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 حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم
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 الجامعـــة:كلمـة رئـيس 

 السادة الكرام، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

م ب عيينددددددي اليسمددددددا لجامعددددددة  18/3/2018صددددددداد اااالة الملكيددددددة السددددددامية ب دددددداا    

اليرمددو و وبهددرا يددرلني بالل ددم بحمددس ةمانددة مة سددة ة ال ميددة ةالنيددة عر  ددةو  عددد   دداني ة دددم            

و سدددعدني ةض ةبدددي بدددين  ددددا ةصدددحا  ال دددراا  وة بدددر بامعدددة لدددي المملكدددة األالنيدددة الهايدددمية   

مو والددددرا   ضددددمن  2018/2019وال ددددااك الكددددر م رددددرا ال  ر ددددر للعددددام الداا ددددي المن ضددددي       

مسدديرة ال يددو ر واانجددا  الددرا يددهد م الجامعددة منددر س ددراا الويددة اا دد را يجية وح دد  بدا ددة            

ال ددددالمين علدددد  الجامعددددة   م  علممددددا ةض 2019/2020الفصددددس األوع للعددددام الجددددامعي األ ددددال مي    

م خيدددة ا ددد را يجية مدددد ها ةابدددي  دددنوادو  ن هدددي لدددي عدددام    2016 دددانوا  دددد وبدددعوا لدددي عدددام   

م  وُ ظهدددر ردددرا ال  ر دددر بمدددا ليدددم مدددن معلومددداد ال ددددام الجامعدددة الجدددال بمدددا وال لدددي  لدددك   2020

اا دددد را يجية  و  ددددوم الجامعددددة اطض علدددد  وبددددي خيددددة ا دددد را يجية بد دددددة  ر ددددم خاا ددددة       

  عوام ال المة  ر ق لأل

 

 

 

 

ل دي   دوا م وحابدة      مثس اؤ ا بامعة اليرمو  وا ال ها لي السعي الحثيث ل كوض لي ةعل   لم  المة الجامعاد الو نيدة مدن حيدث نوعيدة برامجهدا األ ال ميدة وا      

مجلد  ال علديم العدالي لجامعدة اليرمدو  علد         علد  مدا   ددمو والدق     السوق المحلية واا ليميةو وذلك با باع ةلضدس المندارا ال دا سديةو والو دالس ال عليميدة الحد ثدة  وبندا م       

 صداع اللودواو وردي  لودة     ا  حداث عدل من البراما األ ال مية الجد دةو نر ر منها لدابة البكدالوا و:  األمدن السديبرانيو و ال دة بدراما بد ددة  ر دد علد  مهدااة اا         

 مما  ساعد الور جين عل  س جال لرص عمس لهم  ةلمانيةو  -س بانيةو ولوة سنجليد ة  -لرنسيةو لوة سنجليد ة  -سنجليد ة 

الجيولوبية )ورو برناما مش ر  بدين  سدمي الجوراليدا لدي      - ا  حداث عدل من براما المابس ير نر ر منها  ال يالة والر الةو و  نية المعلوماد الجورالية  ما  م 

واد خالع السنواد المابية الويط الداا ية لجميي البراما الداا ية لل مايي مي خيط ـُ ما    لية اطلا  وعلوم األاض والبيئة بكلية العلوم(و والر ا  ااصيناعي 

  البحدوث العلميدة ولدق ةالدي المعدا ير      ال عليم ومي المورباد ال عليمية ال ابلة لل يا: وال  و مو وال ي  ه م ببنا  خر ا   م ي بالمهاااد النظر ة والعمليةو  الا عل  سنجا

 العالمية 

المو بدرادو ومدن     وةما لي مجاع البحث العلميو لكاض الهدفو وما  داعو ااا  ا  بمسد وا  مدن حيدث  هيئدة البيئدة المنا دبة لدم مدن حيدث الددعم المدالاو وسنشدا              

ةو  وولدرد لهدم مدا  ح ابوندم مدن و دالس       دالحوالد للباحثين من ةعضا  الهيئة ال دا سية واليلبة  ون يجدة لهدراو ا د ياعل الجامعدة ا د  يا  عددل مدن الكفدا اد الم مي د         
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سهم لدي  يدو ر   ـُ لدك ال دي  د   البحثو ويجع هم عل   يبيق المنارا العلمية وال  نياد الحد ثة  و ر د الجامعة عل   عظديم سن داا البحدوث اابداعيدة وااب كدااو وبواصدة       

لي مجالد علمية عالمية مصنفة  ولي ررا الصدلو با   عي الجامعة ل أصيس   الة الجولة  د البحثي والنشر العلمياا  صال الو ني المبني عل  المعرلةو و ح يق ال مي 

م   مدا  ع مدد   2/5/2018الصدالا ب داا      18الشاملةو لأعالد النظر لي عدل من ال شر عاد الناظمة لحو مة الجامعةو وال ي   وا م مي  دانوض الجامعداد األالنيدة ا دم     

