/2016 
نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.
  

 : تطوير نظام تقييم أداء الطلبة لضمان جودة مخرجات برامج الجامعة وتحقيق معايير االعتماد وتحضير الطلبة المتحان الكفاية الجامعية.5الفرعيالهدف 

  ععوير نظععا  اام حانععا  والعالمععا  

 .في الجامعة

   مع  شكيل لج عة علعا مسع وى الجامععة لمرا ععة  عليمعا 

الععععد  ا  العلميععععة و اععععديم م حانععععا  وال ايععععيم لكافععععة اا

 ما رحا  ل  وير ا.

   وير نظا  ام حعاأ مسع وى اللغعة ا نجليايعة للد اتعا  

العليععا مععن حيععث المح ععوى وحوتععب   بعععد  أ  ععمع  حويععل 

 .1/6/2017ا من   ا     لا الجامعا  الرتمية اع با ً 

1/1/2017 1/3/2017 

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.

 عمدا  الكليا .

   األ سا . ؤتا

 

 

 لج ة   وير ال ظا 

 

م حاأ حوتبة ا 

الوط ي للغة 

 ا نجلياية

  ععععوير  عليمععععا  ل ايععععيم مخر ععععا  

 .لل لبة علا مس وى البرامجال علم 

 مرف ا  را ا  الم خ ة به ا الخصوص. 

1/4/2017 1/6/2017 

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.

 عمدا  الكليا .

  ؤتا  األ سا .

 

 

 ا  را ا      بهاذا الشأأ.ا  را ا  ال ي  ام  بها الكليا  

 واالرتقاء بمستوى برامج الدراسات العليا في الجامعة وضمان جودة مخرجاتها.: التوسع 6الهدف الفرعي

 حععععديث الخ عععع  الد اتععععية لبععععرامج 

الد اتععا  العليععا فععي الجامعععة بعع ف  

الخ عععوا  ال عععي ا بعععع  فعععي  حعععديث 

 العمل  ا   علا ال حضير له إ العملية بإعدا   ليل خاص -

خ عع  بععرامج الما سعع ير يو عع  آليععا  ومعععايير  حععديث 

 والدي و اإ.
1/1/2017 1/6/2017 

نائب الرئي  

 األيا يمية.للشؤوأ 

 عميد البحث العلمي. 

خ وا   حديث  

برامج 

 البكالو يوس
 

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/لجنة%20مراجعة%20تعليمات%20الامتحانات%20والتقييم.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/لجنة%20مراجعة%20تعليمات%20الامتحانات%20والتقييم.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/المراكز/مركز%20اللغات/أدلة%20مركز%20اللغات/دليل%206.jpg
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/المراكز/مركز%20اللغات/أدلة%20مركز%20اللغات/دليل%206.jpg
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/المراكز/مركز%20اللغات/أدلة%20مركز%20اللغات/دليل%206.jpg
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%20الختامي%20للخطة%20الاستراتيجية/من%20المصدر/مرفقات%20جديدة/تطوير%20تعليمات%20لتقييم%20مخرجات%20التعلم%20للطلبة%20على%20مستوى%20البرامج%20لغاية%20تاريخ%2031.docx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%20الختامي%20للخطة%20الاستراتيجية/من%20المصدر/مرفقات%20جديدة/تطوير%20تعليمات%20لتقييم%20مخرجات%20التعلم%20للطلبة%20على%20مستوى%20البرامج%20لغاية%20تاريخ%2031.docx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20السنوي%202019-2020/من%20المصدر/الإجراءات%20التي%20قامت%20بها%20الكليات%20لامتحان%20الكفاءة.docx


 2020 - 2016لجامعة اليرموك للخطة االستراتيجية  الختاميالتقرير 

 طـــة والتخطيـــرة التنميــــدائ   
43 

   مع   را  الخ   الد اتعية لبعرامج الد اتعا  العليعا بع ف - برامج البكالو يوس.

 الخ وا  ال ي ا بع  ببرامج البكالو يوس.  

  مع  عدا  الخ   الد اتية حسعب العدليل و عمع   را  عا معن -

لج ععععة الخ ععععة الد اتععععية فععععي عمععععا ة البحععععث العلمععععي 

 والد اتا  العليا. 

 اتية علعا مجلع  الد اتعا  العليعا  مع عرض الخ   الد -

( 31/2017ومجل  العمدا  و مع   را  ا في  لس     م )

 (.21/8/2017 ا يخ )

خ ة الما سع ير لمسعا ق الشعامل والرتعالة فعي   عديل  مع  -

ا مععععع  ال ك ولو يعععععا  ا يعععععة  ما عععععيً نظعععععم المعلومعععععا  ا 

 .المس جدا  الحديثةو

 عمدا  الكليا .

  ؤتا  األ سا .

 ليل  حديث خ   

برامج الد اتا  

العليا م ضم ا 

 الجدول الام ي
 

 

  را  خ   

 الد اتا  العليا
 

 مرف  الملف

و عع  معععايير لضععماأ  ععو ة  تععائل 

 الما س ير والدي و اإ.

  ام  عما ة البحث العلمعي والد اتعا  العليعا ب  عوير  ليعل

والعععدي و اإ  عععماأ  عععو ة مخر عععا  بعععرامج الما سععع ير 

ول و  را  ا من مجل  العمدا ، يما  مع   وير  ليل يععد األ

مععن نوععع  فععي الم  اععة العربيععة ي ضععمن خ ععوا   فصععيلية 

ييعا ل عديل الخ   الد اتية لبرامج الد اتا  العليا م  ال ر

علععا مخر ععا  العع علم و ععماأ  حااهععا حيععث يضععمن  ععو ة 

اصععفا  بععرامج الما سعع ير والععدي و اإ، حيععث  ععمع و عع  مو

هعا و روط  تائل الما س ير/ الدي و اإ وال معايا بي همعا لك 

 لم  ار بعد.

1/8/2016 1/10/2016 
عما ة الد اتا  

 العليا
 

 ليل  ماأ  و ة 

 ومخر ا  البرامج

 

 را  بعض ال عديال  علا الخ   الد اتعية المعمعول بهعا  

 ف مر .احاليً 
    

 عديال  الخ   

 الد اتية

 مرف      .الخ   الد اتية علا بعضيل  را   عد   مع 

اتعععع حداث البععععرامج المشعععع رية معععع  

 . امعا  عالمية

 ة لعربي مع  و ي  ا فا ية م   يا يميعة با اك  هير للعلو  ا

بكعععالو يوس ال رييعععا للمراحعععل العععثالث: ) /وا تعععالمية

 ما س ير والدي و اإ(. الو

  يعع م   اتععة ما ععرح  نشععا  برنععامج مشعع رك فععي الخدمععة

 اا  ماعية م   امعة  لمانية.

  يونفو عععيوس فعععي  عععمع  اعععديم ما عععرح  نشعععا   يا يميعععة

 الجامعة بال عاوأ م   امعة غوياو الصي ية.

2016 2020 

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.

 عميد البحث العلمي. 

 عمدا  الكليا .

  ؤتا  األ سا .

 

يا يمية  ا فا ية 

 با اك  هير
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والعدي و اإ  و ي   تعائل الما سع ير 

نحععععو ال صععععدق لاضععععايا ومشععععكال  

 .المج م 

 مرف ال و يها  الم خ ة به ا الخصوص. 

2016 2020 

 عما ة البحث العلمي. 

 الكليا .

 األ سا  األيا يمية.

 

 

 يععععا ة  عععععدا  ال لبععععة األ انععععب فععععي 

 .برامج الد اتا  العليا

 

 

 

 

 

 

 

ف ي م  عدا  برنامج  سوياي لبرامج الد اتعا  العليعا يسع هد

 2020 2016 العربية وم اط    وا آتيا. الم  اة

 عما ة البحث العلمي. 

 الكليا .

 األ سا  األيا يمية.

  

 مرف بلغ عد  ال لبة األ انب ياآل ي: 

 2014/2015 :650  14.6ب سبة  4433من  صل.% 

 2015/2016 :551  14.2ب سبة  3870من  صل.% 

 2016/2017: 444  13.7ب سبة  3236من  صل.% 

  2017/2018 :432  11.1ب سبة  3907من  صل.% 

  2018/2019  :362  14.2ب سبة  2537من  صل.% 

 2019/2020  :378  13.4ب سبة  2827من  صل.% 

   

 

من الوا    أ 

الجامعة بحا ة 

 لا خ ة ل سوي  

الد اتا   برامج

 العليا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحــور: البحــث العلـمي

لتى احتياجتات عنيتة متع التركيتز احتياجتات التنميتة الوطالهدف االستراتيجي: االرتقاء بالبحث العلمي في الجامعة نحو المعايير العالميتة عبتر تتوفير متطلباتته الماديتة والفنيتة، وربتط مخرجاتته ب

 المجتمع المحلي.

 .: تحقيق االستفادة القصوى من مخصصات البحث العلمي في موازنة الجامعة1الهدف الفرعي

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة 

 اإلستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

النسبة المئوية 

 لإلنجاز/ العدد
 مالحظات

 الى من

 عععا ة  يكلععة  عععم البحععث العلمععي فععي 

بععرامج  5الجامعععة بحيععث يعع م  نشععا  

بحثيعععة، لكعععل م هعععا   دافععع  و عععروط  

 :الخاصة، و ي

 . مشعععروع  ععععم األبحعععاث الخاصعععة  

 بأعضا   يئة ال د ي  الجد . 

ا. مشععععروع  عععععم البحععععث العلمععععي 

م عععد  المحععاو  العع ق  شععا ك بعع  

   عما ة البحث العلمي 1/9/2016 1/6/2016 مرف المشا ي  الم جاة لل اا ير الساباة. 

وبمبلعغ  مشعروًعا (34) المدعومةالمشا ي  البحثية بلغ عد  

بحعععاث بلعععغ ععععد  األ، و  نعععي  (  ي عععا 112539 معععالي ) 

 معالي  وبمبلغ  مشروع 13 ( ي ا  500من  )  ل المدعومة

 خعرل ال لبعة بلغ ععد  مشعا ي  ، يما   ني  (  ي ا 5323)

بلعغ ، و  نعي (  ي ا  9652 مالي ) ا وبمبلغ ( مشروعً 30)

 (37) المدعومعةالمشا ي  البحثية الفصل الثاني:   ا فيعد 

بلععغ ، و  نععي  (  ي ععا 176547 مععالي ) وبمبلععغ  مشععروًعا
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 يلي اأ فأيثر. 

ال  بيايعععععععة ل. مشعععععععروع البحعععععععوث 

والبحععععععععوث الخاصععععععععة ب لبيععععععععة 

 اح يا ا  المج م .

 . مشعععروع بحعععوث طلبعععة الد اتعععا  

 العليا. 

 ععـ. مشععروع البحععوث المشعع رية معع  

 الا اع الخاص.

واحد  مشروع ( ي ا  500من  )  ل بحاث المدعومةعد  األ

بلععغ عععد  مشععا ي  ، يمععا   نععي  (  ي ععا 490 مععالي ) بمبلعغ 

(  ي عا  2972 مالي ) ا وبمبلغ ( مشروعً 11) خرل ال لبة 

 مرف .   ني 

 مرف   مع  شكيل لج ة مرياية له إ الغاية.  نشا  مخ بر بحثي مرياق للجامعة.

1/6/2016 1/6/2017 

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.

نائب الرئي  

   ا ية.للشؤوأ ا

 عميد البحث العلمي.

عمدا  يليا  العلو ، 

واله دتة، واآلثا ، 

 والصيدلة.

 

 

و    عليمعا  حعوافا ما يعة ل شعجي  

ال شععر العلمععي فععي المجععال  العلميععة 

 العالمية المرمو ة.

 مع و    عليما  الحوافا وبحا ة  لا   را  عا معن مجلع  

 1/3/2016 1/1/2016 مرف  العمدا .

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.

 البحث العلمي عميد

 
 

  .مرف حصول عد  من الكليا  علا الجوائا به ا الشأأ     
 

  وائا الكليا 

 عععديل  عليمععا  ال ر يعععة العلميععة فعععي 

الجامعة بما يشعج  ال شعر العلمعي فعي 

 العالمية المرمو ة.المجال  العلمية 

  مع   را   عليما  ال ر ية من مجلع  العمعدا  بمو عب ي عاا

وال ععي  شععج  علعععا  4/9/2016( ب ععا يخ 11/2016  ععم )

 ال شر في المجال  العلمية المرمو ة.

1/6/2016 1/7/2016 

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.

 عميد البحث العلمي.

 
 عليما  ال ر ية 

 الجديدة

 العلمية الممولة من جهات مانحة خارجية.: زيادة نسبة المشاريع 2الهدف الفرعي

 عععععععا ة  يكلععععععة وحععععععدة المشععععععا ي  

وو عععع   عليمععععا  لهععععا،  الخا  يععععة،

و فعيععل  و  ععا، و اويععد ا بععالكوا   

المؤ لعععععععة ل اعععععععديم العععععععدعم الف عععععععي 

واللو سعععع ي للبععععاحثين ع ععععد  عععععدا  

ما رحععععا  المشععععا ي ، وفععععي  ث عععععا  

 الدوليععة و  ععر مجلعع  ععمع  نشععا   ائععرة العال ععا  والمشععا ي  

 1/11/2016 1/9/2016 الجامعة الهيكل ال  ظيمي له إ الدائرة.

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.

 عميد البحث العلمي.

 ح ال الدائرة  لا  

 عايا ا بالكوا   

 الف ية الم لوبة.

   عمع  نشعا   ائعرة العال عا  والمشعا ي  الدوليعة بمو عب  ععرا

، 21/1/2016الثانيععة ب ععا يخ مجلعع  الجامعععة فععي  لسعع   

 و  را  الهيكل ال  ظيمي لها.
  را  الهيكلة    
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   في  ا.

 نشعععا   اععععدة بيانعععا  مريايعععة  عععوفر 

ععععععن الجهعععععا  المانحعععععة  معلومعععععا 

الخا  يععععة وعععععن مواعيععععد و ععععروط 

ال اد  ل لبا   عم المشعا ي  للجهعا  

 المانحة.

العمعععل علعععا  جميععع  المعلومعععا  ععععن الجهعععا  المانحعععة   عععمع 

 1/10/2016 1/6/2016 مرف   صميم  اعدة البيانا . و مع العالمية 

عما ة البحث 

العلمي، العال ا  

 الدولية.

حصل بعض  

ال أخير في  نجا  

   إ المهمة.

الفصععععععل األول بلععععععغ عععععععد  المشععععععا ي  المدعومععععععة فععععععي 

حعوالي  اهعلبلغ   يمة العدعم ، مشروع (17) 2019/2020

( مشعروع 12، وفعي الفصعل الثعاني ) لف  ي ا     ني 890

 مرف (  لف  ي ا . 575417بايمة  عم )

   

 
 ائمة المشا ي  

 1فالدولية

 2المشا ي  ف

 عليمععا  ال ر يعععة العلميععة فعععي  عععديل 

الجامعععععععة وبمععععععا يشععععععج  البععععععاحثين 

للحصععول علععا  عععم لمشععا يعهم مععن 

  ها  خا  ية.

  مع   را   عليما  ال ر ية من مجلع  العمعدا  بمو عب ي عاا

وال عععععي  ضعععععم    4/9/2016( ب عععععا يخ 11/2016  عععععم )

 خصيص نااط لمن يحصل من  عضا   يئة ال عد ي  علعا 

 انحة خا  ية. عم و مويل من  ها  م

1/6/2016 1/7/2016 
نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.
 

 عليما  ال ر ية 

 الجديدة

 فعيل اا فا يا  المو عة بين الجامععة 

والجامعععععععععا  والمعا ععععععععد العلميععععععععة 

الخا  يععة بمععا يخععص البحععث العلمععي 

 المش رك وبرامج  با ل الباحثين.

  و من اا فا يعة المو ععة  2016/2017العا  الحالي  في

 رييععا؛  ععمع ال عا ععد معع   /إمععر بععين الجامعععة ومعهععد يععون  

 عضععا   يئععة  ععد ي  لل ععد ي  فععي  سععم اللغععا     بعععة

ي ا بععدً ا مععن العععا  الجععامعاالسععامية والشععر ية/ يليععة اآل 

2017/2018. 

  ععمن اا فا يععة المو عععة بععين الجامعععة و امعععة السععل اأ 

 ندونيسعيا؛  مع  الشريف  اتم ا تالمية الحكومية  ياو/ 

الموافاععة علععا اتعع ابال عشععرة  عضععا   يئععة  ععد ي  فععي 

عة من   ل   اتة علم اللغعة العربيعة و صعول الفاع  الجام

 ومااصد الشريعة لرف  مس وا م العلمي.

2016 2020 

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.

 عميد البحث العلمي.

 العال ا  الخا  ية.

  

 فعيل ا فا ية يون  

 إمر 

 

 

 

 امعة السل اأ 

 الشريف

 

 

 

ا ال واصععل معع  مريععا الملععك عبععد هللا الثععاني لل ميععع: ITيليععة 

(KADDB). 
   

 
 ي اا ال غ ية

  برنععامج مععن خععالل ل بععا ل األيععا يمي لا فا يععا   ععمع عاععد

 امععععة  و وبيعععة  45 مععع ايراتعععموس بلعععص األو وبعععي 

 .29/2/2020وذلك لغاية 

  برنععامج  مععن خععاللل بععا ل األيععا يمي لا فا يععا  عاععد   ععمع

                   لغايععععةوذلععععك  امعععععة  رييععععة  20معععع   موانععععا ال ريععععي

29/2/2020. 

   

 

 ائمة ا فا يا  

 ال با ل
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  ة  يا يميعة مخ لفع ةمؤتسع 164ا فا يا   ولية م   مع عاد

 .31/8/2020وذلك لغاية  حول العالم

 بععرا  ا فا يععا   ديععدة معع  الجامعععا  

والمؤتسععععععا  العلميععععععة الخا  يععععععة؛ 

ل عععوفير فعععرص البحعععوث المشععع رية، 

ولل شععععععا ك معععععع   عععععع إ الجامعععععععا  

والمؤتسععا  لل اععد  للجهععا  المانحععة 

للحصععععععول علععععععا  عععععععم لمشععععععا ي  

 مش رية.

 مرف اا فا يا  ال ي  مع  برامها به ا الخصوص. 

2016 2020 

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.

 عميد البحث العلمي.

 العال ا  الخا  ية.

 

 

 فعععا م  ةومععع ير ةا فا يععع 73 امععع   ائعععرة الرئاتعععة ب و يععع  

و عععاوأ معع   امعععا  ومؤتسععا   وليععة   ضععمن مجععاا  

 مرف  .وغير  يا يمي  عاوأ  يا يمي
   

  

 عوة بعاحثين ذوق تعمعة عالميعة فعي 

مرايععا البحععث العلمععي المخ لفععة لعاععد 

نععععدوا  و و ا  وو ل عمععععل فععععي 

 الجامعة.

 ععععوة بعععاحثين ذوق تعععمعة عالميعععة فعععي مرايعععا البحعععث  عععمع 

 مرف . العلمي المخ لفة
2016 2020 

نائب الرئي  

 األيا يمية.للشؤوأ 

 عميد البحث العلمي.

 عمدا  الكليا .

 العال ا  الخا  ية.

  

 

 

 

 

عالميععة فععي مرايععا السععمعة البععاحثين ذوق عععد  مععن ال  عععوة

البحث العلمعي المخ لفعة لعاعد نعدوا  و و ا  وو ل عمعل 

 مرف  في الجامعة.

   

 

 

تععع وق للجامععععة عاعععد معععؤ مر علمعععي 

لعععرض المشععا ي  البحثيععة ال ععي  اععو  

 يانعع  ممولععة مععن  بهععا الجامعععة تععوا ً 

 الجامعة    من  ها  خا  ية.

 مرف . المؤ مرا  ال ي  مع انعاا  ا به ا الشأأ

2016 2020 

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.

 عميد البحث العلمي.

 العال ا  الخا  ية.

 

 

      مرف المؤ مرا  ال ي  مع انعاا  ا به ا الشأأ. 

المؤ مرا  العلميعة  يا ة مخصصا  

الخا  يععععععععة، و شععععععععجي  البععععععععاحثين 

 للمشا ية فيها.

 مع  يا ة مخصصعا  المعؤ مرا  الخا  يعة، و عمع مضعاعفة 

عععد   عضععا   يئععة ال ععد ي  العع ين  ععا يوا فععي مععؤ مرا  

 علمية خا  ية.

 المخصصا  المالية وعد  المشا يين:

 2014/2015( :150000 ي ا  و  )ا.مشا يً  51  

 2015/2016 :(200000 ي ا  و  )ا.مشا يً  99  

 2016/2017( :177500 ي ا  و  )ا.مشا يً  148 

  2018 يمة المخصصعا  الماليعة للمعؤ مرا  لسع ة  بلغ 

ععععد  المشعععا يين فعععي معععؤ مرا   بلعععغ(  ي عععاً ا، 180000)

  ئي  الجامعة 2020 2016

مخصصا   

 والمشا يين في

 المؤ مرا 

 

  ائمة المشا يين

 

المؤ مرا  

 المشا ك بها
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( خععععالل 114( خععععالل الفصععععل األول ، و)108خا  يععععة )

 13 ععععا ي  الجامعععععة بععععـ ، 2017/2018الفصععععل الثععععاني 

 مًرا  اخليًا وخا  يًا.مؤ 

( خععالل 111بلععغ عععد  المشععا يين فععي مععؤ مرا  خا  يععة )

( مشععا ًيا خععالل الفصععل الثععاني مععن 120الفصععل األول، و)

 (.مرف ) 2018/2019العا  الجامعي 

 
  ائمة المشا يين

 
 مشا يا  الكليا 

( مشعا ًيا 81ععد  المشعا يين فعي معؤ مرا  خا  يعة ) بلغ

. 2019/2020خعععالل الفصعععل األول معععن الععععا  الجعععامعي 

 مرف 

   

 

 

 عععععععا ة  فعيععععععل يرتععععععي اليونسععععععكو 

للد اتعععا  الصعععحراوية والحعععد معععن 

يرتي الشعيخ صعال  يامعل ال صحر، 

لال  صععا  ا تععالمي، يرتععي با ععانج 

لال  صا  ا تعالمي، و نشعا  يراتعي 

 علمية  ديدة في الجامعة.

  مع  عا ة مخاطبة م ظمعة اليونسعكو بك عاا  تعمي  ععا ة 

 ن ظا  الر .إ فعيل الكرتي وب

  عععا ة  حيععا  و فعيععل يرتععي صععال  يامععل ويرتععي   ععمع 

 والد اتا  ا تالمية. يلية الشريعة فيبا انج 

  ععمع  نشععا  يرتععي األلكسععو للد اتععا  والبحععوث ال ربويععة 

 (.مرف )

2017 

 

  ئي  الجامعة

  

 عععا ة  فعيععل مريععا الفيايععا  ال ظريععة 

 وو   خ ة بحثية ت وية ل .

 حيا    ا المريا. خلص  الجامعة  لا صعوبة  عا ة 

 
2017 

 
  ئي  الجامعة

 
 مريا الفيايا 

 العليا وتوجيهها نحو التصدي لقضايا المجتمع، واحتياجات التنمية الوطنية.: تحسين مستوى بحوث طلبة الدراسات 3الهدف الفرعي

 عععديل  عليمععا  الد اتععا  العليععا بمععا 

يحاععع    عععوير عمليعععة  ايعععيم  تعععائل 

الما سععع ير و طروحعععا  العععدي و اإ، 

 و  را ا    را  ا.

ال عليمععا  بمو ععب  ععرا  مععن مجلعع  العديععدمن  ععمع  عععديل 

 1/9/2016 1/6/2016 مرف  العمدا .

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.

 عميد البحث العلمي.

 
 

 ( من  عليما  برنامج/18( و )22/1 عديل الموا    م )  

 .2011( لس ة 4 ي و اإ فلسفة   م )

 ( لععا  عليمععا  برنععامج  ي ععو اإ 23  ععافة المععا ة   ععم  )

 .2011( لس ة 4فلسفة   م )

 ( لا  عليمعا  25  افة الما ة   م  )برنعامج الما سع ير 

 .2011( لس ة 3  م )

    

 

 و يععععع  مو عععععوعا  األطروحعععععا  

لل صععععععععدق لمشعععععععععكال  المج مععععععععع  

 و ولويا  ال  مية الوط ية.

    را ا  علمية. بصو ةلم ي م صياغة   ا ال و   

  إ  مع   را  برنامج يامل من برامج  عم البحث العلمي لهع

 الغاية.

2016 2020 
 العلمي.عما ة البحث 

 الكليا .

برامج  عم البحث  

 العلمي

 5  م 
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  له إ المو وعا ،  مع  و ي   ا  من  عم البحث العلمي

و ام  عمعا ة البحعث العلمعي والد اتعا  العليعا بعال رييا 

فعععي اليعععو  العلمعععي السععع وق الععع ق انعاعععد فعععي  يعععا   عليهععا

، وتععي مع  صععد  ععأثير  عع ا الععدعم فععي نهايععة العععا  2017

2017. 

 يعة يلية العلو : نسبة الرتائل ال ي   صدى ألولويعا  ال  م

 %.50الوط ية 

  : موأ الرتععائل   ععا   ضععتععما  وم معظععم يليععة ا عععال

ايا ة، حيث ي مع  و ي  ال الا  لا الاضالعام ة ضايا الحيا

 الداخلية والخا  ية وتبل حلها.

  ما سعع ير علععو   ي تععائل  امعيععة فععي برنععامج 6م ا شععة

باضععايا   علعع  نظععم المعلومععا  الحاتععوبية و ،الحاتععوا

 .ولويا  الوط يةبحثية  من األ

  :طالبععة( 18)  اععديم ات شععا ا  لععـمريععا األميععرة بسععمة 

  اتععا  عليععا فععي الجامعععة ل ععو ييهم نحععو   اتععة  ضععايا 

ال مييعععا  عععد المعععر ة )المشعععا ية اا  صعععا ية، الميعععراث، 

 .ال الق، الاوال المبكر، ... الخ (

     

ال حول ال د يجي  لعا مسعا  الرتعالة 

ماابعععل مسعععا  اام حعععاأ الشعععامل فعععي 

يافعععة بعععرامج الد اتعععا  العليعععا ال عععي 

 الجامعة.  رحها 

  مع  حويل  ععدا  م اايعدة معن ال لبعة معن مسعا  الشعامل  لعا

 مسا  الرتالة.
2016 2020 

 عما ة البحث العلمي.

 الكليا .

 
 

  او  عما ة البحث العلمي ب سعهيل ال حويعل  عمن ال ا عة 

برنعامج  62ااتع يعابية حيعث  عمع  حويعل  سععة معن  صعل 

 و عمع  لغعا  مسعا ما س ير من مسا  الشامل  لا الرتالة، 

 الشامل من برنامج واحد.

  :سعععة بععرامج عمععا ة البحععث العلمععي والد اتععا  العليععا 

ما س ير من مسا  الشامل  لا مسعا  الرتعالة فعي خمع  

 .يليا 

  طالبًععا  لععا مسععا   20يليععة الحجععاوق:  حويععل  يثععر مععن

 الرتالة في برامج الكلية.

  يليععةIT : المعلومععا   ععمع اتعع حداث مسععا  ما سعع ير نظععم

طالععب لمسععا   12 حويععل ، و ا يععة فععي مسععا  الرتععالةا 

   

 

  اك  را  لمجل  

         العمدا    م 

(  ا يخ 6/2018)

12/2/2018 

ل خفيض معدل 

ال حويل ليكوأ 

75%. 

 IT حويل مسا  
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نظععم ، وما سعع ير علععو  الحاتععوا يالرتععالة فععي برنععامج

 .المعلوما  الحاتوبية

 ي يلية اآلثا  واألنثروبولو يعا: يافعة بعرامج الما سع ير فع

 الكلية   م وف  مسا  الرتالة.

  : لا  تعالة  رى  حويل  مي  طلبة الشامل يلية ا عال 

 .29وعد  م 

 اديم  عائاة ألفضعل  تعالة ما سع ير 

و فضل  طروحة  ي و اإ في يل عا  

  امعي.

 .مع و    ت  له إ الغاية  

 ن  مع   را  الجائاة في  عليمعا  الحعوافا لل شعر العلمعي مع

 ععععا يخ  (2/2017العمععععدا  فععععي  لسعععع     ععععم ) مجلعععع 

26/1/2017. 

 عما ة البحث العلمي. 2020 2016

 

 عليما  حوافا  

 ال شر العلمي

  لمي و و ي  الجوائا للفائاين بجوائا البحث الع مع  كريم

 .13/2/2020ب ا يخ  2017/2018للعا  الجامعي 

    فو  الدي و  واصف السخاي   من  سم صعيانة المصعا

فضععل باحععث عععن الكليععا   ال راثيععة وا ا  هععا، بجععائاة 

 ا نسانية واا  ماعية.

  حصول يلية السعياحة والف عا ق علعا  عائاة  فضعل يليعة

علععا  ،2017/2018حععث العلمععي للعععا  الجععامعي فععي الب

 .مس وى الكليا  ا نسانية وا   ماعية

 : يلية العلو 

علعععا  عععائاة  فضعععل يليعععة فعععي البحعععث العلمعععي  حعععا   -

 للكليا  العلمية.

حصععول األتعع اذ الععدي و   مجععد ال اصععر علععا  عععائاة  -

  فضل باحث في الكليا  العلمية. 

لععو  الحيا يععة حعا   ال البععة   اأ عبيععدا  معن  سععم الع -

 علا  ائاة  فضل  تالة ما س ير في الكليا  العلمية.

     

 شععجي  نشععر الرتععائل واألطروحععا  

الممياة  من برنامج خعاص  شعرف 

 .علية عما ة البحث العلمي

 

 

  يععع م و ععع  ال عليمعععا  واألتععع  اخ يعععا  الرتعععائل ليععع م

 نشر ا.

   صعب  نشععر البحععث مععن م  لبععا  الحصععول علععا    ععة

عععد  الرتععائل ال ععي نو شعع  فععي  بلععغحيععث ، الععدي و اإ

 2017/2018ول للععععا  الد اتعععي الفصعععل الد اتعععي األ

 عما ة البحث العلمي. 2020 2016
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، ولعم (  تالة ما سع ير188و) إ،طروحة  ي و ا ( 53)

يعع م  عععدا   عليمععا  ال شععر العلمععي لرتععائل الما سعع ير، 

فعي  ما سع ير (  تالة143و) إ،اطروحة  ي و ا (52و)

( 106و) إ( اطروحععععة  ي ععععو ا25)الفصععععل الثععععاني،  و

  في الفصل الصيفي.  تالة ما س ير

 ول عد  الرتائل ال ي نو ش  في الفصل الد اتي األ بلغ

 إ،طروحععة  ي ععو ا ( 48) 2018/2019للعععا  الد اتععي 

 إ،اطروحعععة  ي عععو ا (46، و)(  تععالة ما سععع ير215و)

( 50)فععي الفصععل الثععاني،  و ما سعع ير (  تععالة192و)

فعي الفصعل  ما سع ير(  تعالة 192و) إاطروحة  ي عو ا

 .الصيفي

ول ععد  الرتعائل ال عي نو شع  فعي الفصعل الد اتعي األ بلغ

 إ،طروحععععة  ي ععععو ا ( 86) 2019/2020للعععععا  الد اتععععي 

 .(  تالة ما س ير226و)

 إ،طروحععة  ي ععو ا ( 170وفععي الفصععلين الثععاني والصععيفي )

 .(  تالة ما س ير368و)

   

 

الرتائل 

 واألطروحا 

 والشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.: التعاون 4الهدف الفرعي

و عععع  معععععايير وآليععععا  و ولويععععا  

ال عاوأ والشراية م  الا اع الخعاص 

 ومؤتسا  المج م  المدني.

 .ي م العمل علا  عدا  المعايير 

   مع   را  برنامج خاص  من  عم برامج البحث العلمعي

 ال ي  ُشج  ال عاوأ م  الا اع الخاص.

 عما ة البحث العلمي. 10/2016 6/2016

 
 عم برامج البحث 

 6نا ة  العلمي

 يععا ة عععد  الحا عع ا  فععي الجامعععة، 

و نشععععععععا  حا عععععععع ة للمشععععععععروعا  

 الصغيرة.

   حا  ا   ديدة: 5 مع  نشا 

 (.OYIL. حا  ة  و نج اليرموك ا بداعي )1

 . حا  ة  جديد  ك ولو ي.2

 . حا  ة البرمجة الم وا ية.3

 . م صة  ين ا بداعي.4

 .IT. حا  ة  يا ة األعمال في  مال األ  أ/ يلية 5

   ععععمع  نشععععا  حا عععع ة بحثيععععة بال عععععاوأ معععع Nvidia 

Research   األمريكيعة.الشرية 

 الحجاوق:  يلية 

  .نشا  و فعيل حا  ة لمؤتسة حجاوق  

2016 2020 
 عما ة البحث العلمي.

 الكليا .
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  12العمل  ا   علا  نشا  حا  ة لشريةB. 

  يلية اا  صا  والعلعو  ا  ا يعة:  أتعي  حا ع ة  عمعال

 يا يععة للمشععروعا  الصععغيرة والم وتعع ة بال عععاوأ معع  

 غرفة ص اعة   بد.

 نشعععععععا  مك عععععععب ل اعععععععل و سعععععععوي  

 ال ك ولو يا.

 ععمع ا  ععراح الهيكععل ال  ظيمععي واللج ععة ال أتيسععية. م ظععو   

 عمعا ة البحعثل  ابعًعاتيكوأ المك ب ،  ما  مجل  العمدا 

بان ظعععا   وصعععيا  اللج عععة والد اتعععا  العليعععا،  العلمعععي

 وعر ها علا مجل  العمدا .

  حصل   امعة اليرموك علا  عم لمشروع  نشا  مك عب

ل اععل ال ك ولو يععا فععي الجامعععة بال عععاوأ معع   امعععة بععوأ 

لععف يععو و مادمععة مععن   40 ايععن  يععغ األلمانيععة، بايمععة 

 مؤتسة الدا  األلمانية.

 مخاطبععة  ئاتععة الجامعععة  امعع  عمععا ة البحععث العلمععي ب

ل شععكيل لج ععة مك ععب ناععل و سععوي  ال ك ولو يععا و سععجيل 

 .برا ا  ااخ راع

  عما ة البحث العلمي.  2016

 ما رح المك ب

 
مك ب نال 

 ال ك ولو يا

عاععععد ا فا يععععا   ععععراية بحثيععععة معععع  

   اعي الص اعة واألعمال.

 لم ي م عاد ا فا يا   راية بحثية لغاية اآلأ.
 عما ة البحث العلمي. 2020 2016

  

 عععععا ة  يكلععععة و فعيععععل  و  مريععععا 

 الد اتا  األ  نية.

فععي  علًمععا  أع   ععاك  سععم للد اتععا  األ  نيععة لععم يعع م ال  فيعع ،

 مريا الملكة  انيا للد اتا  وخدمة المج م .
 عما ة البحث العلمي. 2018 2017

  

 فعيل  و  مريا   اتعا  الال ئعين، 

 و عدا  خ ة بحثية ت وية.

 ئععين وال ععا حين مععن خععالل  ععمع  فعيععل مريععا   اتععا  الآ

 اععديم خ ععة بحثيععة وذلععك ب  ظععيم مجموعععة مععن المععؤ مرا  

وال دوا  وم يرا  ال فا م وو  عا  عمعل م  وععة  اخليعة 

 مرف  وخا  ية

 مدير المريا 2020 2016

 

 

  في   نش ة مخ لفة معن اا  ماععا  والد اتعا  معن خعالل 

 مرف    ح  مظلة المريا. ي امش
   

 
 

 فعيععل الشععراية معع  الا ععاع الخععاص 

للحصعول علعا  مويعل لبعثعا  ال لبعة 

 الم مياين  يا يميًا.

  فعيععل الشعراية معع  الا عاع الخععاص محليًعا و وليًععا مععن  عمع  

 .خالل العديد من اا فا يا 

  ما م  مؤتسة احد  و ي  ا فا ي ين  مع DAAD  األلمانيعة

واألخعععرى مععع  اا حعععا  األو وبعععي و عععمع الحصعععول علعععا 

 م   ل لبة الما س ير. (105)

 عما ة البحث العلمي. 2020 2016
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 ا  يع  مع  و ي  ا فا ة البحث العلمي والد اتا  العليا: عما

يعث   بيعة الصعدياة حثاافية م  الدول العربية الشاياة واأل

بلععغ عععد  المابععولين فععي الجامعععة فععي برنععامجي الععدي و اإ 

 ا.طالبً  144والما س ير 

  :المك بة 

  فعيععل الشععراية معع  الا ععاع الخععاص للحصععول علععا 

 . مويل لألنش ة والفعاليا  المخ لفة في المك بة

 حصععول علععا  فعيععل الشععراية معع  الا ععاع الخععاص لل

 مويل للدعم  هيئعة واتع حداث  اععا    اتعية حديثعة 

 لل لبة في المك بة.

  :معع  ومعع يرا   فععا م غيععر  يا يميععة ا فا يععة  12الرئاتععة

 (.مرف ) الا اع الخاص محليًا و وليًا

  :معع  ومعع يرة  فععا م غيععر  يا يميععة ا فا يععة  43الرئاتععة

 (.مرف ) الا اع الخاص محليًا و وليًا

  .مرف مشا يا  يلية الحجاوق لله دتة ال ك ولو ية 

 يعة ات ا اا ال برعا  المالية لغايا   عم البعرامج الثااف

  العاملعة نشع ة المخ لفعة فعي المك بعة معن المؤتسعاواأل

 .في األ  أ )مس مر(

   

  

حعععث ال لبعععة علعععا  اعععديم مبعععا  ا  

 خال ة، وا عالأ ع ها.

نظم  عما ة  ؤوأ ال لبعة العديعد معن المبعا  ا  بال ععاوأ 

 مرف  م  يليا  الجامعة المخ لفة.
1/6/2016 31/12/2020 

 عما ة  ؤوأ ال لبة.

 الكليا . مي  

 
 

 عععمع   فيععع  مجموععععة معععن المبعععا  ا  واألنشععع ة ال البيعععة 

ال  وعيعععة لخدمعععة المج مععع  بالشعععراية مععع  مؤتسعععا  معععن 

 مرف  .المج م  المحلي

     

 يحصدان جائزتين من صندوق دعم البحث العلمي )الدكتور هيثم بني سالمة والدكتور محمد فايز( باحثان من اليرموك.  

  19طلبة اليرموك يحققون مراكز متقدمة في جائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات األردنية. 

 ل على دعم خارجي إلنشاء مركز إقليمي متخصص بالتربية الخاصة.اليرموك تكرم فريًقا بحثًيا حص 
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  المحور: الطلبـــة 

صتال والتفكيتر ة، ومهتارات االتا فاعاًل ومنتًجا في المجتمع، ويمتلتك المهتارات التطبيقيتة، والعلتوم المعرفيتالهدف االستراتيجي: إعداد طالب جامعي يتمتع بالحس الوطني واالنتماء ليكون عضوً 

 الناقد، والمهارات الكتابية والشفوية بما يكفل جاهزيته لسوق العمل.

 : تضمين مفهوم المواطنة وتنمية الحس الوطني لدى الطلبة في البرامج والنشاطات المنهجية والالمنهجية التي تقدمها الجامعة.1الهدف الفرعي

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة 

 اإلستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

النسبة المئوية 

 لإلنجاز/ العدد
 مالحظات

 الى من

  امععععة نشععععاطا    وعيععععة و نشعععع ة 

خدمعععة المج مععع  و نشععع ة ا م هجيعععة 

 علا مس وى الكلية والجامعة.

 .مرف   امة العديد من األنش ة والمعا ض والفعاليا . 

1/6/2016 31/12/2020 

 عما ة  ؤوأ ال لبة.

عمدا  الكليا . 

 و ؤتا  األ سا . 

 ا حا  ال لبة. 

 األندية ال البية.

 

  نش ة ومعا ض

  والفعاليععععا    امععععة العديععععد مععععن األنشعععع ة والمعععععا ض

 (.مرف )
   

 
 

لمشععععا ية فععععي علععععا احععععث ال لبععععة 

 الفعاليا  الوط ية.

  ظععيم مشععا ية ال لبععة عبععر ا حععا   امعععة اليرمععوك فععي   ععمع 

عيد اات االل ومئوية الثو ة  : حيا  الم اتبا  الوط ية مثل

 مرف  العربية الكبرى.
1/6/2016 31/12/2020 

 عما ة  ؤوأ ال لبة.

 ا حا  ال لبة. 

 األندية ال البية.

عمدا  الكليا . 

 و ؤتا  األ سا . 

 عضا   يئة 

 ال د ي .

 

 

عاعععععد ال عععععدوا  و و يععععع  ال شعععععرا  

 ال وعوية وال ثايفية.والم ويا  

 وعويععععة لل لبععععة فععععي مو ععععوعا  مخ لفععععة  ا عاععععد نععععدو

 مرف  وبال عاوأ م   ها  حكومية و  لية.
 عما ة  ؤوأ ال لبة. 31/12/2020 1/6/2016

 
 

  العديعد معن ال عدوا  فعي مو عوعا  مخ لفعة.  مع عاد و  فيع

  مرف 
   

 
 

عاععد نشععاطا  مشعع رية بععين العععاملين 

 وال لبة.

 نف   عمعا ة  عؤوأ ال لبعة العديعد معن األنشع ة الالم هجيعة

 31/12/2020 1/6/2016 مرف . المش رية بين العاملين وال لبة

 عما ة  ؤوأ ال لبة.

 عمدا  الكليا .

 و ؤتا  األ سا .

  

 يلية ال ب:

  م ا ـععـشة تياتععـا  عاععـد اام حانععا  ونوعيععة األتععـئلة
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و  ععكال ال اععويم ال ععي ت سعع خد  ل اععويم   ا  ال لبععة فععي 

الكلية و را ا  مجلع  ال علعيم الععالي الم خع إ فعي  عل 

  ائحة يو ونا.

  مع عـا بعـين ال لبعـة و عـعـضا   يئـعـة   وير  فاعل ذق

 ال د ي  عن بعد من خالل ات خدا  وتائل اا صال.

 ضععععمين الخ عععع  الد اتععععية مسععععا ًا 

 لخدمة المج م .

 مع  ضعمين خدمعة المج مع  فعي ثالثعة مسعا ا  معن م  لبعا  

 خ يا ية.الجامعة ا  با ية وا 

 .المعلوما لك رونية، و رائم  ك ولو يا  انوأ ال جا ة ا 

  ات حداث مساق ال ربية الاانونية )اخ يعا ق  امععة( و  عرا

وصف وخ ة حديثة  هعدف  لعا  يعا ة العوعي الاعانوني فعي 

 المج م .

1/6/2016 31/12/2017 

 مجل  العمدا . 

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.

 عمدا  الكليا .

 و ؤتا  األ سا .

  

 ععععا ة ال ظعععر فعععي مح ويعععا  وطعععرق 

مسعععععاق ال ربيعععععة الوط يعععععة  عععععد ي  

 و ضمي     بياا  عملية.

  ععافة الو  ععة ال اا عععية السا تععة للمسععاق، و ععد  عععمع   ععمع  

 ة. شكيل لج ة لم ابعة المساق   را  ال عديال  الم لوب

  معععن  ععععديل مسعععاق ال ربيعععة 50نجعععا  معععا نسعععب     عععمع %

ن هعععا  معععن ال ععععديل والمبا عععرة الوط يعععة وتعععوف يععع م ا 

ععععععععدل بدايعععععععة الفصعععععععل األول ب عععععععد ي  المسعععععععاق الم

2017/2018. 

 ام  يلية اآل اا بإعا ة صياغة ومرا عة ي اا ال ربية  

 نسخة م  . 3000الوط ية وطباعة 

1/6/2016 30/6/2017 

 مجل  العمدا .

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.

 يلية اآل اا.

 

 

 ال ربية الوط ية

 : متابعة شؤون الخريجين.2الهدف الفرعي

ويليععا    كليععف  هععة مع يععة مريايععة

الجامعة ولج ة مش رية  نشا   واعد 

 بيانا  للخريجين.

عمععا ة  ععؤوأ ال لبععة  ععي الجهععة المع يععة والمسععؤولة عععن 

 م ابعة الخريجين.

 

  ئي  الجامعة 30/9/2016 1/6/2016

 

 

 نشععععععا   واعععععععد بيانععععععا  م راب ععععععة 

للخريجين علا مس وى الاسم والكليعة 

 والجامعة.

  ةلكافع اعدة بيانا  من وا   نظا  معلوما  ال لبعة   نشا 

 األ سا  والكليا  والجامعة:

https://alumni.yu.edu.jo/GraduateStudents.aspx  
 .نشا  صفحة م ابعة للخريجين مع  يما 

   الجامعععة   ضععمن يو عد  اعععدة بيانععا  واحععدة علعا مو عع

من عد  الخريجين الكلعي  اخريجً ( 6000) معلوما  عن

 عععمع  ب هعععا علعععا موا ععع  يليععععا  (، و162000)البعععالغ 

1/6/2016 30/9/2016 

 مريا الحاتب.

 عما ة  ؤوأ ال لبة.

 عمدا  الكليا .

 و ؤتا  األ سا .

05% 

 

 واعد بيانا  

 الخريجين

 

http://dsa.yu.

edu.jo/alumn

i/ar 
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الجامعععععة المخ لفععععة با  ععععافة لعمععععا ة البحععععث العلمععععي 

 والد اتا  العليا.

 نشعا  صععفحة للخعريجين علععا موا عع  

 ال واصل اا  ماعي.

  يو د صفحة خاصة للخعريجين علعا موا ع  ال واصعل ا

   ماعي.ا 

  ل ععا ق خريجععي  امعععة اليرمععوكيو ععد صععفحة خاصععة ،

طا  و ععرض  يًضعا و  ضمن الصعفحة العديعد معن ال شعا

  خبا  الخريجين الم ميعاين.

 ( 257212يو عععد صعععفحة للجامععععة وععععد  المشععع ريين )

 .ا( مشا يً 589علا الفي  بوك وعلا  وي ر )

  .مع  نشا  صفحة خاصة لكل يلية علا الفيسبوك  

  مععن  بععل نشععا  صععفحة ل لبععة الجامعععة والخععريجين    ععمع

المشع ريين ياعا ا   علعا الفيسعبوك )ععدمريا الحاتب 

مشا ك(، ي م نشر  خبعا   800( وعلا  وي ر )268000

 عالنا  الجامعة عليها. و  ونشاطا

  لكليعة  ك ولو يعا المعلومعا  وعلعو  يو د صفحة خاصة

 ،  ُع ا بم ابعة ال لبة والخريجين.الحاتوا

  شعععا  صععععفحة ل لبعععة الجامعععععة والخعععريجين علععععا  ن  عععمع

( وعلعععا 290000المشععع ريين ياعععا ا   الفيسعععبوك )ععععد

  مشععععا ك(، يعععع م نشععععر  خبععععا  ونشععععاطا 1220 ععععوي ر 

 عالنا  الجامعة عليها. و

1/6/2016 31/7/2016 

 ائرة العال ا  

 العامة.

مريا الحاتب 

 والمعلوما .

 
 نشاطا  ال ا ق

 

https://www.fa

cebook.com/Y

armouk.U/ 
 

https://twitter.

com/yarmouk

uni 

 

 

https://www.fac

ebook.com/hijja

wi.yu.edu.jo 

 

 

https://www.fac

ebook.com/grou

ps/2783614761

16528 

ا ععععععالأ للخعععععريجين فعععععي وتعععععائل 

ا عععععععال  لايععععععا ة  واعععععععد بيانععععععا  

الخععععععععريجين و عبئععععععععة المعلومععععععععا  

 الم لوبة.

   برنعععامج "وي عععك" علععا مو ععع  الجامععععة لحعععث  ععمع انشعععا

 الخريجين علا   خال بيانا هم.

   الراب  مو عو  بمكعاأ غيعر م اتعب ويجعب  ععا ة  فعيلع

 .5438عد  المسجلين:  بشكل  فضل.

  يو عد علعا مو ع  الجامععة  عبكة  عالميعة:  عبكة  امعععة

اليرمعععوك ا خبا يعععة، يرمعععوك  يعععوا،  ونشعععرة األنبعععا  

 دو ية.  با  افة لإلعالنا  ال

  لك رونيععة مععن خععالل الموا عع  ا  للخععريجين ا عععالأ  ععمع

 .وصفحا  ال واصل اا  ماعي

  مععن العععد  0.04ب سععبة  6000بلععغ عععد  المشعع ريين %

1/6/2016 31/12/2017 
 ائرة العال ا  

 العامة.

  

https://www.facebook.com/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-243893522402253/?hc_ref=SEARCH
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 الكلي للخريجين.

عاععد  يععا  ونشععاطا   و يععة لل وظيععف 

 علا مس وى الكلية والجامعة.

دو يععة لل وظيععف علععا مسعع وى الكليععة ال شععاطا  اليععا  واأل

 مرف  والجامعة.
1/6/2016 31/12/2017 

 عما ة  ؤوأ ال لبة. 

 عمدا  الكليا .
  

دو يععة لل وظيععف علععا مسعع وى الكليععة ال شععاطا  اليععا  واأل

 مرف  والجامعة.
   

  

عاععد مل اععا لخريجععي الجامعععة بشععكل 

  و ق.

 .لم ي م عاد المل اا 

  يعع م عاععد مل اععا  و ق لخريجععي  امعععة اليرمععوك عععن

 5464عد  الم ابعين: ، طري  نا ق خريجي الجامعة

 ي   مع عاد لاا  لاداما الخريجين م  األت اذ العدي و   ئع

 الجامعة.

1/6/2016 31/12/2017 

 عما ة  ؤوأ ال لبة.

العال ا   ائرة 

 العامة.

 

نا ق خريجي 

  امعة اليرموك

 ععمع  نشععا  مك ععب ا   ععا  الععوظيفي وم ابعععة الخععريجين/    نشا  مك ب  وظيف للخريجين. 

صعععععع دوق الملععععععك عبععععععدهللا الثععععععاني لل  ميععععععة ب ععععععا يخ 

 .مرف  19/10/2019

 ( عععبة، اتعع فا  م هععا 37( برنععامج بوا عع  )17 ععمع عاععد  )

 2019/2020(  طالب وطالبة في الفصل األول 1098)

 مرف مو عين يال الي: 

 (9و ا  م  وعععة ب  فيعع  مععن المك ععب نف  )  سعع  بوا عع

 ( مس فيد من ال لبة.458(  عبة و)15)

 (6(  و ا  ععععن طريععع  انجعععا  بوا ععع  )ععععب  16  )

 ( مس فيد من ال لبة.620و)

 (  مسعع فيد 20(  عععب و)6 لسعع ين ا  ععا ي ين بوا عع )

 من ال لبة.

 ( نشععاط و لسععة حوا يععة م  وعععة خععالل 37 عمع ا امععة )

، 2019/2020الفصععلين الثععاني والصععيفي مععن العععا  

( طالبًعععا 2358ععععد  ال لبعععة المسععع فيدين م هعععا )بلعععغ 

 مرف وطالبة. 

1/6/2016 31/8/2016 

 مجل  العمدا .

 الجامعة.  ئي 

 عميد  ؤوأ ال لبة.

 

 

  :مك ب ا   ا  الوظيفي 

  فيععديو  عريفععي  ) ليععل ا ععرا ا   بععول ال لبععة بلغععة

 . ا ة(ا 

  فيععععديو  عريفععععي )  ليععععل اتعععع خدا  م صععععة ال علععععيم
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لك رونععي فععي الجامعععة بلغععة لك رونععي والبريععد ا ا 

 . ا ة(ا 

  يليعععةIT :   عععا  العععوظيفيلك رونعععي لإل نشعععا  مو ععع   ،

  مرف. يح وى علا موا  للمساعدة في ال وظيف

 تبني الطلبة المتميزين ودعم المبدعين. :3الهدف الفرعي

و عع  ال شععريعا  اتعع ا اا ال لبععة 

 الم ميعاين وا عالأ لهم.

 عععمع و ععع   عليمعععا  و تععع  اتععع ا اا ال لبعععة المميعععاين 

 ً  وف يًا وثاافيًا.  يا يا

1/6/2016 31/12/2016 

 مجل  األم ا .

 مجل  الجامعة.

 مجل  العمدا .

الرئي  نائب 

 للشؤوأ األيا يمية.

 ائرة العال ا  

 العامة.

 ائرة الابول 

 وال سجيل.

  

لععم يعع م و عع   شععريعا   ديععدة خاصععة باتعع ا اا ال لبععة 

 اين.ميع  الم
    

 

و ععععع  ال شعععععريعا  لعععععدعم لل لبعععععة 

 المبدعين في األنش ة الالم هجية.

معع   ال لبععة الفععائاين فععي  وفعع   تعع  الحععوافا لل لبععة  ععمع 

غ األنشعع ة الثاافيععة والريا ععية  ععوائا ما يععة وعي يععة والبععال

 31/12/2016 1/6/2016 ( طالبًا وطالبة.44عد  م )

 مجل  األم ا .

 مجل  الجامعة.

 مجل  العمدا .

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.

 

 

 يو عد آليععة لععدعم ال لبععة المبعدعين ويعع م معع   الفععائاين فععي 

م األنش ة الثاافية والريا ية  عوائا ما يعة وعي يعة والعر 

م غير من ت ة  لا  خرى حسب ن ائج األنشع ة ويصععب 

  اديرإ.

  اديم  شريعا  لمجل  الجامععة بهع ا الخصعوص، ولعم   مع 

 ي م ال  في  لغاية اآلأ.

    

 

مشروع  عليما  

ال لبة المبدعين 

 والم مياين

 خصععيص  ععا  مععن الموا نععة لععدعم 

ال لبععععععععة الم ميععععععععاين والمبععععععععدعين 

 والريا يين والمبا  ين.

  مع  خصيص  ا  من موا نة عما ة  ؤوأ ال لبة لل لبة 

 الم مياين والمبدعين.

  3000 يمععة الععدعم مععن الموا نععة المخصععص لهعع إ الغايععة 

  ي ا .

1/6/2016 31/12/2016 

 مجل  األم ا .

 مجل  الجامعة.

 مجل  العمدا .

  ئي  الجامعة.

 
من الوا    أ 

م وا    المبلغ

 وبحا ة الا  يا ة.
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ا ععععالأ ععععن فعععرص العععدعم لل لبعععة 

الم ميعععععاين والمبعععععدعين والريعععععا يين 

 والمبا  ين.

فعععرص العععدعم لل لبعععة الم ميعععاين والمبعععدعين والريععععا يين 

 ف مر .في يافة الكليا  والمبا  ين

1/9/2016 31/12/2020 

 عما ة  ؤوأ ال لبة.

 عمدا  الكليا .

 ؤتا  األ سا  

 األيا يمية.

 ائرة العال ا  

 العامة.

  

  معهدلعـ األول فعي األ  أ  البيالفرع الاف  اح   مع ASEE 

 بكلية الحجاوق لله دتة ال ك ولو ية.

 :يلية الاانوأ 

  مشعععا ية طلبعععة الكليعععة بمسعععاباة المحايمعععة الصعععو ية

 العربية.

  حصول ال الب عمر مهيدا  علا  ععم معن صع دوق

باب ا  عوة( معن   - USAIDالم   العي ية في برنامج ) 

 خالل  يامة بمبا  ة ) ليلك لمعرفة حاو ك(.

  يليععةIT : المشععا ية فععي مسععاباةJCPC  للبرمجععة وال ا ععل

 مرف . في مصر ACPCلمساباة 

   

 

 فرص الدعم

 : تقديم خدمات متميزة للطلبة4الهدف الفرعي

  امععة  نشععع ة و و ا  فعععي مهعععا ا  

اا صععععال الشععععفوق والك ععععابي علععععا 

 مس ويا  الكلية والجامعة.

فعي مخ لعف الكليعا .    امة عد  من الدو ا  في الجامعة  مع 

 مرف 
1/6/2016 31/12/2020 

 عما ة  ؤوأ ال لبة.

  مي  الكليا .

 واا سا  األيا يمية.

 مريا الملكة  انيا.

 

 

  مرف  .العديد من األنش ة والدو ا   امة  مع 

   عاعععد برنعععامج اللغعععة العربيعععة لل عععاطاين بغير عععا  و ا

مخ لفعععة ل لبعععة معععن ععععدة   سعععيا   د يبيعععة بمسععع ويا  

 ( طالا.4وعد  م )

   

 

 

  امععة  و ا    وعيععة مع يععة باللغععة 

ا نجليايععة ياععو  بهععا نععاطاوأ باللغععة 

ا نجليايعععععة علعععععا مسععععع وى الكليعععععة 

 والجامعة.

  عاد  عما ة  ؤوأ ال لبة من خالل ص دوق الملعك عبعد

هللا  و ا  فعععي اللغعععة اانجليايعععة ل لبعععة الجامععععة لكافعععة 

 نجلياية.مس ويا  اللغة ا 

  (  و ا  في عما ة  ؤوأ ال لبة و ي: طعرق 9  يم  )

 واعععد اللغععة نجليايععة، بداعيععة فععي حفععت يلمععا  اللغععة ا  

1/6/2016 31/12/2020 

 عما ة  ؤوأ ال لبة.

  مي  الكليا .

  انيا.مريا الملكة 
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ا نجليايععة مععن خععالل ال ا يععا  ال   يععة، محا ثععة باللغععة 

 ا نجلياية، مها ا  الك ابة باللغة ا نجلياية.

  أ ا و  عععع والعلععععو  ا  ا يععععة   ععععيم فععععي يليععععة اا  صععععا

 .اطالبً  90أ لـ ا د يبي 

  فععععي المحا ثععععة باللغععععة   يمعععع   و ة   وعيععععة واحععععدة

 ا نجلياية ل لبة المد تة ال موذ ية. 

  مع عاد و  ة  د يبية   وعية لمد تعي اللغعة ا نجليايعة 

 Midwestفعععي مريعععا اللغعععا  معععن  بعععل مجموععععة  

Education Group. 

  مرف  .في مريا الملكة  انيا مع عاد  و ة واحدة 

 : مريا اللغا 

  ( لسعععة ام حعععاأ مسععع وى اللغعععة ا نجليايعععة 21عاعععد  )

 المكافئ للد اتا  العليا.

  (  نمعععال ام حانعععا   ديعععدة بغعععرض  حعععديث 9 ععععدا )

 و غ ية ب ك  تئلة ام حاأ مس وى اللغة ا نجلياية.

  ( لسععا  ام حععاأ مسعع وى لل لبععة والعععاملين 4عاععد  )

 +Erasmusوالخاصة ببرنامج  با ل م   

     

 صععععععدا  ال شععععععريعا  والاععععععرا ا  

 لم ابعة ال لبة الم عثرين  يا يميًا.

 صدا  ال شريعا . لم ي م  

1/6/2016 31/12/2016 

 مجل  العمدا .

  ئي  الجامعة.

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.

  

  امة تلسلة من ال شاطا  والعدو ا  

 المع ية بأخال يا  البحث العلمي.

 فعي يعل  امشعا يً  80 و ة وبمععدل  /ا( نشاطً 37)  مع عاد

 نشاط/  و ة.

   نععدوة  خال يععا  ال الععب الجععامعي ومععن  ععم ها محععو

 في يلية ال ربية. البحث العلمي

  ا  عاد لاا  في بداية الععا  الجعامعي مع  طلبعة الد اتع مع

ل ععععاا  و ععععو يههم نحععععو ا  ،الاععععانوأ العليععععا فععععي يليععععة

 خال يا  البحث العلمي.أب

   خال يا  المهن ال بية لخ ة يلية ال ب.  افة مساق 

  يليعة ال ربيعة  في  ندوة حول  خال يا  البحث العلمي في 

1/6/2016 31/12/2020 

 .عما ة البحث العلمي

 مي  الكليا  ال ي  

  رح برامج 

   اتا  عليا.
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 .ل لبة الد اتا  العليا

 :البحث العلمي 

  عاد و  ة  د يبيعة ألعضعا  مجلع   خال يعا  البحعث

 علا ا نساأ. 

  حضو  عميد ونائب البحث العلمي و  ة عمل بع واأ

" ولويا  البحث العلمي و و  ها في األ  أ"  ب  ظعيم 

من ص دوق  عم البحث العلمي وااب كا  بال ععاوأ مع  

 .(Clarivate Analytics رية )

 مععي وال شععر العلمععي عاععد و  ععة  عريفيععة بالبحععث العل

 بال عاوأ في مريا ااع ما  و ماأ الجو ة.

  ام  يلية ال ب بإ افة مساق  خال يعا  المهعن ال بيعة 

 لخ ة الكلية.

  :طالبا    اتا  عليا ( 8)مشا ية مريا األميرة بسمة

فععي  طععالق  و اق السياتععا  العامععة ال ععي  ععم  ععد يبهن 

ميدانيعة علا  عدا  ا بعد  د يبهن علعا بحعوث ا رائيعة 

  اولعع   ضععايا  عععم و عايععا  و  المععر ة فععي صعع اعة 

 السياتا  العامة والمشا ية في الارا .

  ظععيم نععدوة بع ععواأ "فععَرص البحععث العلمععيع لمععا بعععد   ععمع  

لع  الدعي و اإ في  لمانيا َعْبر مؤتسة  لكس د  فعوأ  مبو

 Zoomعبععععر  ا يععععة  األلمانيععععة لأليععععا يميين األ  نيععععين

 ث العلمي والد اتا  العليا.نظم ها عما ة البح

 فععي يليععة  عاععد عععدة لاععا ا  معع  طلبععة الد اتععا  العليععا

، وال عععي   اولععع  مو عععوعا  البحعععث العلمعععي ال ربيعععة

عاعد و ل عمعل   علع  باألخ عا  الشعائعة ، وو خال يا  

 في األبحاث والرتائل الجمعية.

   

  

 عععععدا   اعععععدة بيانععععا  لل لبععععة ذوق 

 بيانا ها.ااح يا ا  الخاصة و عبئة 

   و ععععد  اعععععدة بيانععععا  لل لبععععة مععععن ذوق ااح يا ععععا 

 الخاصة.

  يبلععغ عععد  ال لبععة مععن ذوق ااح يا ععا  الخاصععة علععا

 .ا( طالبً 252 اعدة البيانا  الم شأة  صال )

 عععمع  ععععدا   اععععدة بيانعععا  ععععن طريععع  مريعععا الحاتعععب  

1/6/2016 31/12/2020 
 مريا الحاتب.

 عما ة  ؤوأ ال لبة.

 
  اعدة بيانا 

 

ال لبة ذوق 

 الحا ا  الخاصة
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 والمعلوما .

عاد نشاطا  لل لبة ذوق ااح يا ا  

 الخاصة.

  فيعع  عععدة  نشعع ة ام هجيععة مععن خععالل نععا ق ذوق   ععمع  

ااح يا ععا  الخاصععة )محا ععرا ، و ل عمععل خاصععة 

 ب لبة ااح يا ا  الخاصة(.

 (   نشعاطً 21بلغ عد  األنشع ة ال عي نفع ) ،ععد  ال لبعة ا

 .اطالبً  650المشا يين: 

  ا لل لبعععععة ذوق نشعععععاطً  16عاعععععد  عععععؤوأ ال لبعععععة:  عععععمع

 ااح يا ا  الخاصة.

  نشععاطا  لعع وق ااح يا ععا   8 ععؤوأ ال لبععة:  ععمع عاععد

 الخاصة )ندوا  ومؤ مرا (. 

 محا عععععرا   عععععدمها  عععععيوف  يليعععععة ال ربيعععععة:   امعععععة

تا  ة ال ربية خاصة، ويو  نشاطي  ا  ب   و صصينم خ

 .  ا ق/  خصص ال ربية خاصة سم علم ال ف  ا 

 عما ة  ؤوأ ال لبة. 31/12/2020 1/6/2016

 

نشاطا  ذوق 

 ااح يا ا  

 الخاصة
 

 1ال شاطا  ف
 

 2نشاطا  ف

 

 ذوق ااح يا ا 

 

 2نشاطا  ف

 فعيععععل  و  عمععععا ة  ععععؤوأ ال لبععععة 

 لخدمة ا   ا  ال فسي.

  ال فسعععي بعاعععد   اعععو  العمعععا ة معععن خعععالل  سعععم ا   عععا

محا عععرا   و يعععة  هعععم ال لبعععة فعععي حيعععا هم الجامعيعععة 

  ععافة  لععا عاععد  لسععا  وو ل عمععل  هععم ال لبععة مععن 

 ال واحي ال فسية و مجهم في الحياة الجامعية.

  ًا( مرا عً 70ا )يبلغ عد  ال لبة المرا عين فصلي. 

  مشعععا يا  معععن الخعععدما   9 عععؤوأ ال لبعععة:  عععمع   ظعععيم

 اععديم    ععا ا  فععي مخ لععف لل لبععة، ووال وعيععة ال فسععية 

المجعععععاا  ) يعععععا يمي، نفسعععععي،  تعععععرق، ا  معععععاعي، 

 .خدما ي(

  عما ة  ؤوأ ال لبة. 31/12/2020 1/6/2016

 خدمة ا   ا  

 

 

 المشا يا 

 2المشا يا 

 صدا  ال شريعا  والاعرا ا  للعمعل 

األيعععا يمي فعععي يعععل  سعععم با   عععا  

  يا يمي.

  صعععب  ا   عععا  األيعععا يمي ععععن طريععع  البرمجعععة يعععوأ 

 .Onlineااع ما  وطرياة ال سجيل  لك روني وال سجيل 

  صبح  خ ة ال الب  لك رونية من خعالل و ععها علعا 

 والمسعع خد الحسععاا الخععاص بكععل طالععب عبععر ا يميععل 

 الخاص ب .

  مع برمجعة نظعا  ال سعجيل بحيعث ا يع م  سعجيل  ق مسعاق 

لعا  خصعص  خا ل خ ة ال الب توى لغايا  ال حويعل 

 خر.آ

1/6/2016 31/8/2016 

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.

 مجل  العمدا .
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 نشععا  بععرامج  ديععدة ل شععغيل ال لبععة 

  اخل الجامعة وخا  ها.

 مرف .  شغيل ال لبة  اخل الجامعة وخا  ها

1/6/2016 31/12/2020 

  ئي  الجامعة.

، عما ة  ؤوأ ال لبة

 مريا الملكة  انيا.

 الدائرة اله دتية.

  ائرة الصيانة.