لبي ةعلد  المعدا ير العالميدةو بمدا  ددعم اان ابيدة وال حفيدد وااب كداا بدين          ـُ دا سدية  د   امما ول ي ماو وآلياد يدفالة بهددف خلدق بيئدة  عليميدة/     الجامعة ة لو    ييم ذا ي صا

 اليالب وعضو ريئة ال دا   واالااة 

 د عال ا هدا معهدا مدن خدالع  و يدي عددل مدن مدر راد ال فدارم           ما  سع  الجامعة  عيما حثيثما سل   عد د الشرا ة بينهدا وبدين المة سداد الو نيدة والعالميدةو لعدد      

 واا فا يادو ن ا عنها   الة لي نسب  بالع ةعضا  الهيئة ال دا سية واليلبةو ولي ةعدال المشاا ي والداا اد المش ر ة 

الواصة بهاو من حيث اا  فالة مدن واالاد صدندوق اا د ثماا لدي     وبدةد بامعة اليرمو  بوية سصالحية ياملةو  هدف سل  ال ر يد عل  مواالرا اا  صال ة 

علوم وال كنولوبيا األالنيدة  بامعة اليرمو و وسنشا  مشاا ي ا  ثماا ةو مثس يرا  مبن  ا  ثمااا لي مد نة عماض و أبير ةبدا  منم  و رلك و عل ا فا ية مي بامعة ال

خم   نواد عل   أبير و اع بدااما    ام لوق ةاض حرم الجامعةو و سليمم للجامعة بمعدا م  املة بعد ان ضا  ةابي/ـُلمل أبير مبن  "مر د بامعة العلوم وال كنولوبيا" ا

 ف ال ددا   اابدالي و شدويس   من  اا    و يي اا فا ية  ونظرما للظروف المال ة الصعبة ال ي  مر بها الجامعةو ل د  ع  ال الموض عليها سل  ببط نف ا هدا مدن حيدث و د    

 لي الحااد الضروا ةو مثسو  وصصاد اليب والصيدلة والهند ة الصناعية  المحابر ن غير الم فرغينو و ضا  سبا اد  فرغ العلمي ليهاو سا 

بد   ما  امل مك بة سا ةما عل  مس وى العال ة ال ي  ربط الجامعة بالمج مي المحليو ل د ُع دد مجموعة من الندواد مشاا ة مي لعالياد   الية ولنية لي محالظة

ال دي نظم هدا خدالع العدام     الحسين بن  الع لي الجامعة بدوا  بير لي ررا المجاعو من حيث لعوة ةبنا  المج مي المحلي لحضدوا المحابدراد العامدة والفعاليداد الفنيدة      

 الداا ي الفاللو خاصة خالع الصيف 

اد  يوعو  ما ةض آماع بامعة اليرمو  و موحا ها ا حدول لهاو وري   والق مي ما ُا م وُخيدط لهدا   سض ال ااك لهرا ال  ر ر  س نبط ةض  المة النجاحاد واانجا 

 دم معلومدادو ولدو مدوبدة لدي بعدا الحداادو حدوع مدا ةنجد دم  ح ي مدا لرؤ  هدا وا دال ها نحدو الجدولة العاليدةو                ـُمن اؤى مس  بلية  و نبي ةرمية ررا ال  ر در لدي ةندم  د    

 ية دو والعالموال مي 

من الهيئة ال دا سية ةو االاا ةو عل  وعد المحاولة ب ح يق المد دد   آخر الكالمو ة  دم بالشكر ةبدلم لكس من  ارم لي ررا اانجا  من العاملين لي الجامعةو  وا م

 من اانجا اد ح    ظس بامعة اليرمو  عل  اة:  المة الجامعاد الو نية واا ليمية والعالمية  واهلل من واا  ال وليق 
 

 رئيــــس الجامعــــــــــــــــــة
 

 

  زيــدان عبدالكافي كفافي  أ.د
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 الهيكل 
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 ن األكاديميةوالشؤ
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 في أرقامالجامعة 
 

 برامج وطالب:

 :برنامج أكاديمي( 141كلية تطرح  15ُيبينان البرامج الدراسية التي تطرحها كليات الجامعة المختلفة ) 1وشكل رقم  1جدول رقم   •

 المجموع دكتوراه ماجستير بكالوريوس الكلية

 16 - 9 7 العلوم

 22 2 9 11 اآلداب

 14 - 7 7 االقتصاد والعلوم اإلدارية

 14 - 4 10 الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 27 10 14 3 التربية

 14 4 4 6 الشريعة والدراسات اإلسالمية

 3 - 2 1 التربية الرياضية

 3 - 2 1 القانون 

 6 - 2 4 الفنون الجميلة

 7 - 3 4 المعلومات وعلوم الحاسوبتكنولوجيا 

 7 - 4 3 اآلثار واألنثروبولوجيا

 4 - 1 3 االعالم

 3 - 1 2 السياحة والفنادق

 1 - - 1 الطب

 1 - - 1 الصيدلة

 142 16 62 64 المجموع

 1 يكس ا م                                 1 ا م بدوع                               
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 :2جدول رقم في  2018/2019 والثاني األول ينللفصل (7و 6شكل رقم ) نووالخريج، (5و 4شكل رقم ) نو، المسجل(3و 2شكل رقم ) نوعداد الطلبة المقبولأ  •
 

 الفصل الصيفي الفصل الثاني  الفصل األول 

 نوالخريج نوالمسجل نوالمقبول نوالخريج نوالمسجل نوالمقبول نوالخريج نوالمسجل نوالمقبول الكلية

 142 2317 8 155 2989 261 131 3061 996 العلوم

 240 4143 22 445 5622 460 311 5627 1736 اآلداب

 241 2095 16 439 3120 252 312 3313 597 ةدارياالقتصاد والعلوم اإل

 255 2951 14 341 3648 80 314 4062 916 ةالتكنولوجي ةالحجاوي للهندس

 237 2476 10 339 3279 245 289 3337 719 التربية

 206 1864 6 345 2827 160 265 3012 512 والدراسات اإلسالمية الشريعة

 67 1207 31 116 1520 124 148 1575 398 التربية الرياضية

 53 978 8 75 1241 88 53 1213 237 القانون

 34 490 3 57 678 52 56 687 149 الجميلةالفنون 

 79 898 4 91 1221 133 79 1245 284 تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 20 375 1 46 580 110 24 556 270 نثروبولوجيااآلثار واأل

 79 881 7 171 1238 55 117 1312 222 عالماإل

 13 223 1 12 332 66 24 299 91 السياحة والفنادق

 2 1174 - 202 1405 14 - 1432 467 الطب

 36 867 1 101 1029 5 49 1140 269 الصيدلة

1704 22939 132 2935 30729 2105 2172 31871 7863 المجموع  

2بدوع ا م   
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2يكس ا م   

  

 
3يكس ا م   

   

 

 
4يكس ا م   

  

 
5يكس ا م   

7102, بكالوريوس

588, ماجستير 173, دكتوراة

2019/ 2018الطلبة المقبولون في الفصل األول من العام الجامعي 

1602, بكالوريوس

496, ماجستير
7, دكتوراة

2019/ 2018الطلبة المقبولون في الفصل الثاني من العام الجامعي 

42.6%57.4%
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35.5%64.5%
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6يكس ا م   

 
 

 

 
 

7يكس ا م   

 

 ولغاية اآلن. 2011/2012تطور أعداد الطلبة المسجلين بالجامعة من العام الدراسي 

 

,  بكالوريوس
1862

260, ماجستير 50, دكتوراة

2018/2019الطلبة الخريجون في الفصل األول من العام الجامعي 

,  بكالوريوس
2605

284, ماجستير 46, دكتوراة

2018/2019الطلبة الخريجون في الفصل الثاني من العام الجامعي 

32.1%67.9%
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33566

40842 40083

34651
32240

30976 31871
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 8 يكس ا م
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 (:9يكس ا م ) 2018/2019لي العام الجامعي ال ي  مل منا ش ها د  واا  ال ادمابس ير وة روح ـُبين عدل ا الس ال 3 بدوع ا م 
 

 

 

 

 

 

 المجموع ماجستير دكتوراه الكلية

 22 22 0 نثروبولوجيااآلثار واأل

 112 99 13 اآلداب

 49 49 0 عالماإل

 109 109 0 ةدارياالقتصاد والعلوم اإل

 216 111 105 التربية

 48 48 0 التربية الرياضية

 35 35 0 ةالتكنولوجي ةالحجاوي للهندس

 75 49 26 ة والدراسات اإلسالميةالشريع

 1 1 0 السياحة والفنادق

 37 37 0 العلوم

 12 12 0 الفنون الجميلة

 13 13 0 القانون

 14 14 0 تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 743 599 144 المجموع

 9ا م  يكس
 3ا م  بدوع

0 50 100 150

اآلثار واألنثروبولوجيا

اآلداب

اإلعالم

االقتصاد والعلوم اإلدارية

التربية

التربية الرياضية

الحجاوي للهندسة التكنولوجية

الشريعة والدراسات اإلسالمية

السياحة والفنادق

العلوم

الفنون الجميلة

القانون

وبتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاس

ماجستير دكتوراه
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 :األكاديميالجهاز 

            ( مسدداعد  دددا   31( مدددا:و و)187( ة دد اذ مسدداعدو ) 311( ة دد اذ مشدداا و ) 279( ة دد اذو )314  )مددو عين  مددا  لددي  ( 1122ةعضددا  الهيئددة ال دا سددية لددي الجامعددة )     عدددلبلدد   •

 مرلق  امحابرم( 31بل  عدل المحابر ن غير الم فرغين )(و و12ويكس ا م  5)بدوع ا م  ( من بنسياد ةخرى28)منهم (و 11)يكس ا م 