مجم  الريا ة 

 ا.وال ميع 

 

 

      مرف برامج  د يب و شغيل ال لبة. 

ا عالأ وحث ال لبة ل اديم مبعا  ا  

 خال ة.

 اعععو  عمعععا ة  عععؤوأ ال لبعععة بعععا عالأ ععععن  ععععم و عايعععة 

المبععا  ا  ال البيععة ال ععي  خععد  الجسععم ال البععي والمج معع  

 مرف . المحلي

1/6/2016 31/12/2020 

عما ة  ؤوأ 

 ال لبة.

  مي  الكليا .

 

 

 ( مرف يلية الاانوأ:   ظيم مبا   ين.) 

 لفريعععع  مريععععا   ينمحا ععععر عاععععدالصععععيدلة:  ععععمع  يليععععة

 الس كرو و وأ األ  ني.

  يليعةIT :   ععدا  ال لبععة   امعة  نشعع ة و و ا  ونعدوا

  مرف . للمساباا  المحلية والعالمية

  فعيل مشا ية  عضا   يئة ال د ي  في يلية ال عب فعي 

  مي  األنش ة ال البية.

  :عما ة  ؤوأ ال لبة 

  فيعع  عشععرا  المبععا  ا  ال ععي  اععد  بهععا طلبععة مععن  

مخ لععععف يليععععا  الجامعععععة  ر مععععة ل و هععععا    ا ة 

الجامععععة ل حفيعععا ال لبعععة و شعععجيعهم علعععا اتععع غالل 

 و عععععا هم بمعععععا يععععع فعهم وي معععععي مهعععععا ا هم ويصعععععال 

  خصيا هم.

  مبا  ة طالبية ثاافية وف ية 32ا امة و  ظيم حوالي. 

  ظععععيم عععععد  مععععن المبععععا  ا  ال البيععععة وا عمععععال   ععععمع  

 في يلية ال ربية. ال  وعية لخدمة الجامعة والمج م 

  المشععا ية فععي ب ععوا  محليععة وعربيععة مععن  بععل طععالا

  ية.يلية ال ربية الريا

 مرف  . نشا    اة خاصة للمك بة علا مو   اليو يوا 
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الحصععععول علععععا عععععروض م افسععععة 

 وم اتبة ل أمين تكن طالبي.

   ياععو   سععم ا تععكاأ فععي العمععا ة وبال عععاوأ معع  المج معع

الحصول علعا ععروض م اتعبة ل عأمين    ل المحلي من

ععععالأ ع هعععا تعععكن ال لبعععة خعععا ل الحعععر  الجعععامعي وا 

 لل لبة الراغبين في الحصول علا السكن.

   يو ععد تععكن واحععد  ععديرإ الجامعععة ونسععبة اا ععغال فيعع

90.% 

1/6/2016 31/12/2020 
عما ة  ؤوأ 

 ال لبة.

 

 

 روابط الموضوعات

 الجامعة  اد  مبالغ  روض ومساعدا  ل لب ها. 

 اليرموك  فو  بالمريا األول في ب ولة الجامعا  األ  نية بكرة اليد . 

  فري  اليرموك يفو  بب ولة اا حا  الريا ي للجامعا  لخماتي يرة الاد . 

 كريم فر ة الف وأ الشعبية في الجامعة . 

 كريم طلبة نموذ ية اليرموك الحاصلين علا مرايا م ادمة في المساباا  الثاافية . 

 من طلبة الجامعة 37 وائل خريجي الفول الـ   كريم. 

 اليرموك  شا ك في مل اا الشعرا  األول ل لبة الجامعا  األ  نية. 

 .عديال   ديدة ل عليما  ا  را ا  ال أ يبية بح  ال لبة  

 

 

 المحـــور: إدارة الجودة

مستتوى الدقتة ز بجامعتة، والتميّتمستوى مخرجاتها لتلبية احتياجات المجتمع المحلي، واالهتمام بجودة البحث العلمي فتي الز في العملية التعليمية، ورفع الهدف االستراتيجي: الوصول إلى التميّ 

 والشفافية في األعمال اإلدارية.

 : االلتزام بتطبيق معايير ضبط وضمان الجودة في الجامعة.1الهدف الفرعي

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

حسب الخطة تاريخ اإلنجاز 

 اإلستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

النسبة المئوية 

 لإلنجاز/ العدد
 مالحظات

 الى من

و عع   عليمععا  و  ععرا ا  وا ععحة 

 فعيعل للجو ة فعي الجامععة معن خعالل 

 سععععم الجععععو ة فعععععي مريععععا الجعععععو ة 

 و  وير  عضا   يئة ال د ي .

وال  عععوير  عععمع  ععععا ة  يكلعععة و فعيعععل مهعععا  مريعععا الجعععو ة 

  مع و    عليما  للمريا.، واأليا يمي

 

1/6/2016 31/12/2016 
  ئي  الجامعة.

 مجل  العمدا .
  

 عععمع  ععععا ة  يكلعععة و فعيعععل مهعععا  مريعععا الجعععو ة وال  عععوير 
    

  را  ال عديل
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 لعا "مريعا ااع معا  و عماأ الجععو ة"  إ غييعرواأليعا يمي 

، باتعم " سعم ااع معا "  والموافاة علا  نشا   سعم  ديعد فيع

 .26/1/2017 لسة مجل  الجامعة الثانية ب ا يخ في 

 ال  ظيمي الهيكل

 

 Self عايا   را ا  ال ايعيم الع ا ي 

Assessment في الجامعة. 

 

 

 

 

 

 

   وفعع   2016 امعع  الجامعععة ب  فيعع  ال ايععيم العع ا ي لعععا

ييم  مالي ال ا المعايير المع مدة من  يئة ااع ما  وياأ 

  و حصول  امعة اليرموك علا المس وى الفضي.

  ععمع   ععافة نمععوذل  ايععيم للايععا ا  األيا يميععة للم اصععب 

ا  عععرافية نائعععب عميعععد، مسعععاعد عميعععد،  ئعععي   سعععم 

  يا يمي.

  اييم ألعضا   يئة ال د ي  من خالل الملعف  مع   افة 

 ال د يسي.

  يليةIT : 

 و اق الفصعععل فعععي مسعععا ا   وحيعععد عمليعععة ال ايعععيم أل

. خعععاص بعععال اييم Rubricالد اتعععا  العليعععا و حديعععد 

 مرف 

  نشععععا    ععععاة للكليععععة علععععا مو عععع  يو يععععوا و فععععد ا 

 مرف  لجمي  مسا ا  الكلية.بفيديو ا  مسجلة 

  علعم ععن بععد فعي   في  ملف ال ايعيم الع ا ي فعي  جربعة الع

 مرف يلية اا  صا  والعلو  ا  ا ية. 

  معن  بعل  ا   يئة ال د ي ضع عديل نموذل ال اويم أل  مع

 .واع ما إ مريا ااع ما  و ماأ الجو ة

 يععع م و ععع  مؤ عععر  ايعععيم ذا عععي للععععاملين ا  ا يعععين  لعععم

 والف يين.

2016 2020 

نائب الرئي  لشؤوأ 

 الجو ة.

 عمدا  الكليا .

 و ؤتا  األ سا .

  

 

 

 

 

 

معايير ال اييم 

 ال ا ي للجامعة
 

نموذل  اييم 

لشاغلي الموا   

 الايا ية األيا يمية
 

نموذل  اييم عضو 

  يئة  د ي 

معلومعا  و حصعا   عاملة ب ا   اعدة 

لبعععرامج  عععب  و عععماأ الجعععو ة فعععي 

 الجامعة.

    نشا   اعدة البيانعا ، وياعو  مريعالي    اك  عليما 

ااع مععا  و ععماأ الجععو ة بالعمععل علععا  حديععد طبيععععة 

ونوعيعععة البيانعععا  الال معععة لمرا بعععة مؤ عععرا   عععماأ 

 الجو ة في الجامعة.

  يسي. نشا  برنامج لمؤ ر ااع ما  والعب  ال د 

 

 

1/6/2016 1/6/2017 

 مجل  العمدا .

نائب الرئي  لشؤوأ 

 الجو ة.

 مدير مريا الحاتب.
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المرا ععععة الدو يعععة لل غ يعععة الرا ععععة 

من خالل اب كا  مؤ ر للر ا خاص 

 ".YUCSIبجامعة اليرموك "

 لم ي م البد  به ا ال شاط بعد.

1/6/2016 31/12/2020 

نائب الرئي  لشؤوأ 

 الجو ة.

 مريا الجو ة.مدير 

 مدير مريا الحاتب.

 ائرة الموا   

 البشرية.

 

 

ا  ععمع  شععكيل لج ععة لهعع إ الغايععة و ععمع ب ععا    اة لايععاس الر عع

العوظيفي وبرمج هععا  لك رونيًعا ويجععرق العمعل علععا   بياهععا 

 لغرض حساا  يمة المؤ ر.

   

 
 لج ة مؤ ر الر ا

 عععمع اععععدا  و جهيعععا وبرمجعععة مؤ عععر الر عععا، و عععو  عععا ا 

لإلطععالق، يمععا  ععمع  صععميم و  م ععة اتعع بانا  خاصععة لايععاس 

   ا العاملين وال لبة عن الجامعة.

 مؤ ر الر ا    

ا  را ا  ا  ا ية معن  ماأ  و ة 

خعععالل  اعععديم ال غ يعععة الرا ععععة ععععن 

  مي    ا ا  الجامعة.

 

  لية ل ايعيم آلم يكن   اك  2014/2015في العا  الجامعي

 الايا ا  األيا يمية وياأ ال اييم ان باعيًا.

  عععدا  ل ظععا   ايععيم علمععي لكافععة   ا ا  الجامعععة يعع م ا

 بمس ويا ها المخ لفة.

   ل  ايعععيم للايعععا ا  األيا يميعععة معععن  بععع عععمع   عععوير نظعععا

 ئععععي  الجامعععععة و ععععمع   بياعععع  ل ايععععيم نععععواا الععععرئي  

والعمعععععدا   عععععمن نمعععععوذل ي ضعععععمن مععععععايير ال ايعععععيم 

 و و انها.

  عععوير نظعععا   ايعععيم الجهعععا  ا  ا ق لكافعععة الفئعععا    عععمع  

ي  الوظيفية لإل ا يين والف يين وبان ظا  اع ما إ من  ئع

 الجامعة.

  مؤ ر  غ ية  ا عة لإل را ا  ا  ا ية. يو دا 

1/6/2016 31/12/2020 

نائب الرئي  

 للشؤوأ ا  ا ية.

 عمدا  الكليا .

  ؤتا  األ سا .

 

 اييم نائب عميد/ 

مساعد عميد،  اييم 

 ئي   سم 

  يا يمي.

 

 ايععععععععيم الايععععععععا ا  

 ا  رافية لإل ا يين

 عمع   اريعر   عابي، 25الر ابة ا  ا ية والماليعة  دم   ائرة 

من خاللها  ب  ا  عرا ا  ا  ا يعة والاعرا ا  المخالفعة 

وطلععب  صععويبها، و اععديم بعععض ال وصععيا  ل عععديل بعععض 

المععععوا  فععععي ال عليمععععا  السععععا ية بهععععدف  ععععماأ  ععععو ة 

 .ا  را ا  ا  ا ية في الجامعة

     

البيانعا   وفير مصا   ال علم و واععد 

العلميعععة الم اتعععبة بمعععا يخعععد  البحعععث 

 العلمي في الجامعة.

بيانععا  محليععة وعالميععة عبععر   واعععدا عع ري  الجامعععة فععي 

 ا في المك بة و ي م وفرة للباحثين في الجامععة.مريا ال ميع 

 مرف 
1/6/2016 31/12/2020 

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.

 مدير المك بة.

 مدير مريا الحاتب.

  واعد البيانا  
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      مرف ا نجا ا  الم علاة به ا ال شاط. 

 نشعععععععا  مريعععععععا  يعععععععا ق للبحعععععععث 

واات شععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععا ا                       

(Research Consultancy فععي )

 الجامعة.

  مع أ يل   ا ال شاط   را  مايد من الد اتعة ل ااطعع    مع 

 مها  مريا الملكة  انيا.
1/6/2016 31/12/2016 

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.
  

 : تعزيز ثقافة الجودة في الجامعة.2الهدف الفرعي

 فعيعععل  و  مسعععاعد العميعععد لشعععؤوأ 

  مي  يليا  الجامعة.الجو ة في 

  مع  فعيعل مهعا  مسعاعدق  عب  الجعو ة لعمعدا  الكليعا  و عمع 

معن  ة حديد مهامهم بشكل وا   ومحد  و عمع  اويعدنا ب سعخ

 المها  في يل يلية.

1/6/2016 31/12/2016 

  ئي  الجامعة.

 مجل  العمدا .

 عمدا  الكليا .

 
مها  مساعد  ب  

 الجو ة

 شعععكيل لجعععاأ لضعععماأ الجعععو ة فعععي 

 الكليا  واأل سا .

 عععمع  شعععكيل لجعععاأ لضعععب  الجعععو ة علعععا مسععع وى األ سعععا  

ي معن  شعكيل اللجعاأ فع ةوالكليا   ميعها و مع  اويدنا ب سخ

 31/12/2016 1/6/2016 يل يلية.

 عميد الكلية.

 مدير مريا الجو ة.

مساعد العميد لشؤوأ 

  ب  الجو ة.

  ئي  الاسم.

 

 لج ة  ماأ الجو ة

 ع عععععا   و ا  مكثفعععععة لمسععععععاعدق 

الجععو ة حععول ثاافععة العمععدا  لشععؤوأ 

 الجو ة الجامعية.

 ا   مع   في  تلسلة من اللاا ا  والدو ا  لمساعدق العمد

 لشؤوأ الجو ة في   ا العا .

 ( و  ة 2بلغ عد  الدو ا  ال ي نف   به ا الخصوص )

  د يبية.

  يليةIT : و  ة عمعل معن  بعل مريعا الجعو ة لمسعاعدق

العمعععععدا  بخصعععععوص اح سعععععاا ال ا عععععة ااتععععع يعابية 

 وااع ما .

 ااع مععا  و ععماأ الجععو ة:  ععمع عاععد لاععا ين معع   مريععا

 مساعدق العمدا  لشؤوأ الجو ة.

   عاعد تع ة فعاليعا  ب مريا ااع معا  و عماأ الجعو ة  ا

  د يبية حول مععايير الجعو ة وااع معا  وم  لبا هعا مثعل

ا  ا اتع فلك رونيًع ال ا ة اات عابية و عبئعة ملعف المسعاق 

لاعا ا   5عاعد   عمع ، يمعا يئة  د ي ( عضو  102) هام 

 م  مساعدق العمدا  لشؤوأ الجو ة.

   يلية اا  صا :  مع المشا ية فعي و  عة  د يبيعة لرؤتعا

األ سععا  ومسععاعد العميععد لشععؤوأ  ععب  الجععو ة وال ععي 

2016 2020 

نائب الرئي  لشؤوأ 

 ، الجو ة

 مدير مريا الجو ة.

  

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202019-2020/من%20المصدر/توفر%20مصادر%20التعلّم.docx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202019-2020/من%20المصدر/توفر%20مصادر%20التعلّم.docx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/الكليات/السياحة%20تخ12/مساعد%20العميد.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/الكليات/السياحة%20تخ12/مساعد%20العميد.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/الكليات/السياحة%20تخ12/تنميه%204.pdf


 2020 - 2016لجامعة اليرموك للخطة االستراتيجية  الختاميالتقرير 

 طـــة والتخطيـــرة التنميــــدائ   
68 

 (.مرف عاد  في مريا ااع ما  و ماأ الجو ة )

  : نشععا  الملععف ال د يسععي  ع ععا   و ة    ععمع يليععة اآلثععا

 (.مرف )  سا رؤتا  األل

 ع عععععععا   و ا   د يبيعععععععة لجميععععععع  

العععاملين فععي الجامعععة حععول الجععو ة 

 و  مي ها في العمل اليومي.

  :مريا ااع ما  و ماأ الجو ة 

 و ا  في مو وع الجو ة ألعضا   يئعة  8 مع عاد  -

 .امشا يً   337ال د ي  وبلغ عد  المشا يين فيها

 و ا  فععي مو ععوع الجععو ة للمععوظفين  9 ععمع عاععد  -

  409ا  ا يعين والف يعين وبلعغ ععد  المشعا يين فيهعا

 .امشا يً 

لاعععا ا  مععع  مسعععاعدق العمعععدا  لشعععؤوأ  4عاعععد   عععمع  -

 الجو ة.

 إععععدا  الخ عععة ال  ويريعععة أل ا   امععع  يليعععة اا  صعععا  ب

 .الهيئة ا  ا ية في الكلية

 ( موظععف فععي  و  ععين  ععد يبي ين عاععد ما 39ا ععراك )

مريععععا الملكععععة  انيععععا بع ععععواأ: مهععععا ا  فععععن ال عامععععل 

 واأل  فة ا لك رونية.

2016 2020 

أ نائب الرئي  لشؤو

 الجو ة.

 مدير مريا الجو ة.

 المدير المبا ر.

 

 و ا  الجو ة 

 لأليا يميين
 

 و ا  الجو ة 

 لإل ا يين

 

برنامج  د يب 

 ا  ا يين

 

برنامج الفصل 

 الثاني

 

 خ ة ال  وير

 ( فعاليععععا   د يبيععععة حععععول معععععايير الجععععو ة 8 ععععمع عاععععد )

وااع ما  وم  لبا ها ومعايير ومؤ عرا   عماأ الجعو ة 

ملعععف المسعععاق  لك رونيًعععا فعععي مريعععا  األ  نيعععة و عبئعععة

ااع ما  و ماأ الجعو ة، حيعث اتع فا  معن  ع إ البعرامج 

 ( عضو  يئة  د ي .131)

  حضعععو  معععوظفي  ائعععرة العال عععا  الدوليعععة و  عععة عبعععر

 Virtualنشععاطا  مشععروع اا صععال المرئععي  ععمن 

Technology Transfer Training "BITTCOIN-

JO 

  :عمععال   ا يععا  فععي  ععد يب عععد  مععن ا يليععة الحجععاوق

مشععا ية ، والسععكر ا يا لصععال  مؤتسععة ال ععد يب المه ععي

ا  ا يععين فععي برنععامج  ععد يبي  حعع  ع ععواأ "ال  ععوير 

 .الشخصي وال اد  المه ي والوظيفي"

 ( موظف في ثالث217ا راك )  و ا   أ يلية و د يبية 
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عاععد ما  للعععاملين فععي الجامعععة ل  ميععة مهععا ا هم وصععالها

 مرف مريا الملكة  انيا. 

و ععع  لوحعععا     عععا ية فعععي  ميععع  

الجامعة  بر  الرؤية والرتعالة يليا  

)لجميع  الكليعا   واأل داف واألنشع ة

 واأل سا (.

 . مع و   اللوحا  في   ب  يليا  

  لوحة ا  ا ية في يليا  الجامعة المخ لفة 24و     مع. 

   ي م ا عالأ عن نشاطا  وفعاليا  الجامعة عبعر  ا عا

  .خاصة في الكليا   عرض ال شاطا  والفعاليا 

  ا عععالأ عععن ال شعععاطا  علععا الموا عع  ا لك رونيعععة يعع م

 للكليا .

2016 2020 

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.

 عمدا  الكليا .

  ؤتا  األ سا .

  ئي  الديواأ.

 

 

و عع  لوحععا     ععا ية بععالارا مععن 

المعععداخل الرئيسعععية للجامععععة  بعععرا  

ال شعععاطا  والفعاليعععا  اليوميعععة ال عععي 

 الجامعة. ه م بها   ا ة 

 .ي م ا عالأ عن نشاطا  وفعاليا  الجامعة 

 ( 4عد  اللوحا  ال ي و ع  علا مداخل الجامعة.) 

 2016 2020 

نائب الرئي  

 للشؤوأ ا  ا ية.

 مدير مريا الجو ة.

مدير العال ا  

 العامة.

 

 

نشععععر الرؤيععععة والرتععععالة واأل ععععداف 

للجامععععععة فعععععي  ميععععع  م بوعا هعععععا 

 )الو  ية وا لك رونية(.

 م شو ا  الجامعة المخ لفة. ي م و عها علا يافة 

  نهععا  يعع م نشععر ا علععا  ا ععا  العععرض فععي يععل يليععة يمععا

 لك رونية للكليا .م شو ة علا الموا   ا 

 .ي م و عها علا يافة م شو ا  الجامعة المخ لفة 

2016 2020 

نائب الرئي  

 للشؤوأ ا  ا ية.

 مدير مريا الجو ة.

مدير العال ا  

 العامة.

 

 

 نشعععا  مو ععع   لك رونعععي خعععاص بكعععل 

يليعععة، و  عععوير المو ععع  ا لك رونعععي 

 للجامعة ليعك  مظا ر الجو ة فيها.

 نشا  موا ع  المو   الرئيسي لجامعة اليرموك و  مع   وير 

  ديدة لكافة عما ا  ويليا  ومرايا الجامعة.

                     ا  فعععععععععع   صعععععععععع يف الجامعععععععععععة وفعععععععععع   صعععععععععع يف

Webmetrics   لعا  2014محليًا من المر بة الثام ة عا 

ة  لعا المر بع 28ومن المر بعة ، 2016المر بة الثانية عا  

 لعععا المر بعععة  2018، و غيعععر ال صععع يف ععععا  عربيًعععا 18

 2019عربيًعععا، وفعععي ععععا   46الرابععععة محليًعععا والمر بعععة 

 عربيًا.  51حافظ  علا نف  ال ص يف محليًا، والمر بة 

  ائج الجامععا  األ  نيعة، ولعْم  علعن ال  ع مع ال اعد  ل صع يف

 .بعد

 حسعب  صع يف  االيرمعوك األولعا محليًعNature Index 

 .العالمي

  نشا  موا ع   لجامعة اليرموك و ي  وير المو   الرئيس  مع

1/6/2016 1/1/2018 

نائب الرئي  

 للشؤوأ ا  ا ية.

 مدير مريا الجو ة.

 عمدا  الكليا .

 

 

 

 

webmetrics 

2018 

 

 ن يجة ال ص يف
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 . ديدة لكافة عما ا  ويليا  ومرايا الجامعة

  مع  حديث و  وير مو   يلية IT . مرف 

  :يلية ال ب 

 شعععععكيل لج عععععة  ع عععععا باا عععععراف علعععععا المو ععععع   -

 ا لك روني.

ااتعع مرا  فععي  حععديث و  ععوير المو عع  ا لك رونععي  -

 لكلية ال ب.

مشععا ية  ععباط اا  بععاط  المو عع  ا لك رونععي فععي  -

 الدو ا  ال ي  عاد ا الجامعة.

 الصعععععفحة الرتعععععمية لعمعععععا ة البحعععععث العلمعععععي   حعععععديث

والد اتعععا  العليعععا علعععا موا ععع  ال واصعععل اا  معععاعي                    

(Linked In- Facebook حيععث  ععمع  فعيععل الصععفحة )

وو عععععععع   linked inوال  facebookعلععععععععا ال 

 الصعفحة عمع  نشعا  ، الم شو ا  العلميعة الخاصعة بالعمعا ة

 .الراب وم وفرة علا 

 مو ععع  فرععععي علعععا مو ععع  عمعععا ة البحعععث العلمعععي  عمعععل

والد اتععا  العليععا لمجلعع  البحععث العلمععي علععا ا نسععاأ 

(IRB حيععث  ععمع عمععل المو عع  و   ال الرتععالة والرؤيععا )

ال اد  واأل داف للمجل  و  افة  عضا  المجل  وآليا  

( يمعععا  عععمع   عععافة IRBللحصعععول علعععا موافاعععة مجلععع  )

 نماذل ال اد .

  حععديث المو عع  الخععاص باسععم ال شععر علععا مو عع  عمععا ة 

 البحث العلمي والد اتا  العليا بشكل مس مر.

 يعا   ا ن ها  من ب ا  مو    ديد للمجلعة األ  نيعة فعي الكيم

والعمعععل علعععا اتععع ابال اا بحعععاث و حكيمهعععا  لك رونيًعععا  

(Electronic Submission.) 

    

 

 ز بالعملية التعليمية ومخرجاتها لتلبية حاجات السوق المحلي.: التميّ 3الهدف الفرعي

 عععماأ ااع معععا  األيعععا يمي المحلعععي 

 لجمي  ال خصصا  في الجامعة.

 ائمععععة ال خصصععععا  المع مععععدة  يا يميًععععا محليًععععا فععععي يافععععة 

 2020 2016 مرف  خصصا  الجامعة. 

لشؤوأ نائب الرئي  

 الجو ة.

،  ئي  عميد الكلية

  الاسم.
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الحصععععول علععععا ااع مععععا  المحلععععي لمعظععععم البععععرامج   ععععمع 

غيعر  البعرامجبد اتعة وا ع  الجو ة ياو  مريا واأليا يمية، 

المع معععدة ل حديعععد ال ا عععة ااتععع يعابية وال عععوا ص الوا عععب 

 مرف  . ا وافر ا اع ما 

   

97.3 %

برنامج  143)

من  صل 

147) 

 البرامج المع مدة

السععير فععي   ععرا ا  الحصععول علععا 

ااع مععا  األيععا يمي العععالمي لعععبعض 

 ال خصصا  الم مياة.

 يع م العمععل معع  الويالععة اامريكيععة لل عععاوأ الععدولي للحصععول

لبرنعامج  TedQual certificationي ااع معا  العدولعلا 

 ا  ا ة الف د ية في يلية السياحة.

 يعةبرامج من يليعة الحجعاوق لله دتعة ال ك ولو  3 مع اخ يا  

  .ABETللحصول علا اع ما  

عععدا  ال لبععا  لل اععد  للحصععول علععا ااع مععا  الععدولي  يعع م 

 لبرامج يلي ي  ك ولو يا المعلوما  والعلو .

2016 2020 

نائب الرئي  لشؤوأ 

 الجو ة.

 مدير مريا الجو ة.

 عميد الكلية المع ي.

  ئي  الاسم.

  

السير في   را ا  الحصولعلا ااع ما  األيا يمي العالمي 

لععععبعض الكليععععا  مثععععل: الحجععععاوق لله دتععععة ال ك ولو يععععة، 

العلعععو ، اا  صعععا   ،السعععياحة والف عععا ق، ال عععب، الصعععيدلة

 مرف والعلو  ا  ا ية. 

     

( Traineeship فعيععععععل ال ععععععد يب )

لل لبععة بال عععاوأ معع  الا ععاع الخععاص 

 لبعض الكليا .

 ا ضععععي  العععع ين ععععمع  ر يععععب بععععرامج  ععععد يب لكععععل ال لبععععة 

  خصصعععا هم  عععد يبًا عمليًعععا فعععي يليعععا  اله دتعععة والسعععياحة

و ك ولو يا المعلومعا  وال عب وا ععال  بال ععاوأ  والف ا ق

 مرف  م  مؤتسا  حكومية و  لية.
2016 2020 

نائب الرئي  لشؤوأ 

 الجو ة.

 مدير مريا الجو ة.

العميد لشؤوأ مساعد 

 الجو ة.

  ئي  الاسم.

  

      مرف  فعيل ال د يب في  اخل الجامعة وخا  ها. 

مسععععاعدة ال لبععععة لالنععععدمال بالعمليععععة 

ال عليميععة مععن خععالل و عع  آليععة لرفعع  

  يا يميًعععامسععع وى ال لبعععة الم عثعععرين 

(At Risk Students.) 

 :بلغ عد  ال لبة المفصولين يال الي 

2014/2015 :647 

2015/2016 :523 

2016/2017 :376  

2017/2018 :385 

2018/2019 :141 

 ( طالبًعع20 ععمع مسععاعدة ) طلبععة برنععامج اللغععة العربيععة ا مععن

ا معععن ذوق ااح يا عععا  ( طالبًععع20لل عععاطاين بغير عععا، و)

، مسععاعدة 2016/2017خععالل العععا  الجععامعي  الخاصععة

2016 2020 

 عميد الكلية.

مساعد العميد لشؤوأ 

 الجو ة.

  ئي  الاسم.
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( طالبًعععا معععن طلبعععة برنعععامج اللغعععة العربيعععة لل عععاطاين 15)

( طالبًا خعالل 20بغير ا ومن ذوق ااح يا ا  الخاصة )

 .2017/2018العا  الجامعي 

  :يععا يمي و و يعع    ععا  األتععي   اعععدة ا  ويليععة ال ععب

 .عضا   يئة ال د ي  في الكلية علا  مي   ةال لب

  يليعععة اا  صعععا  والعلعععو  ا  ا يعععة:  نشعععا  مريعععا العععدعم

ال البي ل اديم خدما  لل لبة ال ين يوا هوأ صعوبة فعي 

 ال حصيل و عايا مها ا  ال واصل لديهم.

  :وير وحوتبة نظعا    مع مريا ااع ما  و ماأ الجو ة  

عدا  برمجيعة  نشعا  ملعف المسعاق،  ا   ا  األيا يمي و

 ومجموعة من اات بانا  الخاصة بالجو ة.

   يليعععة الحجعععاوق لله دتعععة ال ك ولو يعععة:  فعيعععل اا  عععا

 األيا يمي.

   ا  ا يععة:  ععد يب  عضععا   يئععة يليععة اا  صععا  والعلععو

 ال د ي  علا ات خدا  نظا  ا  ا  ال لبة المحوتب.

  يليععععةIT : ا ععععرا ا  خاصععععة بعمليععععة اا  ععععا   و عععع

يععا يمي فععي  ب ععي اتعع خدا  نظععا  اا  ععا  األ، يععا يمياأل

 .مرف  مخاطبة مريا الجو ة ات خدا  ال ظا ، الجامعة

   عععمع   عععوير وحوتعععبة نظعععا  ا   عععا  األيعععا يمي و ععععدا 

جية  نشا  ملعف المسعاق، ومجموععة معن ااتع بانا  برم

 الخاصة بالجو ة.

  :يع  ا ععن طريا يميًع م ابعة ال لبة يلية السياحة والف ا ق

و ععع  خ عععة  ا   عععا  األيعععا يمي ا لك رونعععي حيعععث  عععمع 

 .  ا ية لل لبة و و يههم لالت ر ا  بك اا  ليل ال الب 

  ال لبععة  يليععة ال ععب: م ابعععة ا   ععا  األيععا يمي و و يعع

 علا  مي   عضا   يئة ال د ي  في الكلية.

     

العمل علعا   عوير الخ ع  الد اتعية 

 بما يخد  م  لبا  المج م  المحلي.

 

  مع  ضمين الخ   الد اتية مسا ا     اول  ضايا و حديا 

المج معععع  مثععععل  ضععععايا ال  ععععرف وا   ععععاا والوتعععع ية 

يعا و عرائم  ك ولو  عانوأ ال جعا ة ا لك رونيعة ووااع دال، 

 المعلوما .

2016 2020 

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.

 عمدا  الكليا .

  ؤتا  األ سا .
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  ،يلية ال ب: ي م ااطالع علا  جا ا الجامعا  األخرى

 و  را  م ا شا  مس مرة م  لج ة الخ ة الد اتية.

  فعععي يليعععة   عععوير الخ ععع  الد اتعععية لجميععع  البعععرامج   عععمع

، بمعععا ي وافععع  مععع  اح يا عععا  المج مععع  المحلعععيال ربيعععة 

  ععوير خ عع  لبععرامج  ديععدة مثععل  بلععو  ال علععيم الععدامج و

 و بلو  ا  ا ة المد تية.

     

العمعععل علعععا   عععوير ملعععف المسعععاق 

بشععكل  و ق بمععا يضععمن اتعع مرا ية 

 العملية ال عليمية بجو ة عالية.

  بي    ا المفهو . و   اآلليا  و ا     مع   

  لجميع   عضعا   يئعة  ا  با يًع االمسعاق م  لبًع صب  ملف

  ال د ي .

 . نسبة ا نجا  مك ملة في يافة الكليا 

2016 2020 

 عميد الكلية.

مساعد العميد لشؤوأ 

 الجو ة.

  ئي  الاسم.

 

 

يلية السياحة والف ا ق: اع معا  ملعف مسعاق موحعد ألعضعا  

 يئععة ال ععد ي  فععي  سععم السععياحة والسععفر بمععا ي سععجم معع  

 .(TedQualم  لبا  الحصول علا ااع ما  الدولي )

     

   فععع   صععع يف الجامععععة فعععي الاواععععد 

 ,ARWU)العالميععععععععععععععة مثععععععععععععععل: 

Shanghai,QS,..ect( 

معععن خعععالل ا ععع راك  ميععع   عضعععا  

الهيئة ال د يسية في محريا  الموا   

 ال ي  ع ا ب شر البحث العلمي، مثل: 

Scopus, Research Gate, 

Academia, Ideas, Google 

Scholar, Thomson Reuters. 

 مرف العالمية.   ف   ص يف الجامعة في الاواعد

2016 2020 

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.

 عميد الكلية.

مساعد العميد لشؤوأ 

 الجو ة

  ؤتا  األ سا .

 

 

 مرف ا  را ا  ال ي  م  لرف   ص يف الجامعة. 

   

  

 : ضبط الجودة في اإلجراءات اإلدارية.4الهدف الفرعي

  عععوير نظعععا   لك رونعععي لمععععامال  

والمبعععععوثين فععععي وملفععععا  العععععاملين 

 الجامعة.