ةو ة وبل  عددل الدر ن حصدلوا علد  سبدا ة ةو سعداا      و مرلق ( عضو ريئة  دا  113)جامعة سل  بامعاد ةخرى المن  ةو  فرغ علمي بل  عدل الر ن حصلوا عل  سبا ة ةو سعااة ةو ان دا  •

 مرلق( عضو ريئة  دا    59مو لفة ) ة ال مية  ر ي هم سل  ا ب م  وبل  عدل الر ن    دا  ( عضو ريئة 10جامعة )المن بامعاد ةخرى سل   ةو  فرغ علمي ان دا 

 مرلق ما بين  عيين بد دو مبعو ين عالد نو ا   يا و  ضا   فرغ علمي لي الجامعة   لياد الجامعة( عضو ريئة  دا   لي مو لف 71)  عيين  م  •

 مرلق ( عضو ريئة  دا   57بل  عدل األ ال ميين الر ن ان هل خدما هم ) •

  
 2018/2019 للعام الجامعيوالرتبة األكاديمية والمؤهل العلمي  الكليةأعضاء هيئة التدريس حسب : 10وشكل رقم  4 رقم جدول

 

 

 أعضاء هيئة التدريس              
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  3     46  136 19 30 27 40 69 185 كلية العلوم

       19 1 125 1 19 28 52 45 145 كلية اآلداب

       9  73 0 9 32 13 28 82 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

       16  108 0 16 58 27 23 124 كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

       11  99 0 10 13 39 48 110 كلية التربية

  1     11  76 1 11 21 28 27 88 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

  1     11  37 1 10 12 8 18 49 كلية التربية الرياضية

       3  29 0 3 9 11 9 32 كلية القانون

 1 2     19  34 3 19 7 15 12 56 كلية الفنون الجميلة

       6  50 0 6 23 17 10 56 كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

       8  30 0 8 8 8 14 38 كلية اآلثار واألنثروبولوجيا

  1     8  15 3 6 9 2 4 24 كلية اإلعالم

       1  13 0 1 5 7 1 14 كلية السياحة والفنادق

   20 6 1 20 3  23 1 22 42 6 2 73 الطبكلية 

       6  19 2 4 15 2 2 25 كلية الصيدلة

       16  5 0 13 7 0 1 21 مركز اللغات

 1 8 20 6 1 20 193 1 872 31 187 316 275 313 1122 المجموع

 4ا م  بدوع

أحصائيات%20من%20الأنظمة/نظام%20plan01/إحصائية%20محاضرين%20غير%20متفرغين%20العام%20الجامعي%202018-2019.xlsx
إحصائيات%20جديدة/الحاصلين%20على%20اجازة%20تفرغ%20علمي%20او%20انتداب%20او%20اعارة%20من%20جامعات%20اخرى%20في%20جامعة%20اليرموك.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/الرئاسة/المرشحين%20للترقية.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202018-2019/إحصائيات%20جديدة/إحصائية%20تبين%20العاملين%20في%20الجامعة%20للفتره%20الزمنية.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202018-2019/إحصائيات%20جديدة/إحصائية%20تبين%20العاملين%20في%20الجامعة%20للفتره%20الزمنية.pdf
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 أعضاء هيئة التدريس حسب الجنسية

 

 5 ا م بدوع

 

 المجموع يمنية مصرية لبنانية عراقية سورية أردنية الجنسية

 1122 3 16 1 7 1 1094 العدد

 هيئة التدريس حسب الجنسية أعضاء

 

 12 ا م يكس

 

كلية العلوم
16%

كلية اآلداب
13%

كلية االقتصاد والعلوم 
اإلدارية

7%

كلية الحجاوي 
للهندسة 

التكنولوجية
كلية التربية11%

10%
كلية الشريعة والدراسات

اإلسالمية
8%

ةكلية التربية الرياضي
4%

كلية القانون
3%

كلية الفنون الجميلة
5%

ات كلية تكنولوجيا المعلوم
وعلوم الحاسوب

5%

كلية اآلثار 
واألنثروبولوجيا

3%

كلية اإلعالم
2%

كلية السياحة والفنادق
1%

كلية الصيدلة
2%

كلية الطب
7%

مركز اللغات
2%

الكليةأعضاء هيئة التدريس حسب

أستاذ
28%

أستاذ مشارك
24%

أستاذ مساعد
28%

مدرس
17%

مساعد تدريس
3%

أعضاء هيئة التدريس حسب الرتبة األكاديمية

,  أردني
97.5%

,  غير أردني
2.5%

 10يكس ا م  11يكس ا م 
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 2018/2019 للعام الجامعيالذين حصلوا على إجازة أو إعارة أو انتداب أو تفرغ علمي من الجامعة إلى جامعات أخرى أعضاء هيئة التدريس : 6 رقم جدول

 أعضاء هيئة التدريس                            

 

 الكلية   

 المجموع تفرغ علمي بدون راتب انتداب إعارة

 20 9 10 0 1 كلية العلوم

 23 8 13 0 2 كلية اآلداب

 11 4 6 0 1 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

 17 7 4 5 1 كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 15 7 4 1 3 كلية التربية

 7 2 4 0 1 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

 1 0 0 0 1 كلية التربية الرياضية

 6 1 5 0 0 كلية القانون

 3 0 3 0 0 كلية الفنون الجميلة

 7 2 5 0 0 تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوبكلية 

 1 0 1 0 0 كلية اآلثار واألنثروبولوجيا

 1 1 0 0 0 كلية اإلعالم

 0 0 0 0 0 كلية السياحة والفنادق

 0 0 0 0 0 الطبكلية 

 0 0 0 0 0 كلية الصيدلة

 1 0 1 0 0 مركز اللغات

 113 41 56 6 10 المجموع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6ا م  بدوع
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 2018/2019الفصل األول  فيالتوزيع األسبوعي للمحاضرات : 7 رقم جدول

 وقت المحاضرة
 عدد الساعات

 الفصل الصيفي الفصل الثاني الفصل األول

 4 1530 1581 حد، ثل، خمس

 72 995 985 ثن، ربع

 - 167 161 حد

 - 162 163 ثن

 - 189 170 ثل

 - 139 157 ربع

 5 134 114 خمس

 - 3 4 جمع

 1249 128 91 حد،ثن،ثل،ربع، خمس

 - 22 20 سبت

  1330 3469 3446 المجموع

 2018/2019لفصل األول لتوزيع الشعب حسب سعة القاعة : 8 رقم جدول              
 

 سعة القاعة
 عدد الشعب

 الفصل الصيفي الفصل الثاني الفصل األول

1  - 25 2083 2236 816 

35- 26 524 505 190 

36 - 45 403 355 214 

46 - 55 299 250 152 

56 - 65 179 210 130 

66 - 75 155 164 72 

76 - 85 64 88 62 

>=86 319 316 150 

 1786 4124 4026 المجموع

 
  

 2018/2019لفصل األول ل: عدد ساعات التدريس حسب الرتبة األكاديمية 9 رقم جدول

 عدد ساعات التدريس للفصل عدد الساعات ضمن النصاب عدد الساعات فوق النصاب عدد الساعات تحت النصاب عدد أعضاء هيئة التدريس الرتبة األكاديمية

 2167 1993 16 158 241 أستاذ

 2452 2306 18 128 205 أستاذ مشارك

 3534 3272 83 179 285 أستاذ مساعد

 2383 2078 17 288 173 مدرس

 251 233 0 18 28 مساعد تدريس

 - - - - 19 محاضر غير متفرغ

 10787 9882 134 771 951 مجموعال

 

 8ا م  بدوع

 9ا م  بدوع

 7ا م  بدوع



    2018/2019التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام الجامعي 
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 2018/2019 الثانيلفصل ل: عدد ساعات التدريس حسب الرتبة األكاديمية 10 رقم جدول

 الرتبة األكاديمية
عدد أعضاء 

 هيئة التدريس

عدد الساعات 

 تحت النصاب

عدد الساعات 

 فوق النصاب

عدد الساعات 

 ضمن النصاب

عدد ساعات 

 التدريس للفصل

 2544 2279 32 233 259 أستاذ

 2680 2501 20 159 211 أستاذ مشارك

 3671 3339 67 265 277 أستاذ مساعد

 2612 2321 10 281 167 مدرس

 340 304 0 36 36 مساعد تدريس

محاضر غير 

 متفرغ
12 - - - 0 

 11846 10743 129 974 962 مجموعال

54 

 

 2018/2019 الصيفيلفصل ل: عدد ساعات التدريس حسب الرتبة األكاديمية 11 رقم جدول

 الرتبة األكاديمية
عدد أعضاء 

 هيئة التدريس

عدد الساعات 

 تحت النصاب

عدد الساعات 

 فوق النصاب

عدد الساعات 

 ضمن النصاب

عدد ساعات 

 التدريس للفصل

 1928 1260 40 628 208 أستاذ

 2166 1229 81 856 173 أستاذ مشارك

 2659 1507 80 1072 214 أستاذ مساعد

 1397 730 1 666 93 مدرس

 30 -10 0 30 20 مساعد تدريس

محاضر غير 

 متفرغ
- - - - 0 

 8171 4717 202 3252 708 مجموعال

 

 

 