    ا يو عد نظعا   لك رونعي مفعععل لغايعة اآلأ، والعمعل  ععا

لك روني لمععامال     وير نظا    مع ، وبعد ذلك علا ذلك

وملفعععا  الععععاملين والمبععععوثين فعععي الجامععععة معععن خعععالل 

  ععوير ال ظععا  المحوتععب الخععاص بععالمبعوثين و حديثعع  

م معع  نظععا  بشععكل  ائععم و بعع  يافععة البيانععا  الخاصععة بهعع

حوتععبة يافععة  يشعع مل علععا، الهيئععة ال د يسععية المحوتععب

الك ععب الصععا  ة عععن  ائععرة المععوا   البشععرية ) ععها ا  

2016 2018 

 ائرة الموا   

 البشرية.

مريا الحاتب 

 والمعلوما .
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الخبرة، الك ب ال  في ية لارا ا  اللجاأ، الك ب الرتعمية 

 لمخ لف الجها  الخا  ية(.

  ا.( ملفً 380   فة ما ياا ا من )  مع 

  ي  عم  خاي هعافهرتة الملفا  وبلغ عد  الصعفحا  ال ع  مع 

 صفحة(. 747( اث ين و سعين  لفًا و92.747)

  لك رونية  عمن حلاعة  بعد نظا  م كامل يدعم ال لبا  ا 

عمعل لا الاسم المع ي و   هعي ع عد ال  فيع  ال من العاملين 

الم لعوا فعي  يععواأ العدائرة،  عمن م ابعععة ياملعة لسععير 

لك رونيععة  خدمععة  15 طععالق   ععمع ، حيععث العمععل الم لععوا

 .لك رونية  ديدة مس اباًل  الة وتي م   افة خدما  فعع 

  :لك رونععي م ععو  يعكعع  يافععة  نظععا  المععوا   البشععرية

ال حعععديثا  علععععا بيانععععا  الععععاملين اتعععع  العها علععععا 

حوتععبة يافععة الك ععب مععن خععالل  الحسععابا  الخاصععة بهععم.

الصا  ة ععن  ائعرة المعوا   البشعرية ) عها ا  الخبعرة، 

لعف لارا ا  اللجاأ، الك ب الرتمية لمخ الك ب ال  في ية 

 الجها  الخا  ية(.

 فعيل نظا     ا  الملفا  الموحعد فعي 

  مي  الوحدا  ا  ا ية.

  اعععو  يافعععة وحعععدا  الجامععععة باتععع خدا  نظعععا  األ  عععفة 

المعععامال   ا لك رونيععة حيععث يو ععد نظععا  موحععد ل ععر يم

 بالجامعة.

  :الموا   البشرية 

  لك رونعي بال ععاوأ مع  مريعا   وير نظا  األ  عفة ا

الحاتب والمعلوما  أل  فة الملفا  الو  ية الخاصة 

بأعضعععععا   يئعععععة ال عععععد ي  والمعععععوظفين ا  ا يعععععين 

 والمس خدمين.

 لك رونيعة بال ععاوأ   طالق طلبعا  المعوا   البشعرية ا

والمعلومععععا  بحيععععث يسعععع  ي  معععع  مريععععا الحاتععععب 

العععاملوأ مععن خععالل الحسععابا  الخاصععة  بهععم طلععب 

 الوثائ  الخاصة بهم.

    نظععا  ا  ععا ا  االك رونيععة الخععاص ب لععب   بيعع

اا ا ا  للموظفين ا  ا يين والف يعين وفع  ال سلسعل 

2016 2018 

يافة وحدا  

 الجامعة.

مريا الحاتب 

 والمعلوما .
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 ا  ا ق الم ب .

 ا  مع   بي  نظا  العمل المرأ والمعمول ب  عالميًا علع

 ين ا  ا يين  في الجامعة. وا  الموظف

 فععع  مسععع وى الد عععة والسعععرعة فعععي 

العمععل مععن خععالل نظععا   م ععي محععد  

  نجا  المعامال .

 اتعع خدا  نظععا  ال لبععا  وال  فيعع  والم ابعععة ا لك رونععي ،

واتععع خدا  البريعععد ا لك رونعععي بالمراتعععال  واتععع خدا  

األ  ععفة واأل م عع    ى  لععا السععرعة والد ععة فععي  نجععا  

 المعامال .

  :ف  مس وى الد ة والسرعة فعي العمعل الموا   البشرية 

معن من خالل نظا   م ي محد   نجا  المعامال  وذلك 

 أ يعععل الكعععا   ، وتععع خدا  األنظمعععة المحوتعععبةخعععالل ا

 ا  ا ق و د يب   نجا  المعامال  بد ة وترعة ومه ية

 ية.عال

  :هعا  سري  آلية ا   ا  مصا   المعلوما  ومعالج المك بة

 .وا اح ها للمس فيدين

   عععمع  صعععدا   عليمعععا   ديعععدة لوحعععدة الر ابعععة، واع معععا 

  ععرا ا  ال ععد ي  وال ععد ي  الععداخلي والم ابعععة، والععر  

 علا ات يضاحا   يواأ المحاتبة.

2016 2018 

يافة وحدا  

 الجامعة.

 

  

الشعععكاوى واا  راحعععا   نشعععا  نظعععا  

  لك رونيًا علا مو   الجامعة.

  ا يو د نظا   كاوق وا  راحعا   لك رونعي فعععال لغايعة

 اآلأ.

  انشعععا  نعععواة لل ظعععا  الم لعععوا لهععع إ الغايعععة )اتعععأل   عععمع

 .ل ل ا يخ فعع الرئي ( ولم يُ 

2016 2018 
مريا الحاتب 

 والمعلوما .
  

عمعا ة  عؤوأ اطالق م صة حعول: " عكاوى وا  راحعا "/ 

 .17/11/2020ال لبة 
     

 

  :الخاصة بالكشف عن السرقات العلمية Turnitin ا باستخدام برمجيةاليرموك تبدأ رسميً 

الخاصعة ب حسعين الك ابعة و ج عب السعر ا  واا  باتعا  العلميعة  Turnitinبرمجيعة  البعد  باتع خدا  ،جامععة وبهعدف اا  اعا  بمسع وى ونوعيعة ال شعر العلمعي فيهعالا م  الخ ة ا ت را يجية ل ما يً 

 Turnitinا علعا  خصعة اتع خدا  برمجيعة حصعل  الجامععة  تعميً ، حيعث المم وعة في األبحاث العلمية، و تائل الدي و اإ والما س ير، با  افة  لا مشا ي   خرل ال لبة لمرحلة البكالو يوس

العلميعة وال أيعد معن مصعدا ية البحعوث العلميعة والوا بعا  واألعمعال الفكريعة، حيعث ي عامعل  ع ا ال ظعا  با  عافة العا اللغعة ة ن رن  ل ج ب عمليا  السر ة ا نظمة علا  بكال ق يعد من   هر األ

 وال ي  مع  عا ة صياغ ها.  لغة م ها العربية للكشف عن المح ويا  الم سوخة 30نجلياية م   يثر من ا 
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  :لكترونية الذكيةخدمات اإلطالق حزمة جديدة من الإ

ولو يا المعلومعا  وعلعو  عاوأ م  يلية  ك ل خ ي  بال حفل  طالق حامة  ديدة من الخدما  االك رونية ال يية ألعضا  الهيئ ين األيا يمية وا  ا ية وال لبة، ال ي  عد ها  ائرة ال  مية وا مع   ظيم 

 الابول وال سجيل،  من تعيها ل  وير نظا  ص   الارا  ال يي.الحاتوا ومريا الحاتب والمعلوما ، و ائرة 

 

 العالميةالمحور: 

 المستقبلية. مسيرة الجامعة ورؤيتهاالهدف االستراتيجي: تعميق العالقات الخارجية مع الجامعات والمراكز العلمية العالمية وتبادل الخبرات من أجل تحقيق قيم العالمية في 

 تطوير برامج خدمية للطلبة األجانب المسجلين في برامج الجامعة المختلفة.: 1الهدف الفرعي

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة 

 اإلستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

النسبة المئوية 

 لإلنجاز/ العدد
 مالحظات

 الى من

  نش ة ثاافية.

  نش ة  يا ية.

  رفيهية. نش ة 

 مع   ظيم عد  من األنشع ة الريا عية والف يعة ال عي  سع هدف 

 مرف . ال لبة األ انب
 عما ة  ؤوأ ال لبة 2020 2016

 
 

  :( نشععاًطا م  وًعععا فععي يافععة 12 ععمع عاععد ) ععؤوأ ال لبععة

المجاا  ال بية والريا ية والثاافية وال رفيهية، يما  عمع 

في العديعد معن األنشع ة الريا عية.  لاا  و ق( 38)  في  

إعدا   تائل مصو ة فيديو ا  حول ، يما  ام  بمرف 

وعة من اللوحا  الخافيعة، و  بععة مجم،  ائحة يو ونا

   عدا  من  ريدة طلبة اليرموك. 

 فععي مجععاا  طبيععة وثاافيععة نشععاطين    يليععة ال ععبعاععد

 .و يا ية و رفيهية

  امععة العديععد مععن المعععا ض الف يععة والثاافيععة عععن  ائحععة  

 يو ونا وا نساأ في يلية الف وأ الجميلة.

   

  

  في  مهر اأ ت وق ثاعافي ا  معاعي 

( Global Dayلجميععع  الجاليعععا  )

 يدعا ل  ال لبة والمج م  المحلي.

  ومهر عاأ  2015/2016 مع   في  مهر اأ الجاليعا  فعي

 فعع   عع ا المهر ععاأ حيععث يُ  2016/2017آخععر فععي عععا  

 ا وبشكل  و ق. ت ويً 

  امععععة معععععرض ال ععععراث الشعععععبي للجاليععععا  العربيععععة  

ة عربيع ة(  ولع24واأل  بية حيث  ا ك فعي المععرض )

 و   بية.

 عما ة  ؤوأ ال لبة 2020 2016
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  امععة عشععا   عععبي ل لبععة الجاليععا  العربيععة واأل  بيععة  

(  اليععة عربيععة و   بيععة ب اععديم ال بعع  26)فيعع   ععا ي  

 الشعبي لبلدانهم.

 خصععععيص صععععفحة خاصععععة لل لبععععة 

األ انععععععب علععععععا مو عععععع  الجامعععععععة 

 ا لك روني.

مو   الجامععة، ا يو د صفحة خاصة لل لبة األ انب علا 

وي م نشر نشاطا  ال لبة األ انعب معن خعالل  ابع   حعداث 

 ونشاطا  علا مو   عما ة  ؤوأ ال لبة.

6/2016 12/2016 
 عما ة  ؤوأ ال لبة

 مريا الحاتب
 

http://dsa.yu.e

du.jo 

لل لبععععععة لاععععععا   رحيبععععععي و عريفععععععي 

 ااول.بداية الفصل األ انب 

ة ي م   ظعيم لاعا   رحيبعي و عريفعي مع  ال لبعة األ انعب بدايع

 يل عا    اتي وبشكل  و ق.
2016 2020 

 عما ة  ؤوأ ال لبة

 العال ا  الدولية

 
 لاا   رحيبي

الجاليععا  وحفععل ف ععي  ععمع عمععل حفععل ف ععي وعشععا  ل لبععة   اح فال  رفيهي خالل الفصل األول.

 ل لبة   وا  رق آتيا.

 يعة  مع   امة عشا   عبي ل لبعة الجاليعا  العربيعة واأل  ب

(  اليعة 26حول نافو ة يلية الاانوأ حيعث  عمع مشعا ية )

 عربية و   بية ب اديم ال ب  الشعبي لبلدانهم.

   يين لملحع  الثاعافي العمعاني مع  ال لبعة العمعانل  ظيم لاا

 الجامعة.ب تين االد

  عاعععد ا  ماععععا   و يعععة مععع  ممثلعععي ال لبعععة الوافعععدين

لل باحعععث فعععي  عععؤوأ ال لبعععة وااتععع ماع ا  راحعععا هم 

 و كوا م.

2016 2020 
 عما ة  ؤوأ ال لبة

 العال ا  الدولية

 

 اح فال  رفيهي

  عععمع   امعععة حفعععل اف  عععاح األتعععبوع العععدولي األول لجامععععة 

 اليرموك.
   

 
 

 : تسويق برامج الجامعة محليًا وعالميًا وإقليميًا.2الهدف الفرعي

 كليعععععف  ائعععععرة الابعععععول وال سعععععجيل 

وعما ة الد اتا  العليا لو ع  خ عة 

 سعععععععوياية لبعععععععرامج البكعععععععالو يوس 

والد اتا  العليا، و صعميم م ويعا  

 عريفيععععة ببععععرامج الجامعععععة و بععععرا  

 ماايا ا ا يجابية.

  المعوظفين و عوفير م ويعا   عريفيعة ي م  وفير يا   معن

 لل لبة في يل فصل   اتي.

  ععععهو  معععع  مو عععع   3 ععععمع اا عععع راك المجععععاني لمععععدة 

KeyStone .ل رويج برامج الجامعة 

   يعة  فا ية  عاوأ علمي مع  مؤتسعة الامعة بال رب  مع  و ي

 والثاافة/ ال اصرة اب عاث طلبة   اتا  عليا.

  ا  الو  يععععة   ععععاك العديععععد مععععن الم ويععععا  والم شععععو

 وا لك رونية الخاصة ب رويج برامج الجامعة.

2016 2020 

 ائرة الابول 

 وال سجيل.

عما ة الد اتا  

 العليا.

   KeyStoneمو   

 

م ويا  

وبرو و ا  

 ال سوي 

 

 

ال لبة 

 2017الوافدين
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  من ععد  ال لبعة 09ا  فع  نسبة ال لبة األ انب من %

% عععا  10.3ا  نسععبة  لعع 2014/2015ا  مععالي عععا  

% عععععععا  9.4، و غيععععععر   لععععععا نسععععععبة 2016/2017

2017/2018. 

  31871مععن  صععل  2537 صععب  عععد  ال لبععة األ انععب 

ة، %  اريبًا من ععد  ال لبع08   طالبًا وطالبة  ق ما نسب

% فعععي 7.6 ق معععا نسعععب    30729معععن  صعععل  2334و

 الفصل الثاني.

 
ال لبة الوافدين 

 1ف 2018
 

 2وافدين ف

  36906مععن  صععل  2827 صععب  عععد  ال لبععة األ انععب 

ة، %  اريبًا معن ععد  ال لبع7.7طالبًا وطالبة  ق ما نسب   

 34119معن  صعل  2305وبلغ عد  م في الفصل الثعاني 

 %  اريبًا من عد  ال لبة.14.8 ق ما نسب   

   و ع  يليعة ال عب خ عة  سعوياية اتع ا اا  يبعر ععد

 لالل حاق بالكلية.ممكن من ال لبة األ انب 

   

 

 1وافدين ف

 

 2وافدين ف

مشععععا ية الجامعععععة فععععي المعععععا ض 

 المحلية وا  ليمية والدولية. 

  المشععا ية بععـأيثر مععن معععرض ل سععوي  الجامعععة علععا  ععمع

 المس وى المحلي وا  ليمي.

  عع  المشععا ية بعععدة معععا ض ل سععوي  بععرامج الجامعععة  مع

علععععا المسعععع وى المحلععععي وا  ليمععععي )معععععرض   بيععععل، 

 ومعرض  بي(.

  المشا ية في مععرض الجاليعا  األ  نيعة ل سعوي  بعرامج

 األ  نية في  ولة الكوي . الجامعا 

  ، مشععا ية عععد  مععن ال لبععة األ انععب فععي مريععا اللغععا

ل مثيععل  ولهععم فععي معععرض الجاليععا  وذلععك بال  سععي  معع  

 عما ة  ؤوأ ال لبة.

  يلية اآلثا :  عمع   امعة المععرض العدولي ععوالم الثاافعة فعي

 (.مرف  امعة اليرموك )

2016 2020 

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.

 ائرة الابول 

 وال سجيل.

عما ة الد اتا  

 العليا.

 

 

 خصعععععيص  ياونعععععة علعععععا الصعععععفحة 

الرئيسية لمو   الجامعة لل لبعة الجعد  

 و عععع  بععععرامج الجامعععععة المخ لفععععة 

و عليمعععععععا  الابعععععععول وال سعععععععهيال  

  فعيععل  ليععل علععا مو عع  الجامعععة الرئيسععي  ععاب  لعععدائرة 

 الابول وال سجيل.

  ياونععة علععا مو عع  الجامعععة/  ائععرة الابععول   خصععيص   ععمع

وال سعععجيل  و ععع  بعععرامج الجامععععة و عليمعععا  الابعععول 

2/2016 6/2016 

 ائرة الابول 

 وال سجيل.

عما ة الد اتا  

 العليا.

  

 

http://admreg.

yu.edu.jo 
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 والرتو .

 

 

والرتعععو   حععع  مسعععما )الراغبعععوأ بالد اتعععة( بعععاللغ ين 

ويعع لك يو ععد  ابعع  مشععاب  ل لبععة ، العربيععة وا نجليايععة

العلمععععي  الد اتععععا  العليععععا علععععا مو عععع  عمععععا ة البحععععث

 .والد اتا  العليا

 مريا الحاتب.

 ائرة العال ا  

 والمشا ي  الدولية.

https://graduat

estudies.yu.ed

u.jo 

 : إنشاء وحدة معنية بتفعيل العالقات والمشاريع الخارجية.3الهدف الفرعي

 والمشععععا ي   نشععععا   ائععععرة العال ععععا 

 الدوليعةالدولية و شمل  سم المشعا ي  

 و سم العال ا  الدولية.

   عمع  نشعا   ائعرة العال عا  والمشعا ي  الدوليعة بمو عب  ععرا

، 21/1/2016الجامعععة فععي  لسعع   الثانيععة ب ععا يخ مجلعع  

 و  را  الهيكل ال  ظيمي لها.

1/6/2016 1/8/2016 
نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية
  را  ا نشا  

      وال ك ولو يا. م ع ات حداث  سم نال المعرفة 

 و يععع  ا فا يعععا   ديعععدة مععع  مرايعععا 

 بحثية و امعا  مرمو ة.

حثيعة بالمرايعا الجديعدة مع  ال فا يعا  العديعد معن اا و ي   مع 

 مرمو ة.الجامعا  الو
2016  

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.

 ائرة العال ا  

 والمشا ي  الدولية

 

 اا فا يا 

  :مريا الريا ة 

  عععوفير فعععرص  عععد يب ل عععالا يليعععة الحجعععاوق فعععي 

مخ بعععر  و انعععج اليرمعععوك ا بعععداعي، والعمعععل علعععا 

 ععوفير فععرص  ععد يب لل لبععة  اخععل األ  أ وخععا ل، 

  وبال  سي  م  مؤتسة الحجاوق.

  ععد يب عععد  مععن طععالا الكليععة فععي مخ بععر  و انععج 

طععالبين مععن  سععم اله دتععة ال بيععة ، وOYILبععداعي ا 

  أ بال ععععاوأ مععع  مؤتسعععة  شعععا    يعععب األ خعععا ل

 الحجاوق العلمية.

  ا فا يا  ومع يرا   فعا م  8 ائرة الرئاتة  ب و ي    ام

و عاوأ م   امعا  ومؤتسا   وليعة   ضعمن مجعاا  

 ععععاوأ  يعععا يمي مثعععل  عععد يب ال لبعععة والبحعععث العلمعععي 

خععالل الفصععل  9خععالل الفصععل األول و و بععا ل بععاحثين

 مرف . 2019/2020لجامعي الثاني من العا  ا

   

  

عاععععد  و ا   د يبيععععة علععععا ي ابعععععة 

، وييفيععة الحصععول الدوليععةالمشععا ي  

  و ا  حععول  عع ا المو ععوع ألعضععا   يئععة  3عاععد   ععمع 

 2020 2016 ال د ي  من  بل مريا الجو ة.

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.

 ائرة العال ا  

 و  ة عمل  وب  

 

StudyInEurop
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ععععن ييفيعععة م هعععا أ اعاعععد ثعععالث و  عععا  عمعععل اث  ععع  عععمع   البحثية.علا  عم للمشا ي  

 Hopesالحصعول علععا  عععم للمشععا ي ، وو  ععة عععن 

Seminar 

  يليةIT : 

 ج في  حد المشعا ي  ال عي يعدعمها برنعام  شا ك الكلية

(Erasmus Plus) :ح  ع واأ  

Math & Computing Foundations of 

Software Engineering.   
 

 مشا ية في مؤ مر ا  حا  األو وبي بع واأ:ال 

"Higher Education Cooperation between 

Europe and Jordan" "Study in Europe" 
 

 مشععا ية فععي حلاععا  ناععال معع  ممثلععين مععن ثععالث ال

 .ا يةغ امعا    

   يئة ال د ي  في الكليعة فعي مشا ية عد  من  عضا 

 لاا  ال عريف بمشروع:

Development of Health Informatics 

Integrated Curricula in Computing and 

Health-Oriented Undergraduate Degrees 

(HiCure).   

                   والمععععدعو  مععععن ا  حععععا  األو وبععععي  ععععمن برنععععامج 

(Erasmus Plus). 
 

 فو  بثالثة مشا ي  بحثية  من برنامج  وبا الجامعة . 

 eBooklet والمشا ي  الدولية
 

rmaHealthInfo

ticsBooklet 

 
نشاط الجمعية 

 لكو يةا

 

 المشا ي  الفائاة 

 :يلية السياحة والف ا ق 

  سجيل عضوق  يئة  د ي  بدو ة مادمة من  ي اليعا 

 حول ييفية ال اد  لمشا ي  اا حا  األو وبي.

   يعععا ة فعععرص مشعععا ية  عضعععا   يئعععة ال عععد ي  مععع 

بععاحثين فععي  امعععا   خععرى مععن   ععل  ن ععال بحععوث 

 مش رية.

  يليععععة اا  صععععا  والعلععععو  ا  ا يععععة:  اععععديم و  عععع ين

 عريفي ين حول المشعا ي  ومع يرا  ال فعا م معن  بعل  . 
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غعععا ق ماابلععع  و .  نععع  الصعععب ، ومشعععا ية ععععد  معععن 

 عضععا   يئععة ال ععد ي  بو  ععة عمععل مادمععة مععن  ائععرة 

 العال ا  والمشا ي  الدولية.

 حععععديث  ميعععع  البيانععععا  المر ب ععععة 

العالمية من حيث العاملوأ بمؤ را  

وال لبة والبرامج والمشا ي  بعاللغ ين 

 نجلياية.العربية وا 

 مع  صميم مو    لك روني  ديد للدائرة يعكع  البععد العدولي 

للجامعععة مععن حيععث المشععا ي  الدوليععة واا فا يععا  الدوليععة 

 مرف وبرامج ال با ل األيا يمي. 

 

1/6/2016 1/9/2016 

  ائرة العال ا 

 الدوليةوالمشا ي  

 مريا الحاتب

 

 

 تبني سياسات وتعليمات تجذب وتشجع تبادل األساتذة، وتشجع المشاركات الخارجية. 4الهدف الفرعي

 فععع   ععععدا   عضعععا   يئعععة ال عععد ي  

 غير األ  نيين.

  عضعو  يئعة  عد ي  معن مصعر و رييعا  17ات ا اا   مع

 تبانيا للعمل في الجامعة. وفرنسا و

  معن  32بلغ عد   عضعا   يئعة ال عد ي  غيعر األ  نيعين

( عضعو  يئعة  عد ي  13، حيث  مع  عيعين )1086 صل 

ا، وب سععبة ( عضععوً 32لععا ) غيععر    نععي لير فعع  العععد  

 .%1.3 يا ة 

  فعي الفصعل األول  1090من  صل   33ا  ف  العد   لا

 .2017/2018في الفصل الثاني  1105من  صل  34و

  مععن  27بلعغ ععد   عضععا   يئعة ال ععد ي  بالفصعل األول

مععععن  صععععل  28%، و2.4عضععععًوا ب سععععبة 1109 صععععل 

% فعععععي الفصعععععل الثعععععاني 2.49بة عضعععععًوا ب سععععع1122

2018/2019. 

2016 2020 

  ئاتة الجامعة.

الموا    ائرة 

 البشرية.

 

الهيئة ال د يسية 

 ةغير األ  ني

 
 غير األ  نيين

2018/2019 

عضعًوا 1102معن  صعل  15بلغ عد   عضا   يئة ال د ي  

معععن  14%، و1.4ب سعععبة  2019/2020الفصعععل األول فعععي 

 % في الفصل الثاني.1.3ب سبة  1110 صل 

    
 غير األ  نيين

 

 2ف

 يعععا ة ععععد  مشعععا ية  عضعععا   يئعععة 

ال ععععععد ي  المدعومععععععة للمععععععؤ مرا  

 الخا  ية.

 :المخصصا  المالية وعد  المشا يين 

 2014/2015( :150000 )ا.مشا يً  51 ي ا  و  

 2015/2016( :200000ي ا  و  )ا.مشا يً  99  

 2016/2017( :177500ي ا  و  )امشا يً  148. 

 2017/2018( :180000ي ا  و  )مشا ًيا. 222 

 2018/2019 :221  .مرف مشا ًيا 

2016 2020 

  ئاتة الجامعة.

الموا    ائرة 

 البشرية.

مخصصا  ال 

والمشا يين في 

 المؤ مرا 

 

 2 ائمة المشا يين

 

 

https://dirp.yu.edu.jo/
https://dirp.yu.edu.jo/
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 2019/2020: 81  .مرف مشا ًيا 

  مؤ مًرا  اخليًا وخا  يًا. 13الجامعة بـ   ا ي 

  معععؤ مرا   5فعععي  3يليعععة السعععياحة: ععععد  المشعععا يين

 خا  ية.

   المشعععا يين واحعععد فعععي معععؤ مرين يليعععة الاعععانوأ: ععععد

 خا  يين.

  يليععةIT مععؤ مرا  خا  يععة  7فععي  7: عععد  المشععا يين

 (.مرفق)

  : 8 عضعا   يئعة  عد ي  فعي  9مشعا ية يلية اا  صا 

 (.مرفقمؤ مرا  خا  ية وواحد  اخلي )

  ضعععا   يئعععة معععن  ع 2يليعععة الف عععوأ الجميلعععة: مشعععا ية

 ال د ي  في مؤ مرا  خا  ية.

  15عضعو  يئعة  عد ي  فعي  18يلية اآل اا: مشعا ية 

 (.مرفقمؤ مر خا  ي )

  معن  عضعا   يئعة ال عد ي  فعي  3يلية اآلثا : مشعا ية

 (.مرفقمؤ مرا  خا  ية )

  اخلية. 3مشا يا  خا  ية و 5: يلية العلو  

 
 2 ائمة المؤ مرا 

 

 

  ائمة المشا يين

 .يلية ا عال : المشا ية في ثالث مؤ مرا  علمية 

  عععد ي  واحعععد فعععي يليعععة اآل اا: مشعععا ية عضعععو  يئعععة 

 رييا.  -مؤ مر ال ا يخ حايبة العلو  في ان اييا 

   يلية ال ربية: المشعا ية فعي معؤ مرا   لك رونيعة مو هع

للمج معع  المحلععي مثععل: "ااي ئععاا مععن م ظععو  حععديث"، 

عامعل ال عليم وال لعم عن بعد  ث ا  ال وا ي واأل معا : ال 

 م   ائحة يو ونا ) نموذً ا(.

  يليةIT عضا   يئعة  عد ي  فعي معؤ مرا   8: مشا ية 

م  وعة، با  افة  لعا حضعو  ا  معاع اللج عة الم ظمعة 

 مرف . ACITلمؤ مر 

 :المشعععا ية فعععي  يليعععة الحجعععاوق لله دتعععة ال ك ولو يعععة

ول "نحعو نالعة نوعيععة" المعؤ مر اات شعا ق اله دتععي األ
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حيث  م   ظيم  ،عماأ–ف دق لو ويال  24-25/9/2019

المؤ مر من  بل ناابة المه دتين اا  نيين وبال عاوأ م  

 عدة  ها .

ا  أع المععؤ مرا  والمشععا يا  يانعع  محععدو ة بالفصععل علًمعع

 الثاني بسبب  ائحة يو ونا.

 يععععععا ة مشععععععا ية طلبععععععة الجامعععععععة 

 المغا  ين لجامعا     بية.

 ( طالبًعع32 ععمع ا تععال )مععن طلبععة الجامعععة  لععا  امعععا   ا

عالمية  عمن بعرامج ال بعا ل الممولعة معن  هعا  مانحعة 

    بية.

 ( طالبً 32 مع ا تال )د  من طلبة الجامععة، علًمعا بعأأ عع ا

ن عن طري  برامج ال با ل ال البعي فعي يال لبة المغا  

 ( طالا.10) ياأ 2014/2015عا  

 ( طالبًا من طلبة الجامعة الحاصعلين 28 مع ا تال ) علعا

 .+Erasmusم   

 ( طعالا معن يليعة ال عب لل عد يب فعي 10تي م ا تعال )

 .مريكية امعة م شجن في الوايا  الم حدة األ

  لععععا   يليععععة ال ععععبطالععععب وطالبععععة مععععن  (30) يععععا ة

ا لمانيع مريكية وي عد ومس شفيا  في الوايا  الم حدة األ

 .وبري انيا ل  بي  مساق ال د يب السريرق

2016 2020 

  ئاتة الجامعة.

 ائرة العال ا  

 .والمشا ي  الدولية

  

  يلية ال ب: ال  سعي  مع   امععا  عالميعة ل عد يب ال لبعة

( مععن طلبععة ال ععد يب بايععا ة بعععض 8فيهععا، حيععث  ععا  )

المس شععععفيا  فعععععي الوايعععععا  الم حععععدة، ي عععععدا،  لمانيعععععا، 

وبري انيععا وذلععك ل  بيعع  مسععاق ال ععد يب السععريرق، يمععا 

حصل طالب من  سم اللغعة الفرنسعية علعا م حعة   اتعية 

 عععمن اا فا يعععة المو ععععة بعععين لفصعععل واحعععد فعععي فرنسعععا 

 مرف اليرموك و امعة نان  الفرنسية. 

  طالب من  سم ال ر مة ببرنامج ال با ل الثاافيمشا ية. 

     

 يععا ة  عععدا  ال لبععة الاععا مين لمريععا 

اللغععععا  وبععععرامج الجامعععععة لف ععععرا  

  صيرة.

 ( طالبً 282 مع ات ابال )امج في مريعا اللغعا  وبعر ا   بيً  ا

 الجامعة المخ لفة لف را   صيرة.

  طالبًا    بيًا  ديعدًا فعي مريعا اللغعا ، و عمع  73 مع ات ابال

  +Erasmusعلا م   طالبًا    بيًا حاصلين  18ات ابال 

2016 2020 

 ائرة العال ا  

 الدولية.

 مريا اللغا .

 الابول وال سجيل.
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ا علعا طالبًع 52اتع ا اا   عمع من اا حعا  األو وبعي، يمعا 

 24وفعي مريعا اللغعا ،  الفصل الثعاني والفصعل الصعيفي

 .ل لبة األ انبالمخصصة ل د يسية الطالبًا في الشعب 

  ( طالبًععا  عععبة  د يسععية 30و)، ( طالبًععا89اتعع ا اا )  ععمع

، 2018/2019فعي الفصعل األول   انبل لبة الجامعة األ

(   سععية مخ لفععة 15( طالبًععا مععن )80يمععا  ععمع اتعع ا اا )

( طالبًععا  عععبة  د يسععية ل لبععة 78علععا الفصععل الثععاني و)

( طالبًععا 26( طععالا، و)6الجامععة األ انععب، واتعع ا اا )

مععععة األ انعععب علعععا الفصعععل سعععية ل لبعععة الجا ععععبة  د ي

 الصيفي.

 مريا اللغا :

 ( طالبعععا  معععن الصعععين علعععا حسعععاا 10 عععمع اتععع ابال )

تع ة  ال با ل الثاافي م  و ا ة ال عليم العالي، وذلك لمدة

 في مريا اللغا .

  عععمن برنعععامج موانعععا  معععن  رييعععاطالبعععا   3اتععع ابال 

Mawlana  2019/2020للعا  الجامعي. 

  ين ي اليععة لبرنععامج اللغععة العربيععة لل ععاطاا طالبععةاتعع ابال

بغير ا  من برنعامج ال بعا ل علعا برنعامج ايراتعموس 

 .بل 

 (  طالبًععا مععن يو يععا11 ععد ي )، و ايل ععد علععا  ،ماليايععا

 نفا هم الخاصة.

     

ال ععد ي   عضععا   يئععة  يععا ة  عععدا  

المغععا  ين لجهععا  خا  يععة ولف ععرا  

  صيرة.

 ( عضعععو  يئعععة  عععد ي  فعععي  يعععا ا  103 عععمع ا تعععال )

خا  يععة  صععيرة لجامعععا     بيععة وب مويععل مععن بععرامج 

  با ل م وعة.

  ( 10ا تععال )  ععمع مععن يليععة العلععو ، و 3عععد  المغععا  ين

 3، و يئة  عد ي  فعي  يعا ا  خا  يعة  صعيرة  عضا 

فعي  لا  امعة يات يال  ITن يلية  عضا   يئة  د ي  م

مععععع    تعععععبانيا، وبلعععععغ ععععععد  المغعععععا  ين ععععععن طريععععع  

 Erasmus  و وبعي لا اا حا  األ من  امعة اليرموك

 .موظفين (3( عضو  ئية  د ي  و)16)

2016 2020 

 ائرة العال ا  

 والمشا ي  الدولية.