 * 2018/2019 للعام الجامعيحسب الدرجة العلمية والتقدير  : الخريجون12 رقم جدول

 عدد الساعات

 ماجستير بكالوريوس

 الفصل الصيفي الفصل الثاني الفصل األول الفصل الصيفي الفصل الثاني الفصل األول

 العدد
النسبة 

 المئوية
 العدد

النسبة 

 المئوية
 العدد

النسبة 

 المئوية
 العدد

النسبة 

 المئوية
 العدد

النسبة 

 المئوية
 العدد

النسبة 

 المئوية

 1 23 67 89 22 65 %25.1 65 7 7 105 05 12 314 %9.6 178 ممتاز

 24 67 195 61 67 192 %67.3 175 04 18 246 29 28 737 %20.7 386 جيد جًدا

 66 9 28 51 9 27 %7.7 20 82 34 475 36 34 895 %32.9 614 جيد

 0 0 - - - - %44 39 538 %3 25 659 %36.7 684 مقبول

 100 290 100 284 %100 260 100 1364 100 2605 %100 1862 المجموع

 (  البما و البة 146) 2018/2019خالع العام الجامعي  بل  عدل الور جينوا  وبد   د ر لدابة الد  واا   *

 

 10ا م  بدوع

 11ا م  بدوع

 12ا م  بدوع
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 الجامعيحسب العام الطلبة في الشعب توزيع أعداد ُيبينان : 13، وشكل رقم 13 رقم جدول
 

 العام الجامعي
الفصل 

 الدراسي

 عدد الشعب

 مجموعال

ضمن 

الحدود 

 المقررة

بزيادة 

25 %

 أو أقل

 -25بزيادة 

% أو  50

 أقل

 -50بزيادة 

100  %

 أو أقل

بزيادة 

100  %

 فأكثر

2013/2014 

 916 723 295 461 1253 3648 األوع

 890 741 323 406 1397 3757 الثاني

 382 286 116 188 493 1465 الصيفي

2014/2015 

 1001 664 291 434 1273 3663 األوع

 943 629 332 402 1375 3681 الثاني

 343 264 138 179 570 1494 الصيفي

2015/2016 

 916 683 292 355 1393 3639 األوع

 827 661 324 421 1511 3744 الثاني

 315 258 148 180 93 994 الصيفي

2016/2017 

 810 582 269 384 1692 3737 األوع

 740 525 295 350 1888 3798 الثاني

 239 246 136 177 717 1515 الصيفي

7201/8201  

 667 440 274 382 1928 3691 األوع

 611 486 240 360 1966 3663 الثاني

 196 219 123 188 726 1452 الصيفي

8201/9201  

 659 426 269 358 1916 3628 األوع

 679 398 259 331 1998 3665 الثاني

 384 215 150 132 643 1524 الصيفي

 13 ا م يكس 
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الفصل األول الفصل الثاني الفصل الصيفي

مجموع الشعب عدد الشعب ضمن الحدود المقررة

أو أقل%( 25)عدد الشعب بزيادة  أو أقل%( 50-25)عدد الشعب بزيادة 

أو أقل%( 100-50)عدد الشعب بزيادة  فأكثر%( 100)عدد الشعب بزيادة 

 13بدوع ا م 
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 2018/2019 للعام الجامعيحسب معدل الثانوية لدرجة البكالوريوس توزيع الطلبة المقبولين نسبة ُيبين  14 رقم جدول

 معدل الثانوية
 النسبة

 الفصل الصيفي الفصل الثاني الفصل األول

50 – 64.9 1.4% 3 32 6 84 

65 – 67.9 7.6% 15 43 23 93 

68 – 75.9 26.1% 39 29 31 62 

76 – 83.9 29.1% 29 33 21 37 

< 84 35.8% 12 62 16 24 
 

 2018/2019 ل والثاني من العام الجامعياألو ينُيبين نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة خالل الفصل 15 رقم جدول

 الكلية

 الفصل الثاني الفصل األول

 عدد الطلبة المسجلين
عدد أعضاء هيئة التدريس 

 على رأس عملهم
 عدد الطلبة المسجلين المدرسين / نسبة الطلبة

عدد أعضاء هيئة التدريس 

 على رأس عملهم
 المدرسين / نسبة الطلبة

 16 185 2989 17 184 3061 العلوم

 39 145 5622 39 146 5627 اآلداب

 39 82 3120 42 79 3313 االقتصاد والعلوم اإلدارية

 33 124 3648 34 120 4062 الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 26 110 3279 31 109 3337 التربية

 32 88 2827 34 89 3012 الشريعة والدراسات اإلسالمية

 31 49 1520 32 49 1575 الرياضيةالتربية 

 39 32 1241 39 31 1213 القانون

 12 56 678 12 56 687 الفنون الجميلة

 22 56 1221 22 56 1245 تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 15 38 580 15 38 556 اآلثار واألنثروبولوجيا

 52 24 1238 57 23 1312 االعالم

 24 14 332 21 14 299 السياحة والفنادق

 19 73 1405 21 69 1432 الطب

 40 25 1029 48 24 1140 الصيدلة

 - 21 - - 22 - مركز اللغات

 2*27 1122 30729 1*29 1109 31871 المجموع

  0 32بال دا   لعليما ري   وموض   نسبة اليلبة سل  ةعضا  ريئة ال دا   الر ن 2* 4 33بال دا   لعليما ري   وموض   نسبة اليلبة سل  ةعضا  ريئة ال دا   الر ن 1* 
 