 الكليا .

 يلية اآلثا  مثلة:  
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  برنععامج  فععي 1يليععة السععياحة والف ععا ق: عععد  المغععا  ين

 Erasmus . 

  :يئععة  ععا  عععد  مععن  عضععا  يليععة اآلثععا  واألنثربولو يععا 

 . ال د ي  بايا ا   صيرة لعدة  ها  خا  ية

 (.مرف مثال: )

 ك ولو يا المعلوما  وعلو  الحاتوا:  مع مشعا ية  يلية 

 عضعععا   يئعععة  4مشعععا ية بعععاحثين  ث عععين معععن الكليعععة، و

 (.مرف  د ي   من برنامج  يراتموس بل  )

عضععا   يئععة ال ععد ي    يععا ة  عععدا  

الاعا مين معن  هععا  خا  يعة لف ععرا  

  صيرة.

 ( عضععو  يئععة  ععد ي  مععن  امععععا  69 ععمع ات ضععافة )

، عععن طريعع   ائععرة العال ععا  والمشععا ي  الدوليععة    بيععة

علًمعا بأنعع  لععم يعع م ات ضعافة  ق عضععو  يئععة  ععد ي  عععن 

 .  2014/2015عا   طري  برامج ال با ل

  يليعععةIT ات ضعععافة خبعععرا  فعععي برنعععامج الحاتعععوا :  عععمع

مج لل ظريعا  والبعراال عليمي )ال صميم( "ال عليم العملعي 

 الحاتععععوبية فععععي  صععععميم ال  بياععععا  ل جسععععيد الصععععو 

المرئية"  من عرض الويالعة الكو يعة لل ععاوأ العدولي 

KOICA  برنعععامج م  عععوعيWFK  والماعععد  لجامععععة

  .اليرموك

  لا يلية اآلثا  واألنثروبولو يا. 3عد  الاا مين  

 : يلية ا عال 

  ة د ي  معن الخعا ل للمشعا ي ةعضا   يئ  عوة   مع 

ق يما  مع ات ضافة المعدير ال  فيع  ،عال في مؤ مر ا 

ل  وير ا عال  ومسؤول حريا  ال عبير فعي م ظمعة 

اليونسععكو الرئيسععية، وات ضععافة وفععد مععن اليونسععكو، 

 .FM ذاعة يرموك  IREXوات ضافة وفد 

  .يا ة من  امعة  و  موند األلمانية  

 ألمريكيعععة ومعععد بي السو عععال  يعععا ة وفعععد السعععفا ة ا

 ميديا. 

 .مع   ظيم مؤ مر يلية الصيدلة األول  

 

2016 2020 

 ائرة العال ا  

 والمشا ي  الدولية.

 الكليا .

 

anBooHungari

klet 

 

مؤ مر ا عال  

 الدولي الثالث

 

الايا ا  

والمحا را  

 خا لللجامعة من ال

 

 9مرف  

 10مرف  
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  :يلية ال ب 

   عضععا    بععا ل ااتعع فا ة مععن لال  سععي  معع   امعععا

  . يئة ال د ي 

 ةب ا  ا فا يا   عاوأ م   امعا  ومؤتسا  طبي. 

  ظععيم عععدة  يععا ا  ألعضععا   يئععة  ععد ي  ووفععو  مععن  

  ها  خا  ية. 

  امعا     بية ذا  تعمعة عاليعة لايعا ة  عوة وفو  من 

 يلية ال ب و  سي  برامج مس ابلية معها.

  ات ضععافةDr. Ireneusz Davrowski  مععن  امعععة

وا تو لاسم العلو  المالية والمصرفية في يلية اا  صا  

 (.مرف  من ال با ل األيا يمي )

 

  وكلية ُعمان لإلدارة والتكنولوجيالكتروني بين اليرموك إربط . 

 البحرينفي اإلمارات وتنظيمه  الذي تمّ  اليرموك تشارك في اللقاء التعريفي بالجامعات العربية واألجنبية ،بهدف الترويج لبرامجها وتخصصاتها األكاديمية في عدة دول .  

 .اليرموك تناقش أول رسالة ماجستير بإشراف مشترك مع جامعة نورث تكساس األمريكية  

 طالق مشروع جيوديسي وجيوماتك نحو تنمية مستدامة في األردنإ. 

  مبا  ة األمم الم حعدة األمريكيعةحصول  امعة اليرموك علا عضوية (United Nations Academic Impact)  مؤتسعة  يا يميعة معن  يثعر معن  1500وال عي ي  عوق  ح هعا  يثعر معن

 : ولة حول العالم. ول فعيل العضوية يجب   في  نشاط واحد علا األ ل من  نش ة   إ المبا  ة 120

o  في يلية ال ربية.  5/10/2018ااح فال بيو  المعلم العالمي في 

o  من خالل يلي ي ال ب وال ربية 10/10/2018ال عريف بالخدما  الم علاة بالصحة ال فسية المادمة في  امعة اليرموك في يو  الصحة ال فسية العالمي في . 

o ة. من خالل  حدى يليا  الجامع 10/11/2018و  العالمي للعلو  من   ل السالمة وال  مية في   ظيم فعالية حول  فعيل  و  العلم في المج م  وذلك في الي 

   ولة 17(   فا ية من 42) 2018/2019بلغ عد  ا فا يا  ال با ل  من برنامج ايراتموس بل  للعا . 

  ي:ياآل نيًا  ي اً ا   ( 643377)في مريا اللغا  مجموع ا يرا ا  بلغ  

 (  ي ا .33227)طلبة ا انب غير مسجلين في  ق من برامج البكالو يوس في  امعة اليرموك( )  يرا ا  برنامج اللغة العربية لل اطين بغير ا طلبة الدو ا  لأل انب 

 (  ي ا .512000رموك ) يرا ا  برنامج اللغة العربية لل اطاين بغير ا لل لبة المسجلين في برامج البكالو يوس في  امعة الي 

 ( ي ا 91150 يرا ا  ام حاأ مس وى اللغة ا نجلياية المكافا  ل لبة الد اتا  العليا  ). 

 ( ي ا 7000 يرا ا   و ة  د يب معلمي اللغة العربية لل اطاين بغير ا  ). 

  (  ي عا  2000رف معا ماعدا إ )(  ي اً ا لكل عضو علا يل ا  ماع بحيث ياأ يص50  اا ا ) نجلياية المكافئ وال ي يان  لغا  اللج ة العليا اع ما  ن ائج ام حاأ مس وى اللغة ا

 .بالشهر له إ اللج ة
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 وخالل فترة الخطة االستراتيجية تّم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع العديد من دول العالم كما هو مبين في الجدول والشكل اآلتيين: 
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 المــــوارد البشريــةالمحــور: 

غيترات البيئتة هتدافها فتي ظتل متتحقيق رؤيتة الجامعتة وأالهدف االستراتيجي: تطوير الكادرين األكاديمي واإلداري في الجامعة وتأهيلهما عبر توفير حاجاتهما من التعليم والتدريب المستمرين؛ ل

 التنمية والتطوير.الداخلية والخارجية، إذ إن العنصر البشري هو األساس في 

 : تطوير وتأهيل الكادر األكاديمي في الجامعة.1الهدف الفرعي

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة 

 اإلستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

النسبة المئوية 

 لإلنجاز/ العدد
 مالحظات

 الى من

عاععد  و ا   د يبيععة مكثفععة ألعضععا  

 يئة ال د ي  معن  بعل مريعا الجعو ة 

 وال  وير األيا يمي.

 مع عاد العديد من الدو ا  والو ل ال د يبية ألعضا   يئة 

 2020 2016 مرف ال د ي  خالل الف رة المع ية. 

  ئاتة الجامعة.

 مريا الجو ة.

 

  

 

 

 ( و  عععة 23) ااع معععا  و عععماأ الجعععو ة عاعععد مريعععا

اتعع فا  م هععا  2019/2020 د يبيعة خععالل الفصعل األول 

وفعععي الفصعععلين الثعععاني ، ( عضعععو  يئعععة  عععد ي 351)

( 913( و  عععة  د يبيعععة اتععع فا  م هعععا )56والصعععيفي )

 مشا ك.

 ( و  ة  د يبيعة 21عاد مريا ااع ما  و ماأ الجو ة )

( 285اتععع فا  م هعععا ) 2020/2021خععالل الفصعععل األول 

  مرف   د ي  في الجامعة.عضو  يئة 

 ا ب  فيع  برنعامج في بدايعة يعل فصعل  يعا يمي ياعو  المريع

 ععد يبي الهععدف م عع   هيئععة األعضععا  المعي ععين الجععد   و 

  مرف  مشا ك. 22وات فا  م ها  ،العائدين من ااب عاث

   

  
 
 

 الو ل 

 كليف عمدا  الكليا  ب حديعد  عضعا  

ال ععد ي  الم خععر ين مععن غيععر  يئععة 

الععععدول ال اطاععععة باللغععععة ا نجليايععععة 

 لال  راك بالدو ا .

 لم ي م حصر األعدا  الم لوبة.

ة  مع مخاطبة الكليا  لحصر األعدا  الم لوبة ومريا الجعو 

 للبد  بال  في .

ال  سععي  معع  مريععا الجععو ة فععي ب حديععد م   ععمع يليععة ال ععب: 

 .الجامعة

ال عد ي  فعي يليعة ال عب يجيعدوأ اللغعة  مي   عضا   يئعة 

 .ا نجلياية ي ابة ومحا ثة و را ة

2016 2020 
  ئاتة الجامعة.

 عمدا  الكليا 

 

 

 بععع  ال ر يعععة و ععععم البحعععث العلمعععي 

 والخا  ي بالبحوث الجماعية.

 ععديل  عليمعا  ال ر يعة ل شعجي  العمعل العلمعي الجمعاعي   عمع 

مععن حيععث ال شععر العلمععي  و ال اععد  للحصععول علععا  عععم مععن 
2016 2020 

  ئاتة الجامعة.

 عما ا  الكليا . 

 عليما  ال ر ية  

 الجديدة
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 عميد البحث العلمي.  ها  خا  ية للمشا ي  البحثية.

عاد و فعيعل اا فا يعا  المو عو ة  .1

 الجامعا  له ا الشأأ.م  

 فععع  موا نعععة مشعععا ية  عضعععا   .2

 يئعععة ال عععد ي  فعععي المعععؤ مرا  

 الخا  ية. 

 فععع  حجعععم موا نعععة المعععؤ مرا   .3

الدوليعععة ال عععي  عاعععد فعععي  امععععة 

 اليرموك.

 مرف اا را ا  الم بعة به ا الخصوص. 
2016 2020 

  ئاتة الجامعة.

 عما ا  الكليا .

 
 

   فععا م  ةومعع ير ةا فا يعع 14 امعع   ائععرة الرئاتععة  ب و يعع 

و عاوأ م   امعا  ومؤتسا   وليعة   ضعمن مجعاا  

 ععععاوأ  يعععا يمي مثعععل  عععد يب ال لبعععة والبحعععث العلمعععي 

ا فا يععععة ومعععع يرة  فععععا م غيععععر  53، وو بععععا ل بععععاحثين

  يا يمية.

  :فعو  معنوال واصل واتع ابال ععد  معن ال  مع يلية ال ربية 

   بيععة وال واصععل مسعع مر معهععم لعاععد ا فا يععا   امعععا  

 .به ا الشأأ

   

  
 
 

 الرئاتة

 يئععععة  . المحافظععععة علععععا  عضععععا 1

 ال د ي  الممياين في الجامعة.

. و ععع   عليمعععا  لألتععع اذ المميعععا 2

 و ت اذ الشرف.

.  كععععريم األتععععا  ة الم ميععععاين فععععي 3

ال د ي  والبحعث وخدمعة الجامععة 

 ا.والمج م  ت ويً 

 .مع   را  نظا  الحوافا  

 مع و   مسو ة  عليما  لألت اذ المميعا و تع اذ الشعرف  

   را  من مجل  الجامعة.في الجامعة وبحا ة  لا 

  را   ت  اخ يا  األتا  ة الممياين.  مع   

  من  عضا   يئة ال د ي  في مريا اللغا . 2 كريم   مع 

  عضععا  الماليععة المم وحععة أل  مكافعع الا ععرا   عليمععا   ععمع

 .بكالو يوس في ال ب   ة ال يئة ال د ي  من حملة 

2016 2020 
  ئاتة الجامعة.

 مجل  العمدا .

 

 

 نظا  الحوافا

 

 

   را  ام حاأ الكفاية في اللغة العربية

 للمعي ين الجد .

  ا فا ية م  مؤتسة ال  ال العربي بخصوص اع معا مع  و ي  

  ها ة الكفا ة الدولية في اللغة العربية.
2016 2020 

  ئاتة الجامعة.

 مجل  العمدا .
  ا فا ية ال  ال 

 : استقطاب الكفاءات األكاديمية المتميزة.2الهدف الفرعي

مععععايير نوعيعععة فعععي اخ يعععا    عععها  

  عضا   يئة ال د ي .

   مع   را  مععايير نوعيعة اخ يعا   عضعا   يئعة ال عد ي 

( 43/2016في الجامعة في  لسة مجلع  العمعدا    عم )

 .8/11/2016ب ا يخ 

  ععععديل الاعععرا  الم ضعععمن  تععع   عيعععين و حويعععل  عيعععين 

 عععد ي  والمحا عععرين الم فعععرغين فعععي ال عضعععا   يئعععة 

افة ب ععد  ديععد اتعع ا اا  عضععا   يئععة إ ععبالجامعععة، 

 ععد ي  م ميععاين  ععمن  ععروط محععد ة. )ا يو ععد  ق 

 . را   و معايير تاباة بشأأ اات ا اا(

 

6/2016 9/2016 
  ئاتة الجامعة.

 مجل  العمدا .
 

معايير اخ يا  

 عضا   يئة 

 ال د ي 

 

  عيينال ت  

 الجديدة
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   ععععععد ي  العضععععععا   يئععععععة   ععععععرا   عليمععععععا   عيععععععين 

 في يلية ال ب. م فرغينالمحا رين الو

اتعع حداث عععالوة اتعع ا اا ألعضععا  

الم ميععععععاين فععععععي  يئععععععة ال ععععععد ي  

ال خصصعععا  ال عععي  ح عععال الجامععععة 

  ليها.

ا يو عععد  عععرو ة فعععي الو ععع  العععرا ن اتععع حداث ععععالوة 

ا اتععع ا اا، وذلعععك بسعععبب مكانعععة الجامععععة وتعععمع ها عربيًععع

ا ممععا يؤ لهععا  لععا اتعع ا اا  عضععا   يئععة  ععد ي  وعالميًعع

 م ميعاين.

6/2016 9/2016 
  ئاتة الجامعة.

 مجل  العمدا .
  

ال ظر في نظا  الحعوافا ل عيعين  عا ة 

  عضا   يئة ال د ي  الجد .

 . مع   را  نظا  الحوافا الجديد ألعضا   يئة ال د ي  

   عضعا   يئعةمكاف ة المالية المم وحة ألال حديث  عليما 

                    ال عععب ال عععد ي  معععن حملعععة    عععة البكعععالو يوس فعععي

 )يلية ال ب(.
2017 2020 

 

  ئاتة الجامعة.

 مجل  العمدا .

معايير اخ يا   

 عضا   يئة 

 ال د ي 
 

 اليل ال سبة بين 

ال لبة والهيئة 

 ال د يسية 

 ميععع    و يععع  البعثعععا  بعدالعععة علعععا

الكليعععععا  وفععععع  الحا عععععة ومسعععععاعدة 

الكليععا  ا نسععانية فععي اب عععاث طلب هععا 

 من خالل اا فا يا .

  مبعوثًععععا  ديععععدًا خععععالل العععععا  الجععععامعي  24ايفععععا    ععععمع

، علًما بأأ ععد  امبعوثً  69  مليصب  عد  2016/2017

 .امبعوثً  14بلغ  2014/2015عا   المبعوثين الجد 

 مبعوثًععا  59  س بعثع هم  بلعغ ععد  المبععوثين الع ين علعا

 .2017/2018خالل العا  الد اتي 

  مبعوثًععا  50بلعغ ععد  المبععوثين الع ين علعا   س بعثع هم

مبعوثًععا خععالل الفصععل  46خععالل خععالل الفصععل األول و

 .2018/2019الثاني من العا  الجامعي 

  :معن حملعة الما سع ير  17ال  سعيب باب ععاث   عمع الصيدلة

 .اةفي  امعا  عالمية م ميع ايمال   اتة الدي و اة 

2017 2020 
  ئاتة الجامعة.

 مجل  العمدا .

 

أ علا والمبعوث

لغاية    س بعث هم

31/8/2017 

 

المبعوثوأ علا 

   س بعث هم

 

المبعوثين 

2018/2019 

ل مبعوثًا خال 56المبعوثين ال ين علا   س بعث هم بلغ عد  

مبعوثًععا خععالل الفصععل الثععاني مععن العععا   49الفصععل األول، و

 .2019/2020الجامعي 

   

 

 المبعوثين

و عععع  خ ععععة للبحععععث عععععن ال لبععععة 

األ  نيععين علععا مااعععد الد اتععة فععي 

الجامععععععا  المرمو عععععة، و ع عععععائهم 

 اث. ولوية ااب ع

  البحث عن ال لبة األ  نيين علعا مااععد الد اتعة فعي  مع 

 اب عععاث مريكيععة والبري انيععة والك ديععة و ععمع الجامعععا  األ

 طالا م هم. 10

  ا ممن  م علا مااعد الد اتة. مبعوثً  12ات ا اا   مع 

 او  الكليا  بال واصل م  ال لبة الع ين  عم علعا مااععد  

 الد اتة في الدول األ  بية.

2016 2020 
  ئاتة الجامعة.

 .يليا  الجامعة
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  :العدول  منعضا   يئة  د ي   ات ا اا   مع يلية ال ب

( 16عععالأ  ائععم وعععد  م ) الغربيععة مععن خععالل و عع  

 .عضو  يئة  د ي 

 ف  مخصصا  المبعوثين في العدول 

 غالية الكلفة في المعيشة.

ب ععاث وو عد  اييم المخصصعا  الحاليعة حسعب بلعداأ ا   مع 

نهععا م اتععبة فععي الو عع  الععرا ن ويمكععن  عععا ة ال ظععر بهععا  

 .مس ابال

6/2016 3/2020 
  ئاتة الجامعة.

 مجل  العمدا .
  

ية معن  بعل  ائعرة المعوا   البشعر  را  الد اتعة الال معة   مع 

لرفعع  مخصصععا  المبعععوثين و  تععالها  لععا  ائععرة  ئاتععة 

 ال ارير.، ولم ي م الر  لحين  عدا  الجامعة

     

 ز.: تطوير الكادر اإلداري المتميّ 3الهدف الفرعي

مسعع  حا ععا  المععوظفين مععن  بععل  .1

  وائر م.

عاععععد  و ا   د يبيععععة مععععن  بععععل  .2

مريععا الملكععة  انيععا للعععاملين فععي 

 الجامعة.

عاععد مريععا الملكععة  انيععا عععد  مععن الععدو ا  للعععاملين فععي 

 مرف  نجلياية.الجامعة في اللغة ا 

2016 2020 

  ئاتة الجامعة.

الموا    ائرة 

 البشرية.

 مريا الملكة  انيا.

 ائرة ال  مية 

 وال خ ي .

 

 

 

  معبال عاوأ  عاد  و ا   د يبية للعاملين في الجامعة مع  

 مريا الملكة  انيا ومريا األميرة بسم  و رية  و نج.

  و  عة علعا برنعامج عاد مريا الملكة  انياZoom  بلعغ

 مرف ( مشا ًيا ومشا ية. 183عد  المشا يين )

   عاعععد مريععععا األميععععرة بسعععمة لد اتععععا  المععععر ة  و ا

عععد  بلععغ   د يبيععة للكععا   ا  ا ق ال سععوق فععي الجامعععة

 مرف  .( موظفة20المشا يا  فيها )

   

 

 الدو ا  ال د يبية

لمكافأة الموظعف الم ميععا و    ت  

 ا.وا عالأ ع ها ت ويً 

ادمعة الم  لك رونيًعا  ائاة الموظف الم ميعاوبرمجة  مع   را  

 من  بل  ائرة ال  مية وال خ ي ، وبان ظا   طال ها.

2016 2020 

  ئاتة الجامعة.

 ائرة الموا   

 البشرية.

 ائرة ال  مية 

 وال خ ي .
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  ا  ا من العاملين فيها علعا  هعو  م ال عي بع لو ا وع عا ام   امعة اليرموك ب كريم خ لعف د ا الجامععة فعي مهم الالمحعدو ، والع ق  تعهم بشعكل فاععل فعي  ععم مسعيرة ال  عوير ال عي  شعهئ وع

 المجاا .

  :مثلة من برو   تما  عالمية من  عضا  الهيئة ال د يسية في الجامعة في الس  ين األخير ين 

   بوس تعل اأ ُعمعاأ  اعديرا علا وتا  ُعماأ المدني من الد  ة الثانية وال ق م ح  ايعاإ  اللعة السعل اأ  عا 2015 فع  الفاعو ق  ئي  الجامعة في  شرين الثاني حصل األت اذ الدي و

 لجهو إ ال يبة في خدمة الم ظمة العربية لل  مية و  دافها خالل  ولي  لم صب مدير ا العا . ) سلم الوتا (.

  لكسع د  فعوأ  مبولعد  األلمانيعة ( معن  بعل م ظمعة  2016)يعانوأ الثعاني  ةا لعدى األ  أ للعثالث تع وا  الاا معا علميًعو   اني الهيا    من يلية اآلثا  واألنثروبولو يعا تعفيرً اع ما  الدي

 )تفير مؤتسة  مبولد (.

  لم حعععدة          االمجلععع  اات شعععا ق ألصعععحاا الهمعععم فعععي  ولعععة ا معععا ا  العربيعععة ضعععًوا فعععي   عععا ق وال ربعععوق بكليعععة ال ربيعععة عاخ يعععا  العععدي و   عععي  الماعععدا  معععن  سعععم علعععم الععع ف  ا           

 )عضوية مجل  ات شا ق(. 

 .مع اخ يا  السيد محمد نصيرا  ممثل  امعة اليرموك في ا حا  الجامعا  لمكافحة ال دخين  

  وم سع  لال فا يعا  عمل الدي و  موف  الع و  في  سم   دتة الحاتوا يضاب  ا  بعاطErasmus+   ،امععة يسع يال ويعة،  امععة ب عا  الرومانوالمو ععة مع   امععة مونعوبلير الفرنسعية 

 Tempus: MIMI, OSSCOMلمشروعي  ا امعة غرانا ا، يما عمل م ساً و امعة  يس و ا تبانية، وامانشا ا تبانية، 

  العلمي. البحث المميا من ص دوق البحث ة وائا عالمية  ي:  ائاة اليونسكو،  ائاة اي ي العالمية،  ائاحصول ثالثة من  عضا   يئة ال د ي  في يلية الحجاوق علا 

  :عضا   يئة ال د ي  ال ين حصلوا علا برا ا  اخ راع  

   .   :حمد ال عاني، يلية العلو : برا ة اخ راع بع واأNitrogen Fixation by Titanium Dioxide  

 ، يلية الحجاوق لله دتة ال ك ولو ية: برا ة اخ راع بع واأ:   .  يثم ب ي تالمWireless Sensor Network System for Data Collection and a Method of Operation 

 ثلة من بروز أسماء من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة:مأ

   الفاعو قاألت اذ الدي و   فع   امعة الدول العربية  كر. 

   الكفافي يداأ الدي و  األت اذ  اللة الملك يكر. 

  ا لألو اف والشؤوأ والمادتا  ا تالمية بو البصل و يرً األت اذ الدي و  عبدال اصر. 

  ا للمريا الوط ي ل  وير الم ا جا   في يً  اي ة مديرً الب با الدي و ة. 

   الشبول  حصل علا الامالة الدولية في حوا  األ ياأالدي و ة  تما. 

  الشوابكة  عضا  في مجل   م ا   امعة  دا ا برا يم و ،الخ ا  ةعبدالخال  و ،الشرعةاألت اذ الدي و  محمد. 

  عم ا عال  بالمملكة عمال برنامجأال ا ا  يشا ك بالدي و  خلف . 

  لية بد األ ا في مجل   م ا  ال صير عضوً األت اذ الدي و ة  مل . 

  ا. يا يميً  امس شا ً الدي و   تامة الغ ميين  امعة الكوي   س ضيف 

   يئة  حرير المجلة الدولية للد اتا  الاانونية/  امعة  عيين األت اذ الدي و  افي   ا ية عميد يلية الاانوأ عضًوا في لج ة  حرير المجلة األ  نية للاانوأ والعلو  السياتية، وعضًوا في
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  رل، وي لك مشا ي   في لج ة اع ما  برامج يلية الاانوأ في  امعة مؤ ة. 

  اذ الدي و  يوتف عبيدا  من يلية الاانوأ في مجل  البحث العلمي في و ا ة ال عليم العالي. عيين األت 

 .عيين األت اذ الدي و   برا يم الشوابكة من يلية الاانوأ عضًوا في مجل   م ا   امعة العلو  وال ك ولو يا  

 وق ا نساأ في  ئاتة الو  ا .  عيين الدي و ة صفا  السويلمين من يلية الاانوأ  اب  ا  باط لدى مك ب حا 

 ( عيين الدي و  عبدالكريم العمرق من يلية العلو  عضًوا في لج ة  حرير مجلة Information Engineering and Applied Computing.) 

 2018/2019تاتية للعا  فو  الدي و  محمو  علي الاضاة من يلية العلو  بالمريا الثاني لجائاة الباحث العربي الم ميعا في مجال العلو  األ. 

 حصول المرحو  األت اذ الدي و  محمد العجلوني من  سم العلو  المالية والمصرفية علا  ائاة افضل باحث للكليا  ا نسانية. 

 حصول األت اذ الدي و   ريي الحمو  من  سم المحاتبة علا  ائاة  فضل  تالة ما س ير )يمشرف( عن الكليا  ا نسانية. 

  الدي و  نعيم الع و  من يلية الاانوأ في و   مشروع  انوأ الملكية العاا ية في اللج ة الاانونية لمجل  ال واا األ  ني.مشا ية 

 تية.مشا ية األت اذ الدي و     ي  الموم ي من يلية العلو  بفري   عدا  األطر العامة والخاصة ومعايير ومؤ را  األ ا  و أليف الك ب المد  

  األت اذ الدي و  افي   ا ية عميد يلية الاانوأ علا  ائاة  امعة الشا  ة لبحوث اا  صا  ا تالمي.حصول 

 . اخ يا  الدي و  خلف ال ا ا  من  بل  يئة ااع ما   ئيًسا للج ة و   ن ا ا  ال علعم لبرنامج الصحافة وا عال 

  ا طا  اات را يجي الوط ي ل شر ال ربية ا عالمية. بدعوة من  ئاتة الو  ا   كليف يلية ا عال   عدا  و  في 

  2019الدي و   يداأ يفافي   ع اا حا  العا  لآثا يين العرا لعا  األت اذ م    ئي   امعة اليرموك. 

 2019نثروبولو يا بجائاة اا حا  للجدا ة العلمية ثا  واآلفا  الدي و  خالد البشايرة من يلية اآل. 

 البيئةنثروبولو يا في  امعة اليرموك عضوا في الهيئة اات شا ية الدولية للمجلة األ  نية لأل ض وثا  واألالد البشايرة من يلية اآل عيين الدي و  خ. 

   مرف  امعة الاد س المف وحة للبحوث ا نسانية واا  ماعية. عضًوا في لج ة  حرير مجلة  ال ربيةيلية   برا يم  اعو  من عيين األت اذ الدي و  

  حصول الدي و  محمد عياصرة علا م حةDaniel Turnberg .في المملكة الم حدة لمدة ثالث   هر وعمل مشروع بحثي في  امعة ت راث ياليد 

  ةألتاتيلدولي للعلو  البرنامج ال .  ن  عباب   /  سم الفيايا  لإلنضما  الا المجل  العلمي ،  . . محمد الرفاعي/  سم الريا يا  ، ر ي  يل من  . .  حا ة مايد/  سم الكيمياPISF . 

  . .  ا.% من الباحثين حول العالم األيثر ات شها ً 2   ي  الموم ي من  سم الكيميا   من  ائمة  فضل  سمية 

  ت ة علا ال فا ل وال كامل الكسرق. 325حصول  . . محمد الرفاعي/  سم الريا يا  علا  ائاة 
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 التطــوير اإلداريالمحور: 

عتمتد تلمواقتع القياديتة لتحقيق رؤيتها من خالل التوسع في الالمركزيتة وتفتويض الصتالحيات، واعتمتاد معتايير موضتوعية فتي اختيتار االهدف االستراتيجي: تطوير الجهاز اإلداري في الجامعة 

 على التنافسية والشفافية والمساءلة.

 : إعادة النظر بهيكلة الوحدات اإلدارية في الجامعة ومراجعتها بشكل دوري.1الهدف الفرعي

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة 

 اإلستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

النسبة المئوية 

 لإلنجاز/ العدد
 مالحظات

 الى من

 شكيل لج ة مرياية لمرا عة الهيكعل 

 ال  ظيمي للجامعة.

  مع  شكيل لج ة للهيكل ال  ظيمي.

9/2016 12/2016 

  ئاتة الجامعة.

 ائرة الموا   

 البشرية.

 ائرة ال  مية 

 وال خ ي .

 

 لج ة الهيكل

 2018لج ة الهيكل 

ل اتة الهيك، و    اتة الهيكل ال  ظيمي للكليا  المس حدثة

رفع  ا لا  ا يعة المو عو ة  مهيعدً ال  ظيمي للكليا  والعدوائر 

 ال وصيا  الال مة ل حديثها.

  

  

 

 شعععععكيل لج عععععة مريايعععععة لمرا ععععععة 

الوصف الوظيفي للمها  ا  ا يعة فعي 

 الجامعة.

  وصععععف الوظععععائف  ليععععل  ععععمع  شععععكيل لج ععععة لمرا عععععة

 .في الجامعة لإل ا يين والف يين

  وصعععف الوظعععائف لإل ا يعععين  ليعععل  عععمع  اعععديم ما عععرح

 و عمع معن  ائعرة ال  ميعة وال خ عي ،  في الجامععة والف يين

  بل الرئي  ومجل  الجامعة.  را إ من 

  فعي  لإل ا يعين والف يعين مع اع ما   ليل وصف الوظائف

الجامععععة و  عععرا إ معععن مجلععع  الجامععععة اع بعععاً ا معععن 

10/1/2018. 

12/2016 2/2017 

  ئاتة الجامعة.

 ائرة الموا   

 البشرية.

 ائرة ال  مية 

 وال خ ي .

 

لج ة  ليل وصف 

 الوظائف

 

 ليل وصف 

 الوظائف الجديد

 

   را  الدليل

  عععععرا  ال ععععع اال  الضعععععرو ية فعععععي 

الوحدا  ا  ا ية في  عو  مرا ععة 

 الهيكلة والوصف الوظيفي.

   بمعا  أ الوصعف، و عرا  لغايعة اآلأ ع ا ا لم يع م   فيع 

الععوظيفي والهيكععل ال  ظيمععي مععن  ععمن  عمععال  ائععرة 

ال  ميععة وال خ ععي   ععمع مخاطبععة   ا ة الجامعععة بععأأ يعع م 

 ات شا ة الدائرة حول ال  اال  الضرو ية.

 2016/2017  فعي  34ماا نة بعـ  71: بلغ عد  ال  اال

 .2016/2017العا  

 2018/2019  حرية. 112ال  اال  : بلغ عد 

9/2016 2020 

  ئاتة الجامعة.

 ائرة الموا   

 البشرية.

 ائرة ال  مية 

 وال خ ي .

 

 ال  اال عد  

 

عد  

/2019ال  اال 

2020 
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 2019/2020  حرية   ال. 142: بلغ عد  ال  اال 

 : إعادة النظر بأساليب الحوكمة وتقييم األداء.2الهدف الفرعي

  عععها  مععععايير نوعيعععة فعععي اخ يعععا  

 واأليا يمية.الايا ا  ا  ا ية 

يعل  مع و   معايير نوعية اخ يعا  الايعا ا  ا  ا يعة فعي  ل

وصف الوظعائف لإل ا يعين والف يعين معن  بعل  ائعرة ال  ميعة 

 3/2017 9/2016 .ميةلم ي م و   معايير اخ يا  الايا ا  األيا ي وال خ ي .

  ئاتة الجامعة.

 ائرة الموا   

 البشرية.

 ائرة ال  مية 

 وال خ ي .

  

 

 فععععععععويض الصععععععععالحيا  للعمععععععععدا  

 والمديرين.

الصالحيا  المفو عة للعمعدا    عا   ليهعا  عانوأ الجامععا  

 .األ  نية ونظا   امعة اليرموك

يعع مع  فععويض الصععالحيا  المو ععو ة فععي الععدليل ال  ظيمععي و

 .للمديرين

2016 2020 

  ئاتة الجامعة.

 ائرة ال  مية 

 وال خ ي .