 15بدوع ا م 

 14بدوع ا م 
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 :ع المبعوثين والذين هم على رأس بعثتهم حسب الكلية والدرجة العلميةُيبينان توزي 14وشكل رقم  16جدول رقم 

 

 

  14  ا م كسي                                                           
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 4   4 العلوم

 4   4 اآلداب

 9   9 االقتصاد والعلوم اإلدارية

 14   14 الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 2   2 تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 1   1 الفنون الجميلة

 1   1 اإلعالم

 10 1 8 1 الطب

 1   1 الصيدلة

 46 1 8 37 المجموع

 16بدوع ا م 
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  (15)يكس ا م  اعاملم 1433عدل العاملين لـي الوظـالف االاا ـــة والفنيـة لي الجامعة بل   :الجهاز اإلداري

 

  15 ا م يكس      

  

  

بالوظيفة المصنفة          
971

بالراتب المقطوع

426

باألجور اليومية

2

بالعقد السنوي

34
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   را يجيةااالوية 
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 :االستراتيجيةالخطة 

  نحوووووووووووو الجوووووووووووودة والتميوووووووووووز والعالميوووووووووووة حدددددددددددل يدددددددددددعاا اليرمدددددددددددو    2020 -2016 لألعدددددددددددوام األابعدددددددددددة اا ددددددددددد را يجيةةنجددددددددددددد الجامعدددددددددددة سعددددددددددددال خي هدددددددددددا 

 سعددال الويدط   لدي  المو لفدةو  ومرا درا و ليا ها ولوالررا للجامعة ة ا ية وخاا ة  ر ق وابحةو بحيث  كوض الوية مربعية وةرداف وا الة اؤ ة ولق العمس المس  بليو ا جاراد  حدلوري 

 .اا  را يجية  ح يق ةردالها صو  ومواالرا و ا ا ها الجامعة  ن ظم بهول بحيث ال يو ر ةو والبراما السنو ة

كانيا هداو  ةض النجاح الح ي ي للجامعة  جب ةض ُ بن  عل  ة ا: ال وييط اا  را يجي ال الم عل  الفهم الصحي  وال حليس الد يق لوا ي الجامعة وسم اوالح ي ة الهامة ال ي  جب ةض ندا ها بميعم

 .ال المة و حد د آلياد  نفيررااألابي سنواد الالجامعة خالع  ا  را يجيةومن ررا المنيلق  اض ااصراا عل  صياغة 

 عدا ق  المل داة علد    المسةولية  دا عل  ةيهر 6نجا را سو وا  ورق يالجامع العام مي بدا ة لها ااعدال بدة وال ي (2020 - 2016) اا  را يجية خي ها  كوض ةض عل  معةالجا حرصل ل د

 األالنيدة وةض  الجامعداد   ليعدة  لدي  الر دالا  لواردا   عدد   اليرمدو  ةض  بامعدة  علد   لإض الو نيو الصعيد لعل  .والعالمي الو ني الصعيد ن عل   وابهها الهاللة ال ي لل حد اد و س جيب الجامعة

 م يلبداد ااع مدال    لبيدة  و درلك  الحكدوميو  ال مو دس  مدي  احدداث  كامدس   بد ددة   مدواال  و دولير  واا  صدال   دوق العمدس   لدي  اا  جابة لل ويراد عليها   ح م  ما .الو نية ال نمية لم يلباد  س جيب

للمرحلدة   الجامعدة  ةولو اد  لم عل  ليع بر حابناد األعماع وسنشا  العمس و وق المج مي حابة األ ال مية ل اللم البراما و حد ث  كييفو اليلبةو لي ةعدال الد الة الكبيرة ظس لي الجولة وببط

لالدم   بشكس الم وير العمس  وق اح ياباد عل  موا بة  داا م و نمية اليالب لدى اابداعي الفكر والبحث  نمية ةبس من الحد ثة ال عليم وة اليب ل بني و الس األ ال مية الهيئة  شجيي ةض  ما ال المةو

  .للجامعة اا  را يجية األرداف من ُ عد وم سااع

 ن لة سحداث  س وبب مما لهاو ا كوض مس هلكم ةض من ابدلم العمسو لرص سن اا ولي وسبداعاد المج مي اب كاا لي امسارمم ال علمو لعملية محواما اليسما اليالب  جعس ةض اليرمو  بامعة غا ة سض

والعلمدي   اا  صدالا  ال  دم لي  سهم اوبعلم مبدعم بس ل ط ررا لي  العمسو  وق   فق واح ياباد ال ي وال دااد المهاااد  نمية عل  بحيث  ر د الداا يةو والم رااد ال عليمية البراما نوعية لي

 من و مكينهم واالاا ة األ ال مية  والا الجامعة و أريس  يو ر عل  و ر د واالااا الصعيد ن األ ال مي عل  الجامعة لي الشاملة الجولة لنشر   الة ا بيرم اار مامم  ولي الوية ةض  ما للمج ميو