 

 

  ا   ععععععا ة ال ظعععععر ب معععععاذل  اعععععويم 

العععاملين ل شععمل معععايير حععول نوعيععة 

 ا.األ ا  وال ميع 

 

 

  ومعععديرق صعععميم نمعععاذل ل ايعععيم   ا  عمعععدا  الكليعععا    عععمع 

المرايععا والععدوائر ا  ا يععة بمععا يعكعع  انجععا ا هم وفعع  

خ  هعععم ا تععع را يجية بحيعععث يكعععوأ ال جديعععد للعمعععدا  

 مر ب  به إ ال اا ير. والمديرين

  معع  األ ا  للوظععائف الايا يععة، و ا ععمع اع مععا  نمععوذل  ايععيم

 لبععا يبد اتععة و نجععا  نمععاذل  اععاييم األ ا   لج ععة خاصععة

 ، وبان ظا  اع ما  ا.الفئا  ا  ا ية والف ية

2016 2020 

  ئاتة الجامعة.

 ائرة الموا   

 البشرية.

 ائرة ال  مية 

 وال خ ي .

 
 

نموذل  اييم   ا : 

 العمدا 

 قنواا/ مساعد

 العميد

  .ق األيا يمي
 

نموذل  اييم 

  رافيةالوظائف ا 

 اععد  يععل يليععة ووحععدة   ا يععة خ ععة 

 ت وية لل  وير. 

  الجامعععة ب اععديم خ عع   اععو  يافععة الوحععدا  ا  ا يععة فععي

  ويريعععة تععع وية معععن يعععل وحعععدة  يا يميعععة و  ا يعععة فعععي 

 الجامعة م وافاة م  الخ ة ا ت را يجية للجامعة.

 ا . مع اع ما  الخ   ال  في ية لكافة الكليا  ومريا اللغ 

2016 2020 

  ئاتة الجامعة.

 ائرة ال  مية 

 وال خ ي .

 

 

 اععد  يععل يليععة ووحععدة   ا يععة  اريععًرا 

  عععهر و اريعععًرا تععع ويًا  6 و يًعععا يعععل 

  موليًا.

 .ي م  اديم   إ ال اا ير  و يًا 

  ععمع اع مععا  ال اععا ير الدو يععة لوحععدا  الجامعععة السعع وية 

 ونصف الس وية.

  6 اععو  يافععة وحععدا  الجامعععة ب اععديم  اريععر  و ق يععل 

   هر.

 

 

2016 2020 

  ئاتة الجامعة.

 الكليا .

 الدوائر.

 ائرة ال  مية 

 وال خ ي .
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 : تعزيز الشفافية والتميز في العمل من خالل المساءلة والحوافز3الهدف الفرعي

 ُِعععد  ائععرة ال  ميععة وال خ ععي   اريععر 

 األ ا  الس وق.

 

   مرف  .2015/2016 مع اع ما  ال ارير الس وق للعا 

  معععن  2016/2017 عععمع اع معععا  ال اريعععر نصعععف السععع وق

 مرف  مجل  األم ا .

  2016/2017 مع اع معا  ال اريعر السع وق للععا  الجعامعي 

مععععن مجلعععع   2017/2018، وال اريععععر السعععع وق مرفعععع 

 .مرف األم ا  

 معععن  2018/2019صعععف السععع وق  عععمع اع معععا  ال اريعععر ن

 ف مر. مجل  األم ا 

2016 2020 

  ئاتة الجامعة.

 ائرة ال  مية 

 وال خ ي .

 

 

معن مجلعع   2018/2019للعععا   عمع اع معا  ال اريععر السع وق 

، و مع انجا  والعمل  عا   علعا اع معا  ال اريعر مرف األم ا  

 .2019/2020الس وق للعا  الجامعي 

  

  

 

 لك روني يسعم  ب ايعيم   وير نموذل 

  ا   ميعععععععع  الايععععععععا ا  ا  ا يععععععععة 

 واأليا يمية في الجامعة.

 ايعععيم   ا   ميععع   لك رونعععي لنمعععوذل واع معععا   عععمع   عععوير 

 من  بل  ائرة ال  مية وال خ ي . الايا ا  ا  ا ية
2016 2020 

  ئاتة الجامعة.

 ائرة ال  مية 

 وال خ ي .

 مريا الحاتب.

  

العععاملين فععي و عع   عليمععا  لحععوافا 

الجامععععععة فعععععي الوحعععععدا  ا  ا يعععععة 

 واأليا يمية.

   مع و    عليما  حوافا لأليا يميين  شمل يافة ع اصر 

 امع  الجامععة حفعل  و يع   عوائا البحعث  ال ميعا، حيعث 

 العلمي:

  فضل باحث للكليا  العلمية.  ة ائا .1

  ائاة  فضل باحث للكليا  ا نسانية.  .2

  ائاة  فضل  طروحة  ي و اإ للكليا  ا نسانية.  .3

  . ائاة  فضل  تالة ما س ير للكليا  ا نسانية .4

  ائاة  فضل  تالة ما س ير للكليا  العلمية. .5

    عععائاة وا  عععائاة الموظعععف الم ميععععوبرمجعععة  عععمع اع معععا 

ن ععوتي م ا ععالأ  ،ا في الوحدا  ا  ا يةاأل ا  الم ميع 

  ريبًا. لهما ال اد 

6/2016 12/2016 

  ئاتة الجامعة.

 مريا الجو ة.

 ائرة الموا   

 البشرية.

 ائرة ال  مية 

 وال خ ي .

 

  

 

  وائا األيا يميين

 

 ائاة الموظف 

  ايع م ال

 
 

 ائاة الوحدة 

 اةالم ميع 

 عديل نموذل ال اييم الدو ق ألعضا  

 يئعععععة ال عععععد ي  معععععن  بعععععل مريعععععا 

ليسععععععم   ااع ما و ععععععماأ الجععععععو ة

  مع  نجا  نموذل ال اييم العدو ق ألعضعا   يئعة ال عد ي  

 واع ما إ.

  اع مععا  نمععوذل  ايععيم السععلوك الععوظيفي لعضععو  يئععة  ععمع

12/2016 3/2017 
 الجامعة. ئاتة 

 مريا الجو ة.

 ال اييم الدو ق 

 

 نموذل  اييم السلوك
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ب اويد م بم وت    ائهعم و  ا  الاسعم 

 والكلية والجامعة.

ال د ي ، والمحا ر الم فرغ، في الجامعة، والخ وا  

لغايعععا :  ا  رائيععة ل  بيععع   ععع ا ال مععوذل، والعمعععل بععع 

 ال ر ية، وال ثبي ، وال ال، وال حويل، وااب عاث.

   اعو  الكليعا  بععرض نمعاذل لعأل ا  الم ميععا علعا مو ع 

 الكلية ) صص نجاح(.

  معن  بعل ا   يئعة ال عد ي  ضععيم ألي عديل نموذل ال ا  مع

مريا ااع ما  و عماأ الجعو ة، واع معا إ معن الجهعا  

 المع ية.
 

 

 

 المسؤولية المجتمعيةالمحور: 

 االستراتيجي: رفع مستوى الشراكة المستدامة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المحلي لضمان وصول رسالة التعليم الجامعي المجتمعي.الهدف 

 : تعزيز التفاعل بين الجامعة والمجتمع المحلي.1الهدف الفرعي

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة 

 اإلستراتيجية
المسؤولة الجهة 

 عن التنفيذ

النسبة المئوية 

 لإلنجاز/ العدد
 مالحظات

 الى من

 شععععجي   عضععععا  الهيئععععة ال د يسععععية 

 ع ا  محا را   و المشعا ية فعي 

 ندوا  عامة.

 ععمع عاععد مجموعععة مععن المحا ععرا  والمشععا ية فععي نععدوا   

 2مرف  مرف عامة. 

 2016 2020 

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية. 

 عمدا  الكليا .

مدير العال ا  

 العامة. 

  ؤتا  األ سا .

 

 

 ععمع عاععد مجموعععة مععن المحا ععرا  والمشععا ية فععي نععدوا   

 .مرف عامة 
  

  
 

 ال دوا 

 1والمؤ مرا  ف

 عععوة الخبععرا  مععن المج معع  المحلععي 

 ع عععععا  محا عععععرا  م خصصعععععة 

 لل لبة في الجامعة.

 خصعية  117  ظيم نعدوا  ومحا عرا  عامعة لحعوالي   مع 

، با  ععافة  لعا ات ضععافة عامعة تياتعية وثاافيععة وا  صعا ية

يليا  الجامعة لعد  من الخبرا  في محا را  خاصة بهعا. 

 مرف 
2016 2020 

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية. 

 عمدا  الكليا .

مدير العال ا  

 العامة. 

  ؤتا  األ سا .
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  يليععة اا  صععا  والعلععو  ا  ا يععة: ات ضععافة خبععرا  فععي

مجعععاا  م علاعععة ب خصصعععا  الكليعععة و بعععا ل المعرفعععة 

معهععععم: )خبيععععر ا  صععععا ق، مععععالي،   ا ة  وليععععة،   ا ة 

 .مرف ات ثما ( 

 ( محا عععرين معععن مخ لعععف 9يليعععة ا ععععال : ات ضعععافة )

لحكوميعععة والخاصعععة  ع عععا  الا اععععا  والمؤتسعععا  ا

  و ا  م خصصة في مجال ا عال . 

   يلية ال ب:  عوة  طبا  من الا اعا  المخ لفعة  ع عا

محا ععرا  فععي بدايععة يععل مسععاق مععن المسععا ا  ال بيععة 

الم خصصة، با  افة  لعا  ععوة  عضعا   يئعة  عد ي  

 من  امعا  عالمية  لاا  محا را .

 :يلية السياحة والف ا ق 

ة خبرا  م خصصين في المجال الف د ي  لاعا   مع  عو -

 محا را  لل لبة عبر  ا ية اا صال عن بعد.

عاععد محا ععرا  حععول البحععث العلمععي فععي السععياحة  -

بعععدعوة  تعععا  ة  وا  فعععي البحعععث العلمعععي معععن  امععععة 

   وا ياليفو نيا وماليايا و رييا.

   ال ععد ا علععا مشععروع تععيا ة الاععانوأ ل ععد يب المج معع

 ية الاانوأ.المحلي في يل

  

   

 نشععععععا   اعععععععدة بيانععععععا  للشععععععريا  

المحليعععين، و  عععافة  ععععا ا هم علعععا 

مو عع  الجامعععة ا لك رونععي بوصععفهم 

 ) ريا  ال جاح(.

 يجرق العمل علا  نشا   اعدة البيانا .

 عععمع  نشعععا  ثعععالث  واععععد بيانعععا  فعععي يليعععا  )اا  صعععا ، 

يليعة  ك ولو يا المعلومعا ( والعمعل  عا   فعي والحجاوق، و

 . ا عال 

   افة  عا ا  بعض الشريا  علا مو   الجامعة.  مع 

فععي    نععياطععالق  اعععدة بيانععا  خاصععة بم حععف ال ععراث األ

 (.مرف يلية اآلثا  )

1/6/2016 1/6/2017 

 عمدا  الكليا .

 مدير مريا الحاتب.

مدير العال ا  

 العامة.

 

 

 

 

مشروع الم   

 ال البية

لعععم يععع م و ععع   عليمعععا   صعععدا   اععععدة بيانعععا  للشعععريا  

 المحليين علا مس وى الجامعة.
  

   
 

 سععععمية بعععععض الااعععععا  ال د يسععععية 

اة بأتعععما  معععانحي الخعععدما  الم ميعععع

 للجامعة.

   عمن  2015/2016 مع  جهيا و  في   اع ين خالل العا 

مبععععا  ة "معععععا نر اععععي بجامع  ععععا" و مععععا:  اعععععة فععععالح 

، وموتعا  بعو واألنثروبولو يعا الشوا ين في يليعة اآلثعا 

2016 2020 

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.

مدير العال ا  

  
 اف  اح الااعة

 

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20السنوي%202019-2020/من%20المصدر/كلية%20الاقتصاد/مرفق%2019%20.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20السنوي%202019-2020/من%20المصدر/كلية%20الاقتصاد/مرفق%2019%20.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/كلية%20الآثار/10.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/كلية%20الآثار/10.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/المراكز/مركز%20اللغات/أدلة%20مركز%20اللغات/دليل%2020.jpg
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/المراكز/مركز%20اللغات/أدلة%20مركز%20اللغات/دليل%2020.jpg
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20سنوي%202017-2018/مواضيع%20جديدة%20للتقرير%20النصف%20سنوي%202018/افتتاح%20قاعة%20المرحومة%20عريفة%20الربابعه.docx


 2020 - 2016لجامعة اليرموك للخطة االستراتيجية  الختاميالتقرير 

 طـــة والتخطيـــرة التنميــــدائ   
99 

 يلية اآل اا.حساأ في 

  عععمع  نشعععا   اععععة  ديعععدة فعععي يليعععة اآل اا ب مويعععل معععن 

 مجموعة تام  مول.

  العمل  ا   علا  جهيا  عاع ين معن  بعل مجموععة طعالل

 .  بو غاالة لألعمال في يلية اا  صا  والعلو  ا  ا ية

  طلبعا   ديعدة  عمن نفع   8 م  الموافاة المبدئية علعا

 .لخاصمن الا اع ا المبا  ة من م برعين

  باتععم فععي يليععة اآلثععا  واألنثربولو يععا  سععمية  اعععة ذييععة

 محمو  عويد الاعبي. المان 

  العامة.

 

 مرف  

اف  ععععاح  اعععععة الرا حععععي فععععي يليععععة الشععععريعة والد اتععععا  

 را حي.ا تالمية بال عاوأ م  مصرف ال
   

 
 

 : تعزيز أهمية المسؤولية المجتمعية في الجامعة.2الهدف الفرعي

 عديل  عليما  ال ر ية بحيث ي م  اييم 

 عضععععا  الهيئععععة ال د يسععععية حسععععب 

  و  م في خدمة المج م . 

ب ععا يخ  2016( لعععا  11  ععرا   عليمععا  ال ر يععة   ععم )  ععمع 

 و ضم   محوً ا خاًصا بخدمة المج م . 4/9/2016

 

1/6/2016 1/7/2016 
  ئي  الجامعة. 

 مجل  العمدا .

 

 

ال وتعع  فعععي البععرامج ال د يبيعععة ال عععي 

 يادمها مريا الملكة  انيا.

البععرامج ال د يبيععة ال ععي  ععمع عاععد ا فععي مريععا الملكععة  انيععا 

 مرف م فر ًا ومج م  م  مؤتسا  المج م  المحلي. 
2016 2020 

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية.

مدير مريا الملكة 

  انيا.

 

 

ات حداث ت ة برامج  ديدة في مريا الملكعة  انيعا للععاملين 

  مرف في الجامعة. 
   

 
 

 عععععديل الخ عععع  الد اتععععية ب ضععععمين 

لخدمة المج مع ، و رتعيخ  اعامً  امسا ً 

 مفهو  المواط ة الصالحة.

بال ععععاوأ مععع   عععائاة تعععابلة الحسعععن  عععمع  ضعععمين مسعععاق 

HUM102  ن مععا  يم  لععب اخ يععا ق لجميعع  المواط ععة وا

 طلبة البكالو يوس في الجامعة.

 يلية اآلثا  واألنثروبولو يا: 

  ن مععا ( وو عع   عععا ة ب ععا  مسععاق )المواط ععة وا   ععمع

بعل لف  يد الد اتة معن  ؤَ ا المُ ب ، وحاليً ف خاص لَ ؤَ مُ 

لج ععة خاصععة  ععكلعها  ئععي   امعععة اليرمععوك وذلععك 

 ل سجيل  في المك بة الوط ية.

  تعها    شعكيل لج عة فعي الكليعة  ععا ة ب عا  مسعاق )  مع

1/6/2016 1/6/2017 

 مجل  العمدا . 

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية. 

 ا  الكليا .عمد

 

البد  ب د ي    مع 

ا من المساق اع با ً 

الفصل األول 

2016/2017 
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 .نسانية(األ  أ في الحضا ة ا 

  تعععها  األ  أ فعععي الحضعععا ة  )  عععوير وصعععف لمسعععاق

 في يلية اآلثا  واألنثروبولو يا. نسانية(ا 

 طرح مساق  عليم المواط ة فعي مراحعل ال علعيم المخ لفعة 

 في يلية ال ربية.

  

  

 

و تععععائل  و يعععع  األبحععععاث العلميععععة 

الما س ير والدي و اإ بحيعث   ضعمن 

 حلوا لمشكال  المج م  المحلي.

  تععالة ما سعع ير خععالل العععا  الد اتععي 62م ا شععة   ععمع  

فععي مخ لععف ال خصصععا   غلبهععا  عععالج  2016/2017

  ضايا  خد  المج م .

  ن ال العلمعي ألعضعا  الهيئعة ال د يسعية مو ع يما  أ ا 

  انونية محلية و ولية.لخدمة المج م  من خالل  ضايا 

1/6/2016 31/12/2020 

نائب الرئي  

 للشؤوأ األيا يمية. 

 عمدا  الكليا .

 عميد البحث العلمي

  ؤتا  األ سا 

 .األيا يمية

 

 
  طروحا  و تائل

 يلية ال ربية

 

 مرف 

علميعععععة تععععع وية )بحثيعععععة  و  مسعععععاباة

اخ راعععععا ( حععععول  فضععععل الحلععععول 

للمشععكال  ال ععي يعععاني م هععا المج معع  

 المحلي.

 لم ي م ا خاذ   را ا  به ا الخصوص.

1/6/2016 31/12/2020 

 مجل  العمدا . 

نائب الرئي  

، للشؤوأ األيا يمية

  ؤتا  األ سا .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعزيز الموقف المالي للجامعةالمحور: 

حقيتق التميتز متل التذي يستمح بتالمالي واإلداري الكا الهدف االستراتيجي: تعزيز الموقف المالي للجامعة لتكون قادرة على أداء وظائفها وأدوارها وفق خططها اإلستراتيجية، وتحقيق االستقالل

 واإلبداع في مخرجاتها.

 الذاتية.: تعزيز الموقف المالي للجامعة وزيادة الموارد 1الهدف الفرعي

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة 

 اإلستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

النسبة المئوية 

 لإلنجاز/ العدد
 مالحظات

 الى من

 فعيععل حجععم معععامال  ااتعع ثما  فععي 

 خا  من البي  ص دوق اات ثما  وا 

 والشرا .

  مليوأ  ي ا . 39اات ثما  بلغ  مو و ا  ص دوق 

 .) يرا ا  ات ثما  مراف  الجامعة )بالدي ا  

2014 :3032768 . 

 %.7بايا ة  3236893: 2015

 %.10بايا ة  3568499: 2016

2016 2020 

  ئاتة الجامعة. 

ص دوق مجل  

 اات ثما .
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ومععععن الم و عععع   يععععا ة  1810802: 5/7/2017لغايععععة 

 .2017ا يرا ا  لعا  

ااتعع ثما  العع ا ي لوا هععا  الجامعععة 

ال جا يععة وعمععل  ععرايا  اتعع ثما ية 

 علا وا ها  الجامعة ال جا ية.

 

  عععمع  ععععدا  خ عععة  2015/2016خعععالل الععععا  الجعععامعي 

 ات ثما ية للجامعة.

    للم  اعة الج وبيعة ويجعرق العمعل ات ثما ق يو د مخ

 علا حل الخالف بين الجامعة والبلدية للبد  بالمشروع.

  :الدائرة اله دتية:  مع طرح الع ا ا  ال الية 

 .ات ثما  يشك مبيعا  ا صاا  في الجامعة 

 (  في حعر  الجامععة 2ات ثما  مح ة محرو ا  عد )

 الج وبي.

 (  فععععي المد تععععة 2اتعععع ثما   ععععأ ير مالعععععب عععععد )

 ال موذ ية.

2016 2020 

  ئاتة الجامعة. 

ص دوق مجل  

 اات ثما .

 

 

العال ععععععا   فعيععععععل  نشعععععع ة  ائععععععرة 

الخا  يععة نحععو  يععا ة عععد  المشععا ي  

 الدولية.

 ععمع  فعيععل  ائعععرة العال ععا  الدوليععة معععن خععالل  يععا ة ععععد  

المشا ي  الدولية ال ي  مع الحصول عليها بال عاوأ م  يليا  

 مرف ووحدا  الجامعة المخ لفة. 

2016 2020 

  ئاتة الجامعة. 

 ائرة العال ا  

 الدولية.والمشا ي  

  

 

المشا ي  الممولة 

 والمدعومة

الفصععععععل األول بلععععععغ عععععععد  المشععععععا ي  المدعومععععععة فععععععي 

حعوالي  اهعلبلغ   يمة العدعم ، مشروع (17) 2019/2020

( مشعروع 12، وفعي الفصعل الثعاني ) لف  ي ا     ني 890

بلغعع  عععد  المشععا ي  (  لععف  ي ععا ، و575417بايمععة  عععم )

( مشعروع، 13) 31/12/2020 – 1/9المدعومة في الف رة 

صععععععص لجامعععععععة حععععععوالي وبلغعععععع   يمععععععة الععععععدعم المخ

 رف م (  ي اً ا    نيًا.504425.19)

   

  

 

 ائمة المشا ي  

 1ف الدولية

 

 2مشا ي  ف

مخاطبة  هعا  محليعة و  ليميعة لعدعم 

 مشا ي  الجامعة.

  اا صععال بعععد  مععن الجهععا  العربيععة فععي المغععرا   ععمع

والخليج العربي للحصعول علعا  ععم لمشعا ي  الجامععة 

الر تمالية، و مع الحصول علا  عم بايمة نصف مليعوأ 

اأ.   ي ا  من ب ك الاا رة عمع

 ابحثيًعع امشععروعً  17 ـ امعع  الجامعععة ب اععديم ما رحععا  لعع 

 لععا  هععا  مانحععة خا  يععة  اععد   يمععة وب ععا   ععد ا  

  ي ا . 1850000الدعم الم لوا فيها بـِ 

 

  ئاتة الجامعة. 2020 2016
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ميجعععا فعععي  3 عععمع ال شعععغيل ال جعععا ق للمشعععروع وباعععد ة   ال و   نحو ال ا ة البديلة.

المرحلععة األولععا والمرحلععة الثانيععة  يععد الد اتععة، ومععن 

% من حا ة الجامعة من 80الم و    أ يلبي المشروع 

 ال ا ة.

  فيعع  المرحلععة األولععا مععن مشععروع  وليععد ن هععا  مععن ا  

ال ا عععة الكهربائيعععة باتععع خدا  الخاليعععا الشمسعععية باعععد ة 

ميجعا، حيعث بعد  ال شعغيل ال جعا ق  3يهربائية ماد ا ا 

، وبوفر معالي ماعدا إ 30/8/2017ألول مح ة ب ا يخ 

دا  وثعععائ  ، و عععع% معععن فعععا و ة الجامععععة الشعععهرية55

   ية فا و ة الكهربعاع ا  المرحلة الثانية ات كمال  غ

 .للجامعة

  عععدا  وثععائ  ع ععا  خععاص ب صععميم و و يععد و رييععب 

وفحعععص و شعععغيل وصعععيانة و  ظيعععف مح عععا   وليعععد 

ال ا ععة الكهربائيععة بواتعع ة الخاليععا الشمسععية اتعع كمال 

علععا السععا ة  ععرية   غ يععة فععا و ة الكهربععا  للجامعععة

 غا انيا.

2017 2020 
  ئاتة الجامعة. 

 اله دتية.الدائرة 
 

ال ي  مع  المباني

  شغيلها

 صعة والصعيانة لم اات ال  اب دائي لعدائرة اله دتعة وا ن عال 

  نشا  مسا  لشبكة األلياف الضوئية  اخل الحر  الجامعي.
     

 : تفعيل دور الخريجين في دعم برامج وخطط الجامعة التنموية.2الهدف الفرعي

ب ععععععا   اعععععععدة بيانععععععا  للخععععععريجين، 

وال واصععععععل معهععععععم لععععععدعم مسععععععيرة 

 الجامعة.

 (  6000بلغ عد  الخريجين المسجلين في  اعدة البيانعا )

 خريج.

  عععمع اع معععا  ُمسعععما )مك عععب ا   عععا  العععوظيفي وم ابععععة 

الخريجين( بدًا من الُمسعما السعاب  و و)صع دوق الملعك 

 عبدهللا الثاني لل أ يل الوظيفي(.

2017 2020 

 عما ة  ؤوأ ال لبة.

 ائرة العال ا  

 العامة.

  ئاتة الجامعة.

 مك ب ا   ا  

 للمجتمع المحلي واإلقليمي.: تفعيل دور مراكز الجامعة في تقديم الخدمات واالستشارات والتدريب 3الهدف الفرعي

  اديم  و ا  وبرامج  د يبية  ديدة.

 

البعععرامج ال عععي عاعععد ا مريعععا الملكعععة  انيعععا لالت شعععا ا  

 مرف  بال عاوأ م  األيا يميا  الم عا د معها.
2016 2020 

  ئاتة الجامعة. 

 مريا الملكة  انيا. 

 
 

 وعععععد   13: المععععدى عععععد  البععععرامج ال د يبيععععة طويلععععة

( 75311بلغععععع   يمعععععة  يرا ا هعععععا ) 209المشعععععا يين: 
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  ي اً ا.

  وعععععد   13:  صععععيرة المععععدىعععععد  البععععرامج ال د يبيععععة

( 12389.275بلغع   يمعة  يرا ا هعا ) 187المشا يين: 

  ي اً ا.

   و ة  د يبيععة  ديععدة، بلععغ عععد  المشععا يين 26 ععمع   فيعع  

 مشا ك. 396بها 

  مع ات حداث برنامج  ديد عن  Zoom  مرف 

 10232لجهععا  خا  يععة بايمععة  ةات شععا  13  فيعع    ععمع    فعيل برامج اات شا ا 

لعا  ويعاى  عف المعر و  المعالي لالت شعا ا   ا ي ا ً 

م عضا   يئة ال عد ي  ب عليمعا   اعدي عد  ال اا  غالبية 

ت شععا ا  اات شعا ا  فععي الجامعععة حيععث  عع م معظععم ا 

 . وأ علم الجامعة

   ات شعععا ة  ديعععدة، وبلعععغ مجمعععوع العععدخل  14 عععمع   فيععع

  ي اً ا. 3427.40المحصل 

2016 2020 

 

 

 2ات شا ا  ف

 

ملخص 

 اات شا ا 

      مرف  ا  مريا الملكة  انيا ب اديم   ات ين ات شا ي ين. 

والمشععا ي   فعيععل بععرامج الد اتععا  

بال شا ك م  يليا  ومرايا الجامععة 

 األخرى.

 ا يو د برامج لغاية اآلأ.

 ها  م  دى اليرموك للد اتا  األ  نية  . 

  عمععل   اتععة  اييميععة لمععدى مالئمععة وفعاليععة الم عععا ج

الجديععدة الم ر مععة عععن م هععال يععولي ا لمععا  ي العلععو  

 والريا يا  للصفين األول والراب .

2016 2020 

  ئاتة الجامعة. 

 مريا الملكة  انيا. 

 .يليا  الجامعة

 

 مرف 

 المريا غير مفععل.  سوي  برامج مريا ال صميم
2017 2020 

  ئاتة الجامعة.

 مريا ال صميم.
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 ةالمحور: البنيــة التحتيـــ

 الهدف االستراتيجي: إعادة تأهيل البنية التحتية وصيانة مرافق الجامعة وفق أفضل المعايير الهندسية.

 : مواكبة التطور التكنولوجي في العالم في مجال التدريس الجامعي وتوفير التقنيات والوسائل الحديثة للتدريس. 1الهدف الفرعي 

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة 

 اإلستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

النسبة المئوية 

 لإلنجاز/ العدد
 مالحظات

 الى من

 حعععععديث الااععععععا  ال د يسعععععية فعععععي 

الجامعععة و اويععد ا بال ا يععا  الحديثععة 

 .والوتائل ال ك ولو ية

 حععديث العديععد مععن الااعععا  ال د يسععية و اويععد ا بال ا يععا  

 مرف الحديثة وغير ا من المس لاما . 

1/7/2016 31/12/2020 

نائب الرئي  

 للشؤوأ ا  ا ية

 الكليا 

الخدما   ائرة 

 العامة

ا ن ال  ائرة 

 والصيانة

 الدائرة اله دتية

  ائرة اللوا  

  ائرة الع ا ا 

 

 

 حععديث العديععد مععن الااعععا  ال د يسععية و اويععد ا بال ا يععا  

الحديثة وغير ا من المس لاما  للف رة الحالية معن ال اريعر. 

 مرف 

   

 

 

 نشا   اعة  د يسية ذيية في يل يلية 

الجامععععة  كعععوأ معععاو ة معععن يليعععا  

بالسعععععبو ة ا لك رونيعععععة وا ن رنععععع  

ووتعععائل  علعععم  فاعليعععة معععن موا نعععة 

 .الجامعة

  نشعععا   عععاع ين ذيي عععين فعععي يعععل معععن يليعععة اآلثعععا     عععمع

واألنثروبولو يعععا ويليعععة اآل اا  عععمن )مبعععا  ة "مععععا 

 نر اي" بجامع  ا(.

    ععافية بحيععث يعع م   اعععا   3شععا   نعلععا  العمععل  ععا 

 في المباني الجديدة. خصيص  اعا  

  كعوأ  مع  جهيا  اعا  الد اتا  العليا في يلية الاانوأ ل

  اعا   د يسية ذيية.

  :م واحعدة   ع  جهيعا  اععة  عمع يلية اآلثا  واألنثربولو يعا

 .( من م برع204ث  )

  :(  اعا  ومخ برا  ذيية8 جهيا )  مع يلية ال ب. 

  اله دتععععية:  عععععدا  مواصععععفا  ل جهيععععا  اعععععة م عععععد ة

1/7/2016 31/12/2020 

نائب الرئي  

 للشؤوأ ا  ا ية

 الكليا 

 ائرة الخدما  

 العامة

ن ال ا  ائرة 

 والصيانة

 الدائرة اله دتية

  ائرة اللوا  

  ائرة الع ا ا 
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 ا غراض لمريا ال  مية المس دامة.

 ( اعا  ومخ برا  ذيية في يليعة 8اان ها  من  جهيا  )

 ال ب.

   اف  ععاح  اعععة الرا حععي فععي يليععة الشععريعة والد اتععا

 ا تالمية بال عاوأ م  مصرف الرا حي.

 : إعادة تأهيل القاعات الصفية وتزويدها بالوسائل التعليمية والتقنية المناسبة )القاعات القياسية(.2الهدف الفرع

  ظيف ، وصيانة  و ية للااعا  في نهاية يل فصل   را  صيانة عامة للااعا  الصفية.

)لم ي م  نجا  ال سبة  بشكل  و ق وم  ظم. الااعا 

 الم لوبة(.

1/1/2017 31/12/2020 

نائب الرئي  

 للشؤوأ ا  ا ية

 الكليا 

 ائرة الخدما  

 العامة

ا ن ال  ائرة 

 والصيانة

 الدائرة اله دتية

  ائرة اللوا  

  ائرة الع ا ا 

 

% من المباني 25

 يل عا 

صعععيانة  ميععع  الااععععا  الصعععفية فعععي مخ لعععف الكليعععا  فعععي 

 مرف الجامعة. 
   

 
 

 اويعععععد الااععععععا  الصعععععفية باألثعععععاث 

 واأل هاة والمعدا  الال مة.

د  اويعو عمع  . ميعهعا لم يع م  حعديث الااععا  الصعفية الاائمعة

( يليا  ومريا اللغا  بلوا   مك بيعة 10 اعا  صفية في )

  )لعم يع م  نجعا و ثاث م اتب و  هاة  لك رونية ويهربائيعة.

 ال سبة الم لوبة(.

1/1/2017 31/12/2020 

نائب الرئي  

 للشؤوأ ا  ا ية

 الكليا 

 ائرة الخدما  

 العامة

ا ن ال  ائرة 

 والصيانة

 الدائرة اله دتية

  ائرة اللوا  

  ائرة الع ا ا 

 

% من المباني 25

 يل عا 

 اويععد الااعععا  الصععفية باألثععاث واأل هععاة والمعععدا  يعع م 

 مرف بشكل  و ق وحسب الحا ة.  الال مة
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 الجامعة.: إنشاء قاعتين ذكيتين في كل مبنى من موازنة 3الهدف الفرعي

 حديد  ماين الااعا  ال ييعة بال  سعي  

 م  عمدا  الكليا .

مب عا  لم ي م  حديد  ماين الااعا  ال ييعة للكليعا . علًمعا بعأأ

  اععا  ذييعة مجهعاة بالوتعائل 3يحوق يلية الاانوأ الجديد 

  لك رونية الجديدة.ا 

 ات حداث  اعة ذيية في يلية ال ربية الريا ية.

 1/1/2017 31/12/2020 

نائب الرئي  

 للشؤوأ ا  ا ية

 الكليا 

 ائرة الخدما  

 العامة

ا ن ال  ائرة 

 والصيانة

 الدائرة اله دتية

  ائرة اللوا  

  ائرة الع ا ا 

 

 الااعا % من 25

 يل عا 

 جهيعععععا الااععععععا  ال ييعععععة باألثعععععاث 

واأل هععاة والمعععدا  الال مععة  ععمن 

 مواصفا  معي ة.

 .باألثاث واأل هاة ذيية لم ي م  جهيا  ية  اعة

 

 

1/1/2017 31/12/2020 

نائب الرئي  

 للشؤوأ ا  ا ية

 الكليا 

 ائرة الخدما  

 العامة

ا ن ال  ائرة 

 والصيانة

 الدائرة اله دتية

  ائرة اللوا  

  ائرة الع ا ا 

 

 الااعا % من 25

 يل عا 

  :مؤثثععة   ديععدة هععا   اععة يليعة اآلثععا  واألنثربولو يعا

 .بالكامل

  :لعععم يععع م  جهيعععا  ق  اععععة لععععد   عععوفر العععدائرة اله سعععية

 .مخصصا  مالية

  : طلععععب  جهيععععا تععععب   اعععععا  ذييععععة يليععععة اا  صععععا             

(Smart Roomفي الكلية ). 

  :(  اعا  ذيية.8كلية )اليو د في يلية ال ب 

   اف  ععاح  اعععة الرا حععي فععي يليععة الشععريعة والد اتععا

 الرا حي.ا تالمية بال عاوأ م  مصرف 

 

   

 

 طلب الااعا 
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 الجامعة.: تأهيل المرافق الصحية في 4الهدف الفرعي

لععم يعع م   ععرا  الصععيانة العامععة الال مععة للمرافعع  الصععحية    را  صيانة عامة للمراف  الصحية.

 بالجامعة.

1/1/2017 31/12/2020 

نائب الرئي  

 للشؤوأ ا  ا ية

 الكليا 

 الدائرة اله دتية

  ائرة الع ا ا 

 ائرة ا ن ال 

 والصيانة

 

 

  الصحية لمراف ل الال مة را  الصيانة    مع. 

 .جديد مياة برية السباحة في يلية ال ربية الريا ية  
   

 
 

  عععععرا  صعععععيانة  و يعععععة للمرافععععع  

 الصحية بعد نهاية يل فصل   اتي. 

  را  الصيانة الدو ية لمراف  الجامعة الصحية.   مع  

  مع  حديث مرفاين صحيين بشكل يامل في يلية السعياحة 

و يكلعععة مرافعع  يليعععة والف ععا ق، يمععا  عععمع  عععا ة صععيانة 

 الريا ة.
1/1/2017 31/12/2020 

نائب الرئي  

 للشؤوأ ا  ا ية

 الكليا 

 الدائرة اله دتية

  ائرة الع ا ا 

 ائرة ا ن ال 

 والصيانة

 

 

 : تأهيل الشوارع، األرصفة، زيادة المساحات الخضراء.5الهدف الفرعي 

مععن  ععوا ع الجامعععة الرئيسععية  2 21635 و عبيععد ععمع  أ يععل   عا ة  عبيد الشوا ع. 

 .%20ب سبة  2 101673.62من  صل 

رق  مع  عبيد الشوا ع لكلية ال ب، و حالة ع ا  ل وتي  ال 

 31/12/2017 1/1/2017 من الجهة الشر ية للمب ا. 

نائب الرئي  

 للشؤوأ ا  ا ية

 الكليا 

 الدائرة اله دتية

  ائرة اللوا  

  ائرة الع ا ا 

 ائرة ا ن ال 

 والصيانة

 

 

  را  الصيانة الال مة لأل صفة 

 وا نا ة.

مععن  صعععل  2 16954مسععاحة األ صععفة ال ععي  ععمع  أ يلهععا: 

 %.22ب سبة  2 76250

  مع عمل صيانة  نا ة الشوا ع وعمل صيانة لأل صفة.

 

1/1/2017 31/12/2017 

نائب الرئي  

 للشؤوأ ا  ا ية

 الكليا 

 الدائرة اله دتية

  ائرة اللوا  
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  ائرة الع ا ا 

 ائرة ا ن ال 

 والصيانة

  :ائرة الصيانة  

 مع اان ها  من   را    حالة ع ا   رييعب وحعدا   -

ل ععوفير   LED نععا ة الشععوا ع فععي الجامعععة ل ظععا  

 ال ا ة الكهربائية.

 اخععل المبععاني  LEDوحععدة  نععا ة  1500 ععمع  رييععب  -

 بدل الوحدا  الاديمة.

 اله دتية:  الدائرة 

 علا  وتعة  ا ع يلية ال ب وعمل  صيف.العمل  -

 نشععا   وا  علععا  اععاط   ععوا ع اا  صععا  الجديععد  -

 ومب ا ال ب ومدخل البوابة الجديدة.

 عمل  صيف  ما  يلية ال ب واا  صا  الجديد. -

 غرا مب ا اا  صا  الجديد. عمل  طا يف -

،  رييععب نجيعععل صعع اعي لسعععاحة الرو ععة الداخليعععة -

فععي المد تععة  و ععةاتعع حداث تععاحة خا  يععة للرو

 ال موذ ية.

   

 

 

ععدة  الدائرة اله دتية:  مع ا ن ها  من مشروع  عبيد و افي 

  وا ع وعمل  طا يف و  صفة في الجامعة.
   

 
 

( مثمعرة، 15( حر يعة، )9 ي ة، )  جرة( 258  اعة )  مع   يا ة مساحة الم اط  الخضرا . 

   ال خضروا . ( 1250)

 نشاط طالبي لا اعة الم  اة المحي عةمريا اللغا : ا امة 

 31/12/2017 1/1/2017 بمريا اللغا .

نائب الرئي  

 للشؤوأ ا  ا ية

 الكليا 

 الدائرة اله دتية

  ائرة اللوا  

  ائرة الع ا ا 

 ائرة ا ن ال 

 والصيانة

  

  اعة الم  اة 

بمريا المحي ة 

  اللغا 

  ي عوأ عجرة ( 135 ي عة، )  عجرة( 527  اععة )  مع  ،

، ة حوليععةل(  عع 500)ملفععوف  حمععر و خضععر، ( 400)

 ( نب ة  اخلية.64)
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  الجا  الوت ية.وحراثة األ ض 

 بأ ععجا  الاي ععة    اعععة حدياععة مب ععا اا  بععاط/ عمععاأ

  ي ة )ظل(  اخل المكا ب. والحوليا  و و ي  نبا ا 

  اعععععععة  حععععععواض يليععععععة ال ععععععب بأ ععععععجا  الاي ععععععة  

 اخععععل   ي ععععة )ظعععل(والحــعععـوليا ، و ـععععـو ي  نبا عععا  

 المكا ب.

  :ا ععي بجانععب مب ععا يليععة  شععجير األ  ععمع يليععة ال ععب 

  اويد الكلية بأ  ال ونبا ا .، وال ب الجديد

  يلية اا  صا :  عا  مجموععة معن ممثلعي الكليعة با اععة

 مشا ل ل ايين الكلية.

 ( مرف  ائرة الخدما  العامة.) 

     

 عععمع  شعععجير األ ا عععي بجانعععب مب عععا يليعععة ال عععب الجديعععد، 

 مرف و اويد الكلية با  ال ونبا ا . 
     

 : إعادة تأهيل واجهات المباني.6الهدف الفرعي

  ظيععععف و  ععععرا  الصععععيانة الال مععععة 

 للوا ها  الخا  ية للمباني.

  ظيععف وا هعا  مب ععا المد تععة ال موذ يعة مععن الخععا ل   عمع 

 بوات ة الا ف الرملي.

ي لم ي م   عرا  الصعيانة الال معة للوا هعا  الخا  يعة لمبعان

 الجامعة.

 

 

 

1/1/2017 31/12/2020 

نائب الرئي  

 للشؤوأ ا  ا ية

 الكليا 

 الدائرة اله دتية

  ائرة اللوا  

  ائرة الع ا ا 

 ائرة ا ن ال 

 والصيانة

 

% من المباني 25

 يل عا 

   ائععرة الصععيانة:  ععمع طرا ععة مب ععا ابععن تععي ا ووا هععا 

 بعض المباني األخرى بشكل  ائي.

  :عدا  ع ا  ألعمال  نشائية م فر ةالدائرة اله دتية : 

   ظيف وا ها  يلية الشريعة ومب عا  ائعرة الخعدما  

 العامة ويلية ال ربية.

 .عال مائي لس   مب ا ال دوا  والرو ة 

 رميم وعال مب ا مس و ع األثاث . 

 :ائرة الخدما  العامة  
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  ظيععف  ععوا ع وتععاحا  وحععدائ  الجامعععة ومب ععا  

 اليرموك مول. 

  .ظيف   ال مباني ومراف  الجامعة المخ لفة   

 .ظيف مباني ومراف  الجامعة الداخلية   

  ظيعععف السعععك ا  )ذا  ال  عععا ين والسعععكن الج عععوبي  

 وتكن  بدة(.

  .ظيف صالة الجم ا يو  خالل ف رة ال خرل   

 ب والصعيدلة معن   عل  جهيا و  ظيف مب ا يليعة ال ع

 ااف  اح. 

 .ظيف  وا ع وتاحا  وحدائ  الجامعة   

   غسيل تجا  ومويي   ا  الضعيافة وتعكن ال البعا

  ا يين.عضا   يئة ال د ي  والموظفين ا  ومكا ب 

  مكافحة الاعوا ض والحشعرا   اخعل الحعر  الجعامعي

 .واتكاأ العاملين وتكن ال البا 

  :ا الاريعععة ا نجليايعععة صعععيانة عامعععة لمب عععيليعععة اآل اا

 .و اعا  ال د ي  في الكلية

 :يلية ال ربية 

 بععواا  صععيانة مرافعع  الكليععة المخ لفععة يالحمامععا  و

 .المداخل والمسا د

 مب عععا الكليعععة وتعععاحا ها الخا  يعععة  وطعععال    ظيعععف

 .والحدائ  المحي ة بها

 2مرف . مرف الخدما  العامة  نشاطا  و عمال  ائرة 

 : تأهيل مبنى الجمنازيوم.7الهدف الفرعي

  را  الصيانة الال مة للمب ا من 

 الداخل والخا ل.

% مععععن  عمععععال الصععععيانة، و أ يععععل المب ععععا 50نجععععا     ععععمع 

الععداخل الوحععدا  الصععحية، و  ععاأ  ععد اأ الصععالة مععن و

 .والخا ل، وصيانة المكيفا 
1/1/2017 31/12/2017 

نائب الرئي  

 للشؤوأ ا  ا ية

 الكليا 

، الدائرة اله دتية

 الع ا ا ، اللوا  

 ائرة ا ن ال 

 والصيانة
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 ائرة الصيانة: ي م صيانة المب ا بشكل  و ق من الداخل  

 والخا ل.

  :نجعععا  الصعععيانة و امععع  العععدائرة   عععمع العععدائرة اله دتعععية 

 وا  راف اله دتي. ةاله دتية باات شا 

   

 

 

 جهيععععا المب ععععا باألثععععاث واأل هععععاة 

 والمعدا  وا نا ة الال مة. 

 اال العمعلُ معا يعععا ة  أ يعل مب عا الجم عا يو  وبإبد  العمعل 

 .يًا ا 

 ائعععرة الصعععيانة: يععع م  جهيعععا المب عععا بشعععكل  و ق حسعععب 

 الحا ة.

 

 

1/1/2017 31/12/2020 

نائب الرئي  

 للشؤوأ ا  ا ية

 الكليا 

 الدائرة اله دتية

  ائرة اللوا  

  ائرة الع ا ا 

 ائرة ا ن ال 

 والصيانة

 

 

 تحسين خدمات الطعام والشراب.:  8الهدف الفرعي

 ععععععا ة  شعععععغيل مااصعععععف الجامععععععة 

المو وفععة و حسععين مسعع وى الخععدما  

 المادمعععععة باا ععععع راك مععععع  الا عععععاع

 الخاص.

: يو عععد م ععععم واحعععد  ئيسعععي ل اعععديم خعععدما  ال ععععا   وا

والشععععراا لل لبعععععة والععععععاملين و عععععيوف الجامععععععة، 

 عدا  ال عا  والشراا.يو د م بخ مرياق  و

( عاعععععد ايجعععععا  مععععع  23) ب و يععععع ثانيًعععععا:  امععععع  الجامععععععة 

الا عععاع الخعععاص ل اعععديم خعععدما  ال ععععا  والشعععراا 

 لل لبة والعاملين في الجامعة حسب ال الي:

( مب ععععا يليععععة الحجععععاوق ومب ععععا 2م عععععم عععععد  ) -1

 عال .وا والعلو  ا  ا ية، يلي ي اا  صا  

 ( الماصف الشر ي.1ماصف عد  ) -2

( مو ععععة علعععا مرافععع  الجامععععة 20 يشعععاك ععععد  ) -3

 المخ لفة.

ثالثًععععا: الم ععععاعم واأليشععععاك والماصععععف  خضعععع  للر ابععععة 

 الصحية الداخلية والخا  ية.

 ابعًععا: الو بععا  المادمععة فععي م عععم الجامعععة  يععدة ونظيفععة 

و تعا  ا معاولة بعد  خع    ق ال لبعة والععاملين و عيوف 

 الجامعة من خالل الماابلة الشخصية.

1/8/2016 31/12/2017 

نائب الرئي  

 وأ ا  ا يةللشؤ

 الكليا 

 ائرة الخدما  

 العامة

  ائرة الع ا ا 

  

 .عا ة ف   يف يريا يلية ال ربية  

  اععععو   ائععععرة الخععععدما  العامععععة بالم ابعععععة وا  ععععراف 
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علعععععا الم عععععاعم واأليشعععععاك والمخعععععا أ والمااصعععععف 

 المس ثمرة  اخل الحر  الجامعي. 

   الرتعععمية بلغععع   يمعععة ا يعععرا ا  معععن  سعععم الضعععيافا

والمعععععؤ مرا  وال عععععدوا ، يعععععاون را   سعععععم ال غ يعععععة، 

والحفعععال  الخاصعععة وال واصعععي ال عععي  عععدم  لمعععوظفي 

 (  ي ا .138863الجامعة )

     

 :المدرسة النموذجية

 فرل  وا   ف ة  وق  ت   مب ا الرو ة لم    سرا المياإ، و  يةاأل بلي  ، ات حداث تاحة  لعاا لل لبة في مب ا الرو ة.  

 وطال  الجد اأ األخرى في الغرف الصفية  غيير  لواأ الجد اأ الخا  ية في مب ا الرو ة.  

 رييب تيال علا مدخل مب ا الرو ة للحماية .  

 ثبي  يراتي وطاوا  لأليل في تاحا  المب ا الرئيسي ات خدامها من  بل ال لبة في الفرصة.  

 .عمل صيانة  و ية لحماما  المب ا الرئيسي 

 ات حداث مخ بر يمبيو ر في مب ا الرو ة.  

 .ات حداث ماصف  ديد في المب ا الرئيسي وعمل صيانة لباية المااصف في المد تة 

 رييب  ثالثة   هاة ، و  وفير اا  وا لمعلما  الرو ةInteractive Data Show. 

 رييب  يك حمايةل يو ،  ا  الصحية بالمد تة ياملة،  جهيا  حديثة  لعاا بالرو ة وخلف مب ا  حديث مب ا المد تة من خالل: )ات حداث مخ بر يمبيو ر للرو ة، صيانة الوحدا 

 ل واف  ال اب  الثالث المب ا الاديم(.
 

 عمادة شؤون الطلبة/ قسم اإلسكان: 

 . م ابعة  سم السالمة العامة بخصوص  ها  ا ن ا  وخاائن الحري 

  صيانة لوحة المصعد )الع ل الم كر (، وذا  ال  ا ين" اويد السكن ب  مة مضيئة  حمل اتم " تكن. 

 ) جهيا ال اب  الثالث وال اب  الراب  بأترة  ديدة بدل األترة الاديمة.، وصيانة عامة للسكن )صحي، نجا ة، يهربا  

 (  وات بدال الاديم بالجديد.30 فصيل يومو ي ا عد ) 

 سكن.لات حداث يشك لألمن الجامعي علا مدخل ا 

 رييب خراطيم لمكافحة الحرائ .  ا ة الدفاع المدني  مع  لس   ل رييب الخاليا الشمسية،  رييب طفايا  ب و ي  من  جهيا ا  
 

 

ستراتيجيةشطة تنفيذية تّم إنجازها ولم ترد في الخطة اإلأن  
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 أنشطة تنفيذية تّم إنجازها ولم ترد في الخطة اإلستراتيجية 
 

 
  



 2020 - 2016لجامعة اليرموك للخطة االستراتيجية  الختاميالتقرير 

 طـــة والتخطيـــرة التنميــــدائ   
114 

 



 2020 - 2016لجامعة اليرموك للخطة االستراتيجية  الختاميالتقرير 

 طـــة والتخطيـــرة التنميــــدائ   
115 

 كاديمية:استحداث الكليات والبرامج األالمحور األول: 

  الارا (ب دائية والم ا ج وال د ي   ح  مسما  سم الم ا ج وطرق ال د ي .  مج  سمي ال ربية ا(  

  (الارا والعلو  ال بية السريرية في يلية ال ب. )ات حداث  سمي العلو  ال بية األتاتية 

 (لارا العلو  الصيدانية والمما تة الصيدانية في يلية الصيدلة. )ات حداث  سمي ا 

 

 المحور الثاني: البرامج والخطط الدراسية:

 :بجهو  ذا ية من  بل فري  من مريا ااع ما  والجو ة ومريا الحاتب  مع ب ا  و  وير نظعا  خعاص تعمي نظعا  مؤ عر ااع معا  تطوير نظام مؤشر االعتماد Accreditation index 

system  ال ق تيساعد م خ ق الارا  في   ا ة الجامعة علا ما يلي: 

 صدا   اا ير لحظية اح ساا ال ا ة اات يعابية لبرامج البكالو يوس في الجامعة . 

 حديد  عدا  الابول لبرامج الد اتا  العليا ب اً  علا اح ساا ال ا ة اات يعابية لبرامج البكالو يوس . 

 لعالياية وخ   ااب عاث بما ي ال   م  البرامج الم روحة في الجامعة حسب  ت  ااع ما  في  يئة اع ما  مؤتسا  ال عليم ال خ ي  لل عيي ا  األيا يم. 

  تها  في  حاي  معايير  ماأ الجو ة في مؤتسا  ال عليم العاليا. 

 بية للبرامج األيا يميةيا يمية ب ا  علا ال ا ة اات يعا تم الخ   الم علاة بات حداث  و  لغا  البرامج األ. 

 

 :يمي و عب   عراف األيعامععة ا جاالتعالمية واللغعة العربيعة فعي  رييعا، وحسعب اا فا يعة   عولا و يا يمية با عاك  عهير للعلعو  ا  الجامعة و ي  ا فا ية  عاوأ بين  أكاديمية باشاك شاهير 

العليعا وذلعك وفع   الو يوس والد اتعا في مجالي الشريعة والد اتا  ا تالمية، واللغة العربية لد   ي البكع هير يا يمية ال ي  ادمها  يا يمية با اك العملية ال عليمية و و  ها للبرامج األ

المععا ف بمعا ودف  بعا ل الخبعرا  ي  والايا ا  العلمية بهاليرموك. يما نص  اا فا ية علا  با ل  عضا  الهيئة ال د يسية بين الجانبين لغايا  ال د  امعة الخ   الد اتية المع مدة في 

  يخد  العملية ال عليمية في يال الجانبين، با  افة  لا  با ل ال لبة في المجاا  ذا  اا  ما  المش رك.

 https://www.yu.edu.jo/old/index.php/yumn/newscenter/885-2016-12-13-10-56-08 وثي  واع ما  اا فا يا  م  با اك  ا ير و خريج الدفعة األولا من ال الا: 

 

   معا  والمصعد ا  البيانعا  و صعدا  يشعوف العال عدا  وبرمجة نظا  فرعي علا نظا  معلوما  ال لبة خعاص بخريجعي بعرامج  يا يميعة با عاك/ بعرامج  امععة اليرمعوك لغايعا   وثيع

 باللغ ين العربية واانجلياية لخريجي   إ البرامج.

  

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/قرارات%20المجالس/دمج%20أقسام%20في%20التربية.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/قرارات%20المجالس/دمج%20أقسام%20في%20التربية.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/قرارات%20المجالس/أقسام%20الطب.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/قرارات%20المجالس/أقسام%20الطب.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/قرارات%20المجالس/مسارات%20الصيدلة.pdf
https://www.yu.edu.jo/old/index.php/yumn/newscenter/885-2016-12-13-10-56-08
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 المحور الخامس: إدارة الجودة:

 ( تصنيف ويبومتركسWebmetrics :العالمي للجامعات )( علا مس وى 18( علا مس وى الجامعا  األ  نية، والمر بة )2حصل   امعة اليرموك علا المر بة )لوطن العربي  امعا  ا

سعين و عو ة  ح  لعا ويصعد   ع ا ال ايعيم فعي  تعبانيا ععن المجلع  الععالي للبحعث العلمعي ويهعدف ،2016لععا  ( الععالمي للجامععا  Webmetricsوذلك حسب  ص يف مو   ويبوم ري  )

صعد  فعي  عهرق يعانوأ ( و و  ايعيم نصعف تع وق يOpen accessب رياة الولول المف وح ) مؤتسا  ال عليم العالي والبحث العلمي علا ا ن رن  و شجي  نشر المااا  العلمية المحكمة

و  من يل عا ، ويشمل ال ص يف  امعا  عالمية ي جاو  عد  ا )  (  امعة.26000الثاني و  مع

  عالميعععة طعععالق  عععبكة  امععععة اليرمعععوك ا YUMN   ً لفعععة با  عععافة  لعععا   عععاة  امععععة اليرمعععوك الرتعععمية علعععا و وايعععا مخ  ، وال عععي   ضعععمن  خبعععا  الجامععععة24/1/2017ا معععن ع بعععا

 .yumn@yu.edu.jo  ليها عبر الراب  )يرموك  يوا( ال ي يمكن الوصول  اليو يوا

  د    ذاعة يرموك  (F.M) ا ذاعي المم وحة لإلذاعة بمو ب  را  من مجل  الو  ا جامعة و يئة ا عال  المرئي والمسموع ا فا ية  خصة البث الفي. 

 ربيعة ول كعوأ  صعد  باللغعة الع حصل  الجامعة بارا  من مجل  الو  ا  علا الموافاة علا  رخيص  ديد لصحافة اليرموك بحيث يصعد  ععن الجامععة م بوععة صعحفية  تعبوعية  عاملة

 مة عماأ. ب لك الم بوعة الصحفية الوحيدة ال ي  صد  خا ل العاص

  النظام الذكي لدعم القرار(Intelligent System for Decision Support): الجعا   والمعلوما ب  نجا فري  من  ائرة ال  مية وال خ ي  ويلية  ك ولو يا المعلوما  ومريا الحات

خرى، بما ياعد  ة وطلبة وبرامج   نظمة الجامعة ا لك رونية المخ لفة من موا   بشرية ومالياأليبر من نظا  المعلوما  ال يي لدعم الارا  حيث ياو  علا  ب  وعك  البيانا  الم وفرة في 

 حسب المس جدا . أأ   ا ال ظا  مس مر و ابل لل  وير مس ابالبالمعلومة الفو ية ألصحاا الارا  في الجامعة، علًما 

  500يا يمية في  امعا  عالمية مرمو ة  من  فضل   مع اع ما  برامج ( امعة عالميًا يبرامج معيا ية Benchmarkل  وير و حديث الخ   الد اتية ف ) ي الجامعة. و د  مع   بي    إ

 يا يمية. الماا نة المعيا ية م  يل برامج الجامعة األ

 

 المحور السادس: العالمية:

  ًة العربيعة وخصوًصعا ثريعة فعي الم  اعاأل عا ة  رميم وصيانة و أ يل الموا ع   ا  ليميً  ااع ما  الجامعة مرياً  مع لترميم وتأهيل التراث الحضاري في المنطقة:  ااقليميً  ااعتماد الجامعة مركز

معين   عة وموؤتعا   امععا  مرمريكيعة وبمشعا ية  في تو يا والعراق ب اً  علا  وصية المؤ مر العالمي الثامن لرؤتا  الجامعا  ال ق عاد مؤخًرا في  امعة ييل في الوايا  الم حعدة األ

ولي الهعا ، الع ق  ا المعؤ مر العدوتع  فعي  عالشعرق األعا  اامم الم حدة ومديرة م ظمة اليونسكو. لاد يان   امعة اليرموك الجامعة العربيعة الوحيعدة ال عي  عمع  عو هعا ل مثعل الععالم العربعي و

 لحضا ق العالمي.خصص لرتم تياتا  و و ها  عالمية  ديدة في مجال  رميم و أ يل و  ا ة ال راث ا

 http://ujnews2.ju.edu.jo/Lists/News/Disp_FormNewsWatan.aspx?ID=7542. 

  ًالدي و   فع  الفاعو ق، حيث  مع اخ يا  ا لعضوية المجل  من بين ثالثمائة األت اذ ا في المجل  ال  في ق ا حا   امعا  العالم ا تالمي ممثلة برئيسها  مع ان خاا  امعة اليرموك عضو

  تالمي.لعالم ا  را  ان خاا  عضا  المجل  ال  في ق ا حا   امعا  ا  نجاً ا وط يًا وعربيًا وعالميًا.  ، و  ا يعد 2019-2017 امعة  تالمية للف رة 

http://yumn.yu.edu.jo/
http://ujnews2.ju.edu.jo/Lists/News/Disp_FormNewsWatan.aspx?ID=7542
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/قرار%20انتخاب%20أعضاء%20المجلس%20التنفيذي%20لاتحاد%20جامعات%20العالم%20الاسلامي.pdf
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 :يعا و عوفير ة ا ما ا يعة  جهجامعة ومجموعة  عليمية  نشا  فرع لجامععة اليرمعوك فعي مدي عة  بعي و  عولا الشعرياليجرق اآلأ ا عدا  وال حضير لو   الصيغة ال هائية ا فا ية بين  دبي

 ليها احاًا.عة تي م اا فاق البرامج األيا يمية وا  راف األيا يمي ماابل نسبة مئوية من  تو  ال لب الب ا ال ح ية والمراف  الال مة  نشا    ا الفرع و  ولا  امعة اليرموك طرح

  ما ا ية و عاوأ  يا يمي م   امعة  مريكية  جامعة ومجموعة ات ثما ية اليجرق اآلأ ا عدا  وال حضير ل و ي  ا فا ية بينJohn Hopkins  خع ص فعي نشا   يا يميعة   ويجرق العمل علا

ال ععاوأ مع  بجامععة الو  عولا   صاا  الفضائية في  امعة اليرموك حي    ولا المجموعة اات ثما ية  اعديم الب عا ال ح يعة والمرافع  وال جهيعاا  الال معة  نشعا  الكليعةعلو  الفضا  وا 

 ا  راف األيا يمي علا البرامج األيا يمية الم روحة في   إ الكلية.  John Hopkins امعة 

  اأ عية فعي  اديم برامج نو حيث   ولا الكلية جرق ال حضيرا   يًضا لعاد  راية بين  امعة اليرموك ومجموعة طالل  بو غاالة  نشا  يلية في  خصص المال واألعمال في العاصمة عمع

 حاتبة الدولية غير م وفرة في الجامعا  األ  نية ويح ا ها السوق المحلي والدولي.مجاا  المال واألعمال والم

 

 المحور الحادي عشر: البنية التحتية:

من بين   صا  لما ية، ل ا ياأاوا  من المؤتف الاول  ن  حصل  را   يبير في مس وى الب ية ال ح ية والمراف  الخدمية والااعا  ال د يسية في الجامعة في الس مبادرة "معًا نرتقي بجامعتنا": 

 را ا  ال الية:م  الجامعة با  ل  والهيبة للجامعة عبر برنامج طموح ل  وير الب ية ال ح ية في الجامعة ول  وير الااعا  ال د يسية ول حاي    ا الهدف فاد  اعا ة األ  ولويا  الجامعة  و 

  شعد ا  طعراف لمواصعفا  ال عي   ا لا  عايا الشراية بين الجامعة والا اع الخاص، بما ي و  الب ية ال ح يعة والبيئعة ال عليميعة وفع   حعدث  طالق مبا  ة "معا نر اي بجامع  ا"، ال ي  هدف

فعاعلي يعا ة مسعاحة ال علعيم ال  و او  المبا  ة علا   وير  اعا  ال د ي  و جهيا ا بأحدث ال ا يا  وال ك ولو يا الحديثة، بما يمكعن ال العب وعضعو  يئعة ال عد ي  معن  .العملية ال د يسية

رية السعي ي تع  ر. اصعو  ال عليميعة و عيا يميعة ال ذيي ين في الجامعة بدعم معن  نجا   اع ين . و د  مع ةمكانا  م ادم بشكل  يبر ويوفر لهما بيئة مثالية ب با ل المعلوما  بما ي وفر فيها من 

أ  جلعب   . ومعن المؤمعل ا يعةوالعلو  ا  ويلية اا  صا والد اتا  ا تالمية  طلبا  من الا اع الخاص  ح  الد اتة  نشا   اعا  مماثلة في يليا  مخ لفة م ها يلية الشريعة 7و  اك 

 م ا  علا  سمية الااعا  الم شأة  من   إ المبا  ة بااتم ال ق يخ ا إ الممول. يبر من الا اع الخاص في ظل موافاة مجل  األ المبا  ة ا  ماما

 وبمعا يعيعد األلع   بعانيتع وا  ل أ يعل الب يعة ال ح يعة معن  عوا ع ومرافع  صعحية و اععا   د يسعية ووا هعا  م 3ا علعا ا م كعامال مو ًععو ع  الجامعة فعي خ  هعا ا تع را يجية برنامًجع

 للجامعة.

  يعة وبعا ي  ق تعيخد  الكليعا  ال ب ئيسية  مع  نشاؤ ا بدعم من الم حة الخليجية  ي مب عا الااععا  ال د يسعية )مجمع  األميعر الحسعين بعن عبعد هللا الثعاني( والع مباأ   3 س كمل الجامعة  جهيا

 الكليا  في الجامعة ومب ا يلية ال ب ومب ا يلية الاانوأ. 

  لااععة ب بعرع  عمع  جهيعا  ع إ ا أ الااعة الاديمة لم  عد  في بالم  لبا  األتاتعية. و عد  جهيا  اعة حديثة ا  ماعا  مجال  الجامعة )مجل  األم ا  ومجل  العمدا  ومجل  الجامعة( حيث

 خا  ي و وأ  أ   حمل الجامعة  ية نفاا .

  احة مب ا الااعا  ال د يسية.بال عاوأ م   رية  ين في ت "الم حو ة "  مع   في 

  (مرف ) .المب ا الجديد لكلي ي ال ب والصيدلة ات ال 
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 ة وال عي بلغع  مائعة وثمانيعة آاف  ي عا  شروع  جهيا و أثيث مد ل مجم  الااعا  ال د يسية / مب ا األمير الحسين بن عبدهللا ب برع من  رية البو اس العربيعة لكامعل  يمعة ا حالع مويل م

 .(مرف )

 

ظعا  ي يمعا  عمع   عوير ن حعا  األو وبعللحضعا ة ال ب يعة بعدعم معن ا   ني حيث  مع  نشا   اعة عرض خاصعة با ر  الجامعة ب  وير م حف ال راث األ ردني في الجامعة:تطوير متحف التراث األ

ضعاف   عاح خعاص ثعاني معن الم حعف حيعث تيذيي لإل ا ة في الم حف و  وير خاانة عرض خاصة ل ماثيل عين غاال الفريدة علا مس وى العالم. ويجرق العمل حاليًعا علعا   عوير ال عاب  ال

 ا في الجانب ال ا ي وا بداعي.نسانية وخصوصً الحضا ة ا يسل  الضو  علا مسا مة األ  أ في   و  

 

 حياء البحرية في المحطة البحرية في مدينة العقبة:تطوير معرض األ

ال عي وحيا  البحرية في مح ة العلو  البحرية في العابعة  حديث و  وير معرض األ  مع 

ة ن  رية البو اس العربيعخي ويبير مت  دير ا الجامعة بالشراية م  الجامعة األ  نية ب مويل

عابعة يلة. ويح وق المعرض علا يافة  ص اف المر اأ واألتماك ال ا  ة في خلعيج ال و رية 

ب  أ بعععض  ع إ األحيعا   صعع والبحعر األحمعر بهععدف المحافظعة عليهعا و وثياهععا علميًعا خاصعة 

حلعي الم لعا  عميع  و عايعا ال وعيعة ع عد  ب عا  المج مع  ويهعدف المععرض  .ناراضمهد ًا با 

ا بع   ق ي ميععوالاائرين بأ مية المحافظة علعا البيئعة البحريعة، و بعرا  ال  عوع البيئعي الفريعد الع

لبحريعة خليج العابة   افة  لا يون  تيصعب  معااً ا تعياحيًا ومصعدً ا للعدخل لمح عة العلعو  ا

 .لدعم  مويل  بحاثها العلمية

 
 

المس شعفيا  و بكة األطبعا  و  مع مرا عة يافة خدما  ال أمين الصحي، بعد  أ طالها  شو ا  يثيرة و را   في مس وا ا، و مع  عا ة نوع الخدمة و كلها وطر ها المركز الصحي/ التأمين الصحي:

معن  ال عب فعي الجامععة لحين نال يافة خدما   معن خعالل يليعة  مع   وير  د ا  المريا الصحي بشكل مؤ  ، و عديل  عليما  ال أمين الصحي بما يعا  نوع ومس وى الخدمة ويجرقوالصيدليا  

   ل  ف  مس وى خدما   ال ي  دن  بشكل وا   في الس وا  األخيرة.
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 افتتاح عيادات جامعة اليرموك لطب األسنان:  

دما  المعالجعة خ بية، حيث  وفر ة للخدما  الاف  اح عيا ا   امعة اليرموك ل ب األت اأ، وال ي  نشئ  في الحر  الجامعي بمو ب ا فا ية ال عاوأ المبرمة بين الجامعة و رية الايثا   مع 

ا  بععض الخعدما  ا، و اعد  العيعا أل هعاة والمسع لاما  ال بيعة الال معة للمعالجعا  السع ية و راح هعالس يعة لمرا عيها من  عضا  الهيئ ين ال د يسية وا  ا ية وال لبعة، والعيعا ا  معاو ة بكافعة ا

و الجراحعة تع اأ،  ة،  و   اععة األرا عين للمعالجعة السع يالمجانية للعاملين في الجامعة، و خرى ب سبة خصم معي ة، وذلك بمو ب اا فا ية المبرمة بين الجانبين، حيث  سع ابل الكعوا   ال بيعة المع

 ا  ل اعديم خعدما  أليبعر تع  فعي  ع إ العيعاا  لعا ال  لععا  المسع ابلية بال والس ية،  و المعالجة الو ائية واللثوية،  و معالجة  ت اأ األطفال، با  عافة  لعا الخعدما  ال بيعة ال جميليعة السع ية، مشعيرً 

طعب  لعا مرا ععة عيعا ة حكمهم ظروف طبية خاصعة  جعلهعم غيعر  عا  ين ع نكن يوا   طب األت اأ من الوصول للمر ا ال ييم ااً م ميع  ا ريحة ممك ة من  ب ا  الجامعة، و ضم العيا ا   ها ً 

وير اعي  الا عاعين،يعة بعين ، بمعا يحاع  ال كاملت اأ، حيث يحوق   ا الجها  علا يافة األ هاة الخاصة بالمعالجة الس ية، و سعا الجامعة ل وثي   راي ها م  مخ لعف مؤتسعا  الا عاع الخعاصاأل

 بمس وى الخدما  المادمة.

  ار في أم قيس:أثرية جديدة وهامة لحفرية كلية اآلث اكتشافات

من مسعاق  عص ل لبعة الكليعة ا  األثريعة المخصعاي شف فري  يلية اآلثا  واألنثروبولو يا في الجامعة معالم  ثرية  ديدة و امة في مو       ي  األثرق " دا ا"، وذلك فعي مو ع  ال  ايبع

ألثريعة وعلعا    عي  ا نفاق المائية،  ا  في وت  مدي ة جموعة من األم  ال د يب الميداني بإ راف الدي و  عاطف الشياا  ئي   سم اآلثا  بالكلية، حيث  مع الكشف في   ا الموتم وألول مرة عن

ن معي كعوأ   لل سع ي  خ عي  قون  ويخ رق مدي ة     ي  من الشرق الا الغرا، يما  مع الكشف عن معبد ذ ا ع الديكام  م ا  من مس وى الشا ع الرئي  وال ق ياأ ي ل  عليعم  عشرا  األ

 أ   ا المعبد مب ية من حجا ة  خمة ومه بة.يوني، يما  أ  د امن ال را  األ عمد   ، وةمامية مادتة، وير كا علا م صة م د    داس، وتاحا  مدخل المعمد، و دس األ

 

 :ربدإوابد تاريخية في حقل جفين األثري بمحافظة أردني يكتشف أفريق 

لمسوحا  مدير مشروع ا  الو،  بد ثرق الوا   في لوا  الكو ة غرا محافظة ثرية في مو    فين األعمال المسوحا  وال  ايبا  األ ثا  العامة،  نها فري  من  امعة اليرموك و ائرة اآل

و  الحجريعة ف عرة معا بعين العصعأ ن ائج المسوحا  األولية للمو   يشف  ععن العديعد معن األوابعد والم شع   المعما يعة واألثريعة، ال عي  ععو  ل األثرية في حال  فين األثرق الدي و  عاطف الشياا 

يان عي، ين الرومعاني والباي شعاف العديعد معن المعاصعر ال عي يانع   سع خد  لعصعر الع عب والاي عوأ فعي العصعر يما  عمع  يال .آاف ت ة  بل الم ةال حاتية والعصر البروناق و عو  أليثر من   بع

لعا    عافة  نخفا عا  للمو ع ،  فاععا  وا ن  أ فري  العمل  عا  برتعم خعرائ  يون و يعة وطبوغرافيعة  ظهعر ا وبيع ، والعديد من الخاانا  المائية ال ي يان   س خد  لجم  المياإ في فصل الش ا 

ا  تع ابال ا اً لابعو "، ليصعب   عتي م في المسع ابل العمعل علعا  أ يعل حاعل  فعين للعدولم ا "ا، وثرية في المو   و وثياها حسب ال رق العلمية الحديثة سجيل  حداثيا  لجمي  الم ش   والمعالم األ

 السياح والم  ا ين في  لك الم  اة األثرية الهامة.
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 : FMالمقر الدائم إلذاعة يرموك افتتاح

، با  عافة  لعا ال حعديث الكامعل  حعا  األو وبعي، ومخ بعرا  المل ميعديا الثالثعة فعي مب عا الكليعةب مويعل معن ا  ععال  بجامععة اليرمعوكيليعة ا في  FMك ذاعة يرمو المار الدائم   مع اف  اح

 .  يو ال لفايوني والبث الفضائيوت لأل

 

  (مرفق) .اليرموك تقترح مواصفات لسجل وطني لتسجيل وتوثيق القطع األثرية في األردن

 

 مرفق. 17/2/2020( بتاريخ 6/2020عمداء رقم )إنشاء مركز التعلّم اإللكتروني ومصادر التعليم اإللكتروني في جامعة اليرموك، والموافقة على تعليمات المركز بناًء على قرار مجلس ال

 

 دائرة التنمية والتخطيط: 

ي معظم  ولوية يبيرة فوي    مية و اليص ال فاا ، و د اُع ي ال خ ا ويُسهم في ال اليل من المخاطر ميع  يلعب ال خ ي   وً ا  تاتيًا ومهًما في  نجاح  ق مؤتسة  سعا لل  وير وال

فعيل مها   ائرة ا ة الجامعة ب  ام     من   ا الم  ل المؤتسا  ال ا حة لمسا م   في  حديد   داف المؤتسة وطبيعة العال ا  ونوعية الموا   البشرية و و ي  نظا  ا  ا ة وال ظا  الر ابي و

 :ال  مية وال خ ي 

  او   ائرة ال  مية وال خ ي  بم ابعة و اييم األنش ة ال  في ية للخ ة ا ت را يجية.  .1

(، يكوأ  اعًما  تاتيًا Intelligent Decision- Making Support System ام  الدائرة بإنشا  نظا  معلوما ي ) وحيد  هو   واعد البيانا  علا  ا ا  ذيية( وبرنامج ) .2

ريا الملكة خا  ية ونظا  ممشا ي  الالجامعة المهمة و نشا   نظمة  ديدة مثل الع ا ا  والألصحاا الارا  ا خاذ الارا  الم اتب و اعًما  تاتيًا للعمل ال خ ي ي، و مع  ب   نظمة 

  انيا. 

 لف في  نش ة الجامعة المخ لفة. ، ويُ ةمسحيو  دوى،و، ة او   ائرة ال  مية وال خ ي  بإ را    اتا   ي وا ي .3

 ي  الوظائف.  ا  لجما و عا ة ال ظر بأتاليب الحويمة و اييم األ خ    ائرة ال  مية وال خ ي   و  ا في عملية   وير الجها  ا  ا ق و  وير الكا   ا  ا ق الم ميع  .4

 .والف يةللوظائف ا  ا ية الوصف الوظيفي بإعدا   ليل  ام  الدائرة  .5

ب  ال د يسي  لا  خفيض الع  الي    ئدة وبالبرمجة العب  ال د يسي وما  بع  من   را ا  مثل: مرا بة ُ عب المسا ا  الد اتية و اديم ما رحا       لا  لغا  الكثير من الشعب الاا .6

 ا  افي.

 .2020 لا  2016، و حديث و صدا   ليل الجامعة 2020 لا  2017 حديث و صدا  الدليل ال  ظيمي  .7

   م ة برا ة ذمة ال الب بالمشا ية وال  سي  م  بعض الجها  ذا  العال ة. .8

 ف خريج.المسا مة في  نشا   اعدة بيانا  الخريجين وال ي  حوق بيانا   يثر من خمسة اآل .9

 نجا  مؤ ر الر ا الوظيفي بالمشا ية م  مريا الجو ة ومريا الحاتب و ائرة الموا   البشرية.  .10
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يساعد في  ا    إ الدائرة مة معلومأ  ر صدا ا  باللغة ا نجلياية و د  مع البد  ب ر مة مو    ائرة الابول وال سجيل حيث  وحيد المص لحا  للموا   ا لك رونية وا  راف علا ا  .11

  عالميًا، و مع  ر مة الخ ة اات را يجية ومو   ال  مية وال خ ي .  سوي  برامج الجامعة المخ لفة

  عدا    اتة عن مخصصا  المبعوثين للجامعا  الرتمية، و كاليف المعيشة في يل من  مريكا وبري انيا.  .12

   في .  حيا الال وصياعدا   وصيا  وما رحا  ل بسي  ا  را ا  ا  ا ية واع ما  ا من األت اذ الرئي  حيث  مع  عميمها علا  مي  وحدا  الجامعة   خال   إ   .13

 ا  را ا  ا  ا ية أل م ا  را ا  في الوحدا  المخ لفة. عدا   ليل  .14

 المشا ية ب عبئة ات بانة  ياس مس وى   ا  ريا  و ا ة ال ربية وال عليم بال عاوأ م  المد تة ال موذ ية ويلية ال ربية.  .15

 المشا ية في  عبئة معايير  اييم   ا  الرئي  لل عليم العالي والبحث العلمي. .16

   الم لوبة من  يئة اع ما  مؤتسا  ال عليم العالي فيما ي عل  بمحو  ال عليم العالي. جهيا المعلوما .17

 المشا ية ب اويد ال عليم العالي بإحصائيا   خص األيا يميين وا  ا يين. .18

  حديث مو   الدائرة ا لك روني باللغ ين العربية وا نجلياية. .19

 لجامعة ا لك رونية ال يية.لية المخ لفة بهدف الوصول لج ة   اتة  نظمة الجامعة ا لك رونفي  المشا ية .20

 والمسا مة في  نجا  األنظمة ال الية: المبا  ة .21

o .نظا  الم شو ا  العلمية، ونظا  ملف المساق 

o .برنامج العب  ال د يسي والساعا  المك بية 

o .  برنامج  يا ة تعة الااعة و سجيل ال الب في نف  الو 

o   اام حانا   لك رونيًا.برنامج حجا  اعا 

o .برنامج  حصا ا  ال لبة 

o .برنامج موا نة الكليا  والوحدا  ال  ظيمية 

o .برنامج مكافأة نهاية الخدمة الس وق 

o . نشا  نظا  للع ا ا  

o .نشا  نظا  لدائرة العال ا  والمشا ي  الدولية  

 

   الاوة.عايا موا ال  في ية للخ ة ا ت را يجية، وبال الي ال وصية بمعالجة موا   الضعف و يشف موا   الضعف والاوة في الجامعة من خالل م ابعة و اييم األنش ة  .22

 .2018/2019اتي و نجا  ال ارير نصف الس وق للعا  الد  2018/2019 ،2017/2018و ،2016/2017و 2015/2016 ةالد اتي لألعوا  نجا  ال اا ير الس وية ونصف الس وية  .23

  .2020 – 2017لخ ة ال د يبية و حديد ااح يا ا  ال د يبية للعاملين لألعوا   را  ا نجا  و  عدا  و .24

  نجا  نموذل  لك روني ل اييم الايا ا  ا  ا ية، و نجا  نماذل  اييم األ ا  للموظفين ا  ا يين والف يين في الجامعة. .25
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   الجها  ذا  العال ة. حديث و  وير و نجا  العديد من الهيايل ال  ظيمية في الجامعة بال  سي  م .26

 طال ها.  لك رونيًا ويجرق العمل علا  ن ها  من برمج ها ا في الوحدا  ا  ا ية و مع ا  ا  الم ميع ا بالجامعة، و ائاة األ ائاة الموظف الم ميع  انجا  .27

 اع ما  و  را   ليل وصف الوظائف لإل ا يين والف يين في  امعة اليرموك. .28

 العمل علا   في  وبرمجة نظا  لم ابعة   في  الخ ة ا ت را يجية  لك رونيًا.  .29

  نجا   اعدة بيانا  الخريجين بال عاوأ م  عما ة  ؤوأ ال لبة. .30

 ولج ة لد اتة  مكانية ات حداث  سم خاص ب سوي  برامج الجامعة. ،المشا ية في لج ة ا   ا  األيا يمي .31

  واح يا ا  ال لبة وما  بع  من   را ا  و وصيا   ام  بها الدائرة      لا  خفيض  يمة العب  ال د يسي ا  افي.  اتة و حليل الجدول الد اتي  .32

 العبء التدريسي اإلضافي بالدينار حسب الفصل الدراسي

 المجموع الصيفي الثاني األول الفصل الدراسي

2014/2015 330953 360716 1992346 2684015 

2015/2016 343459 245709 1917241 2506409 

2016/2017 76713 49829 1965320 2091862 

2017/2018 68394 56471 2114651 2239516 

2018/2019 33244 33914 2025965 2093123 

2019/2020 62283 1371* 2174125 2174125 

 .األ  ا  بسبب  ائحة يو ونا و  بي   مر الدفاع   إ* 

 .مرف  ر يد اانفاق الفععال عن  ائرة األمن الجامعي   اتة  .33

 مرف   اتة حول حصا  مياإ األم ا  وُتبل اات فا ة م ها.  .34

 مرف . 2018/2019  اتة حول  كلفة ال الب للعا  الجامعي  .35

 

 : عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

 :ريعا  را الدولية للفيايا  بع واأ: )فيايا  ال انو: األتاتيا  وال  بياا (، والع ق نظم ع  الجامععة األ  نيعة و امععة اليرمعوك بال ععاوأ مع  م عم عاد المؤ مر ال ات  لمد تة الب  عم مؤ مر

 .10/10/2018-9عبد السال  الدولي للفيايا  ال ظرية من 
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 :و وعا  األولويا  الوط ية ال ي اع مد ا ص دوق  عم البحث العلمي وااب كا   م ال عميم علا الباحثين في الجامعة و و يههم لعمل األبحاث والد اتا  ال ي  ا   من م  و ي  الباحثين

 ال اب  لو ا ة ال عليم العالي، وي لك الحال بال سبة ألبحاث  تائل الد اتا  العليا و ا ا ا  ال فرغ العلمي.

 ن يافعة المجعال  وبلعغ ععد ( مع 20وبلغع  )  حث العلمي وااب كا  وال ي  صد  ععن العمعا ة  نية الم خصصة والمدعومة من ص دوق  عم الب صدا   عدا  مخ لفة من المجال  العلمية األ

 بحث. 129عد  األبحاث فيها 

 (مرف )ات حداث  اب  ل شر  را ا  مجل  البحث العلمي علا مو   العما ة اطالع الباحثين عليها و(، مرف الخاصة بالد اتا  العليا ) حوتبة مجموعة من ال عليما  وال اا ير ،

 (.مرف خرى بإن ظا  ا ن ها  م ها و  بياها )با  افة  لا العديد من ا نجا ا  األ

 ( لس ة 3 ( من  عليما    م )/9 عديل الما ة )عليما   خال يا  البحث العلمي علا ا نساأ والحيواأ في  امعة اليرموك، و  افة  عضا   د  للمجل .2019  ، 

 (.مرف الخاصة بالد اتا  العليا ) حوتبة مجموعة من ال عليما  وال اا ير 

   ( ب ععا يخ 48/2019)لغععوق لألبحععاث مععن اللغععة العربيععة  لععا اللغععة ا نجليايععة حيععث  ععمع   را  ععا فععي  لسعع     ععم و عع   تعع   عععم نفاععا  ال ر مععة وال ععد ي  العلععا موافاععة مجلعع  العمععدا

30/12/2019. 

  البد  بات ابال طلبا  مكاف   حوافا اات شها  بالبحوث ألعضا  الهيئة ال د يسية فيSCOPUS. 

   (مرف  انجا ا  عما ة البحث العلمي( بحثًا. )58لم شو ة فيها ) عدا  من المجال  العلمية المخ لفة، بلغ عد  األبحاث ا 7اصدا 

 من  بل المؤتسة العامة للغ ا  والدوا   خال يا  البحث العلمي علا ا نساأ والحيواأ في  امعة اليرموكوافاة علا  شكيل اللج ة الخاصة بأعضا  مجل  الم. 

  والخ   الد اتية.لم ا شة األمو  الم علاة ب لبة الد اتا  العليا  2020/2021عاد مجل  الد اتا  العليا عدة  لسا  خالل الفصل الد اتي األول 

 امعي.بة  لا الحر  الجالعمل علا  سليم  تائل ال لبة لغايا  ال خرل الك رونياً لل اليل ما  مكن من الرتائل الو  ية، و  في اً ألمر الدفاع بعد   خول ال ل 

  لك روني الخاص بالعما ة. حديث صفحة  سم الد اتا  العليا علا المو   ا 

  عة الجامعة.ا  وأ مرا ا و بول ال لبة و ف  الرتو  الك رونيً ببرامج الد اتا  العليا بحيث يكوأ ال  سيب بالمواف  من خالل اا سا  الك رونيً حوتبة طلبا  اال حاق 

 .العمل علا حوتبة   را ا  الد اتا  العليا ياملة 

 صة.العمل علا مرا عة  عليما  الد اتا  العليا ليصا   لا م ا ش ها في المجال  المخ  

   مجلعة  بحعاث اليرمعوك "تلسعلة العلعو  معن  )الععد  األول والثعاني(، وبصعد   صعدا  الععد ين الثالعث والرابع  2020لععا   29 صعدا  مجلعد ، بحعث 90 عدا  من المجعال  بوا ع   10صدو

 .ا نسانية واا  ماعية"

  عن طري   سم ال شر  صدا  ي ابين  مع : 
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  ر من  سم ( و  . تميرة طا  و  الارآأ والس ة" للمؤلفين  . . حسين ب ي خالد والدي و   ائد ب ي عبدالرحمن و  . يوتف الايو  ) حم  هللا"الميسر في العايدة ا تالمية في

  صول الدين/ يلية الشريعة والد اتا  ا تالمية.

 ريععي ب ععي تععالمة  ابععا  فععي األ  أ:   اتععة ميدانيععة"، للمععؤلفين  . . محمععد "ا جا ععا  الععر ق العععا  األ  نععي نحععو  و  الهيئععة المسعع الة لالن خععاا فععي ا  ععراف علععا اان خ                        

 و  . محمد حسن الموم ي و  . عما  مص فا الشدوح/  سم العلو  السياتية/ يلية اآل اا.

 

 عمادة شؤون الطلبة: 

 ( لس ة 18( من  انوأ الجامعا  األ  نية   م )36 عديل  عليما  ا حا  ال لبة الصا  ة بمو ب الما ة )مرف . 2018 

  2020/2021، و صدا   ليل ال الب للعا  مرف . 2019/2020 صدا   ليل ال الب للعا  الجامعي. 

   عمال الصيانة وال جهياا  للب ية ال ح ية من  بل  سم ااتكاأ في عما ة  ؤوأ ال لبة في  تكاأ ال البا .  را  العديد من 

 ( طالب397(  ي ا  ات فا  م ها )111816صرف  روض بايمة )ا( طالبً 115(  ي ا  ات فا  م ها )37650مساعدا  بايمة )، و. 

 

 :مركز الحاسب والمعلومات

  (.3اان رن  الالتلكي في مجموعة من المباني )ال ب، الصيدلة، مك بة الحسين(، با  افة  لا   افة خا    ئيسي عد  ) رييب و شغيل خدمة 

  ،(.مرف ) و  را  العديد من ال عديال  علا برمجيا  و حصائيا  و اا ير خاصة بوحدا  الجامعة نشا  مو    ديد باللغة ا نجلياية لجامعة اليرموك 

  .افة صفحة للشريا  علا مو   خريجو الجامعة   

  (  لف  وا   مريكي.100ل ظا  معلوما  ال لبة لجامعة العلو  ال  بياية/ مملكة البحرين بمبلغ مادا إ )بي  و سليم البرنامج المصد ق 

  2مرف  .1مرف   را   عديال  و  افا   ديدة علا عد  من األ سا  واألنظمة 

 مرف    من األ سا  واألنظمة  را   عديال  و  افا   ديدة علا عد 

 

 مرفق مركز التعلّم اإللكتروني ومصادر التعليم اإللكتروني:

   األ ا و   نظا  مرا بة لم ابعة ال اييم بات مرا  حسب مؤ را pde   رونية وا احة الم ابعةاع ما  م صا   تمية للجامعة  ا  ة علا اصدا   اا ير عن المسا ا  االك مع . 

 و   خ ة   في ية   ضمن   في  الجامعة عد  من المسا ا   و  ا  م ها بأتلوا ال علم ا لك روني. 

 ال علم ا لك روني و    عليما   حفياية ألعضا  الهيئة ال د يسة لل حول  لا م ظومة.  

 و   آلية للمساعدة في   في  المسا ا  ا لك رونية.  

 عاد و ل  وعوية بال علم ا لك روني ألعضا  الهيئة ال د يسية وال لبة.  
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 عاد  و ا   د يبية ل حيسن يفايا   عضا   يئة ال د ي  في مها ا  ال علم االك روني.  

  خاصة بالمريا  نشا  مريا بيانا  و بكة من السيرفرا. 

 نشا  ت و يو خاص بالمريا . 

   ها  لاسم اام حانا  المحوتبة 600بسعة  3 نشا  مخ برا  خاصة بالمريا عد . 

 ايجا   راية م  المج م  المحلي بمجال ال د يب من خالل ال علم ا لك روني. 

  لك روني عوة الخبرا  من المج م  المحلي  ع ا  محا را  م خصصة في مجال ال علم ا. 

  ؤتا  الصا   عن  يئة اع ما  م بااع ما  علا  عليما  ومعايير اع ما  و و ة برنامج ال عليم ا لك روني 2020/2021و    ليل  صميم المسا ا  ا لك رونية للفصل الد اتي األول

 ال عليم العالي. 

 د يسية.  ب   مي  المسا ا  م  عمدا  الكليا  و ؤتا  االاسا  ل ابعة العملية ال  

  .صميم  ليل ال الب  ت خدا  نظا    ا ة ال علم ا لك روني  

  .صميم  ليل ال الب ل ثبي   وات خدا    بي   وو  و ب   با يميل الجامعي لل الب  

 .فد المريا بكوا    يا يمية و  ا ية  

  .غ شا   ات ديو خاص بالمريا 

 م حانا . طالق الصفحة الرتمية الخاصة بالمريا و  افة مصا    عليمية للمد تين وال لبة با  افة  لا الرواب  والم صا  ال عليمية والخاصة باا  

  .ات ضافة م ظومة ال علم ا لك روني علا الحوتبة السحابية  ب داً  من الفصل الد اتي األول 

  ساا، و طالق م صة ح 420 يا ة عد  حسابا  الاوو   لاExam1  وExam2  لالم حانا  ا با ق واخ يا ق الكليا  واا سا  ل لبة البكالو يوس وم صةMoodle   ام حانا

 المخ برا  العلمية  ويلية ال ب والد اتا  العليا.

  اا فا ية م   ريةCarey Institute .ل  بي  ال د يب وال اد  لمشا ي  مش رية لهدف   وير ال علم ا لك روني 

 ( ال  سيب بمجموعة من اعضا   يئة ال د ي  لالل حاق بالبرنامج ال د ييبيTOTالخاص ب صميم المسا ا  وال ق  مع بال  سي  م  و ا ة ال عليم الع )نسكو.الي والبحث العلمي وم ظمة اليو 

 

 :مركز الملكة رانيا

 مرف  العمل علا  يا ة ا يرا ا  المالية من خالل:

  لمشا ي  ال د يب من خالل الجها  المانحة علا المس وى المحلي وا  ليمي والدوليالبحث عن فرص  مويل. 

 يا ة فعالية ا عالأ وال رويج من خالل م صا  ال واصل ا   ماعي . 

 العمل علا  و ي  ا فا يا   د يب م  الجها  الحكومية والخاصة. 

 مرف . ر وا حصائيا ، م ابعة تير العمليا   م ة العمليا  في المريا مثل  اييم البرامج، اصدا  ال اا ي 

 مرف . ية بأتعا  مخفضة لل لبة  من برنامج  عايا مها ا  ال لبةاات مرا  في عاد البرامج ال د يب 

 2مرف  مرف . ا  في المجاا  المهمة ال ي  ساعد في   مية المج م   را  الد ات 
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 : القبول والتسجيلدائرة 

  ، وات حداث نموذل مصد ة علا نسخة واحدة باللغ ين العربية وا نجلياية.  افة صو ة ال الب علا المصد ة ويشف العالما  والشها ا 

  اية. العربية وا نجلي  افة بداية الدوا  ونهاي   لكل فصل   اتي علا يشف العالما  باللغ ين، و  افة عبا ة الد اتة باان ظا  علا  ثبا  ال الب باللغ ين 

  لبة الاداما، واع ما  الوثائ  ا لك رونية بدل الو  ية ع د  بول ال لبة.   وير نظا   لك روني أل  فة تجال  عالما  ال 

 دف  المسب .ونية لل لبة، والال  وير من خالل  حاي  معايير عالمية مثل: برنامج اح ساا المعدل ال رايمي، وال و ي  ا لك روني علا الوثائ ، و فعيل الخ ة ا لك ر 

 ا يمية وعمدا  الكليا  برف  تاف الشعب و  اف ها لل الا مبا رة.  ع ا  صالحية لرؤتا  األ سا  األي 

  .ع ا  صالحية لل الب ب اديم طلب غير مك مل  لك روني، وصالحية للعمدا  باع ما  ال لب  

 .طلبا  ال أ يل ا لك رونية من خالل مو   ال الب وفي المراحل ال هائية  طال ها 

 مرف   ا م حانا  بدًا من الحجا اليدوق، با  افة  لا  نجا ا   خرى  نجا  عملية الحجا ا لك روني لااعا(). 

 :دائرة الشؤون القانونية

 (   عاد وا فا ية.165بلغ  عد  اا فا يا  والعاو  ال ي نُف ) 

 ( ات شا ة.449  في  العديد من اات شا ا  الاانونية في يافة   سا  الدائرة الاانونية )  مرف 

 (   عاد وا فا ية.79بلغ  عد  اا فا يا  والعاو  ال ي نُف ) 

   ( ات شا ة.326عد  اات شا ا  الاانونية في يافة   سا  المك ب )بلغ  

 

 :الماليةدائرة ال

  . ال سوي  لخدمة ) ق فوا يريم( لدف   تو  ال لبة واات مرا  ب  في   را   ف  الرتو  المسب  لل لبة الجد 

 .عا ة  أ يل  اعة  بض الرتو  الجامعية  

 

 : المشتريات واللوازمدائرة 

   (مرف  ي اً ا. ) 7864667( ع ا  بايمة   مالية 74)  في  ا  الع ا ا  ال ي  مع بلغ  عد 

 :الخدمات العامةائرة د

  طلبا  ال  ظيف والخدمة الصحية.، وطلبا  الا اعة، طلبا  الضيافة الرتمية وال واصي،   م ة طلبا  الحرية واا صاا 
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 دائرة العالقات والمشاريع الدولية: 

  .ال  سيب ب عليما  و ت  مفا لة وا حة لعملية ال با ل األيا يمي لل الا والهيئ ين ال د يسية وا  ا ية 

  .البد  بعملية حوتبة نظا  لل با ل األيا يمي 

  .مرف  صميم و  وير العديد من الم بوعا  والم ويا   عك  البعد الدولي للجامعة 

   .ظيم و  سي  العديد من الو ل العلمية وال عريفية و يا ا  الوفو  الخا  ية   

 مرف يا يمي.  مع  صميم مو    لك روني  ديد للدائرة يعك  البعد الدولي للجامعة من حيث المشا ي  الدولية واا فا يا  الدولية وبرامج ال با ل األ 

 .مع  البد  بحوتبة المشا ي  الدولية  

  عو  بالفائدة الكبيرة علا الجامعة. مع  و ي  ا فا يا  م  مؤتسا  محلية و ولية  

  عليما  الجديدة. مع ال وصل   لا آلية  ديدة محوتبة لل لبة الراغبين بال اد  لم    يرا موس بال عاوأ م   مريا الحاتب وتي م   بياها بعد اع ما  ال 

 .مع  و ي     بعة ا فا يا   يا يمية  ولية م   ها   يا يمية مرمو ة  

 ية.مشروًعا لل لبة و عضا   يئة ال د ي  و عضا  الهيئة ا  ا ية حيث اح ل  الجامعة المريا الثاني بعد  الشرايا  م   امعا   و وب 40راية فو  الجامعة بش 

 .الدخول بشبكة الجامعا  األ  نية األ  نية األمريكية 

  الاائمة.  يا ة عد  ا فا يا  ال عاوأ م  الجامعا  العالمية المرمو ة و فعيل اا فا يا 

 .مع نشر العديد من الفرص والم   لل لبة ال ين علا مااعد الد اتة وال لبة الخريجين لالت فا ة م ها  

  2020/2021لاا   ئي   سم العال ا  الدولية م  ال لبة المر حين لم حة ايرا موس علا الفصل الد اتي الثاني. 

   مع عاد العديد من اا  ماعا  عبر   بي Zoom امعا   ريكة بهدف ااطالع و عايا ال عاوأ المش رك بين األطراف. م  عدة  

 

 مكتبة الحسين بن طالل:

 ( :مرفق( معا ض، وا   راك بمؤ مرين )5(  يا ا ، و)3  امة و  ظيم العديد من األنش ة المخ لفة.) 

 جماعية بالمك بة.   احة  بكة واق فاق لل لبة، واف  اح  اعة للد اتة ال 

  .عديل  عليما  المك بة و حال ها للشؤوأ الاانونية  

 ببرنامج  د يبي بع واأ " مكين المر ة أل وا  الايا ة"/ م  دى ا حا  الفيد اليا  مشروع ممول من الحكومة الك دية. المشا ية 

 ( مل  العديد من ااح  49  امة و  ظيم العديد من األنش ة المخ لفة  ،)(.مرف فاا  والمحا را  والم ا شا  )نشاط 

 ا خال خدما  آا  الدف  ال ا ي وات حداث  اعا  خاصة لاليل  اخل المك بة. 

 . جهيا الااعا  ال البية بأثاث مخ لف عبا ة عن ي ب ومااعد مريحة، و عا ة  أ يل   ل المك بة الداخلي بالسجا  
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 دائرة الهندسة واإلنتاج والصيانة:

 والمعلوما .  أ م  مريا الحاتبالحصول علا يشف يبين حجم العمل ا  مالي لكافة األ سا   هريًا وت ويًا من خالل  فعيل نظا  طلبا  الصيانة ا لك رونية وذلك بال عاو 

 جامعة. عد بات خدا   بكة اان رن  المو و ة في ال مع  شغيل نظا  ال حكم ببويلرا  ال دفئة المرياية في الجامعة لي م  شغيلها واطفائها وم ابعة  ع الها عن ب 

  .اات مرا  في ال أتي  ل  في  نظا  مرا بة ياميرا  مرياق للجامعة بحيث ي م  ب   مي  ياميرا  الجامعة بغرفة تي رة واحدة 

 (.مرف ، با  افة  لا  نجا ا   خرى ) عدا  ب ا ة معلوما   املة لكل مب ا من مباني الجامعة 

 ا يخ ا نشا .والمب ا   وق علا  ما المب ا واتم ، وعد  المكا ب وعد  الااعا  والمد  ا  والمخ برا  ومساحة خمين الايمة ال اديرية لمباني الجامعة وو عها في  دول يح   

  .ات خرال ت دا     ي الجامعة 

  .ر يب األ  يف الم عل  بالمشا ي  و عمال الدائرة المخ لفة  

 (  لوحة للمخ  ا . 114( مب ا و)45حوتبة المخ  ا  المعما ية لمباني الجامعة  مع  نجا ) 

 (  مرف ( مشا ي  ما  ال   ح  ال  في  )5(، و  اك )مرف ( مشا ي  خالل الف رة المع ية )6 مع انجا.) 

 ( مشا ي . 6 مع مبا رة العمل في ) مرف 

 

 :دائرة األمن الجامعي

  والمس ثمرين والوحدا  ال ي لها مكا ب  اخل الحر  الجامعي.حوتبة  صا ي  الدخول للجامعة للموظفين وال لبة 

  .ات حداث  سم للر ابة ا لك رونية يشرف علا مرا بة يافة الكاميرا  المو و ة  اخل الجامعة 

 

 المدرسة النموذجية:

 .م ابعة الم ساين لمعلميهم من خالل لاا   تبوعي 

   مد ا  المراحل. اييم   ا  المعلمين ممن  بل المدير ومساعدي 

 .ب    تئلة اام حانا  من خالل ب ك اائلة ل صب  اتئلة ما  ة  

 .حديث الخ   الفصلية لموايبة ال  و ا  العصرية وال ك ولو ية  من الم هال  

 .ات ا اا الدعم المالي الخا  ي لشرا  ياميرا  ألغراض ال علم عن بعد 

 يكلة الكا   ا  ا ق.، و عا ة   عا ة  يكلة و  ظيم المراحل المخ لفة 
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