 ااا  دا  مدن    مكنهدا  بد ددة  ا د را يجياد  وبدي  علد  الجامعدة   ليحد م  العالم  شهد  الرا المعلوماد واا صااد ا كنولوبي و واة العلمي ال  دم سض .عملهم مجااد لي الم سااعة موا بة ال يوااد

 .والنوعية الجولة حيث معا ير من المرمو ة الجامعاد مصاف بمن واالاا ة ل صب  األ ال مية وةنظم ها بودما ها

 ر دي    سلد   سبدالةم  الي  بشكس ال يبي ية  رع  األبحاث ال ي دال مي  مرا د سنشا   س دعي العلمي مما للبحث الم احة واامكاناد السيا ادل يو ر   بيرة ةرمية اا  را يجية الوية ُ وليو

 للجامعدة  الجد ددة  اا د را يجية   فدرل و .مندم  المربدوة  المج معيةالفالدة  و ح يق الجامعة لي العلمي لمورباد البحث لع اع و سو ق لعم سل  ةبس الوصوع من والمج مي الواص ال ياع مي الشرا ة

 الجامعداد  مدي  وبحثيدة  يدرا اد ة ال ميدة   لدي  وللددخوع  المرمو دة  العالميدة  مدي الجامعداد   الدولية عال ا ها يبكة ل و يي  موحة خية الجامعة وبعل حيث للجامعة الدولية للعال اد اخاصم امحوام

 بامعدة  وبدي  لدي  الويدة  الفع داع لهدر    ال يبيدق  ُ سارم ةض ابدم عالية  موحا نا .الجيدة والمماا اد المعااف ن س خالع من مة سا ية  و ة و دااد لولية   الة بنا  بهدف الدولية وذلك والمة ساد

 وسنندا   ح ي هدا  الفدرص وم ابعدة   عدن  الددالم  البحدث  سلد   الويدة   يلعداد  و نسدع  بدمن  المرمو دة    العالمي دة  الجامعداد  ولدي مصداف   األالني ة الجامعاد  ليعة لي  س حق المكاض الرا لي اليرمو 

 .والعالمية والجولة ال ميد عل   ر ق األمام سل  اليرمو  بامعة لدلي رر  األرداف  ح يق عل  عا موض
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 :االستراتيجية األهداف

 التالية: االستراتيجية األهدافتحديد تّم لرؤية الجامعة ورسالتها  اتحقيًق

 الميو وم يلباد ال نمية المس دامة ا  كماع  يو ر الجامعة با جا  مفهوم الجامعة الشاملةو وبما   نا ب مي ا الة الجامعة وةردالهاو وحاباد السوق المحلي واا ليمي والع  1

 ان اا المعرلة والمنالسة لي  وق العمسو والمسارمة الفع الة لي  نمية المج مي  ال داادعاليةو مةرس علميما و يبي يماو و م لك   فا ة اسعدال خر ا ذ  2

 ا  ا  بالبحث العلمي لي الجامعة نحو المعا ير العالمية اا  3

لمج مديو و م لدك المهداااد ال يبي يدةو والعلدوم المعرليدةو ومهداااد اا صداع والمهداااد الك ابيدة           سعدال  الب بامعي   م ي بالح  الو ني واان ما  ليكوض عضوما لاعلما ومن جمدا لدي ا    4

 والشفو ةو بما  كفس بارد  م لسوق العمس 

معةو وال مي دد بمسد وى الد دة والشدفالية لدي      الجاالوصوع سل  ال مي د لي العملية ال عليميةو والي مس وى موربا ها ل لبية اح ياباد المج مي المحليو واار مام بجولة البحث العلمي لي   5

 األعماع االاا ة 

 واؤ  ها المس  بلي ة  عميق العال اد الواابي ة مي الجامعاد والمرا د العلمي ة العالمي ةو و بالع الوبراد من ةبس  ح يق  يم العالمي ة لي مسيرة الجامعة   6

ما عبر  ولير حابا هما من ال عليم وال دا ب المس مر ن  لي ظس م ويراد البيئة الداخليدة والواابيدةو سذ سض العنصدر البشدرا      يو ر الكالا ن األ ال مي واالااا لي الجامعة و أريله  7

 رو األ ا: لي ال نمية وال يو ر  

  يو ر الجها  االااا لي الجامعة   8

 ا الة ال عليم الجامعي المج معي الي مس وى الشرا ة المس دامة بين الجامعة ومة ساد المج مي المحلي لضماض وصوع   9

د واابدداع لدي   و و ح يق اا   الع المالي واالااا الكامس الرا  سم  ب ح يدق ال مي د  اا  را يجية عد د المو ف المالي للجامعة ل كوض  الاة عل  ةلا  وظالفها وةلواارا ولق خييها   10

 موربا ها 
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 :التنفيذية الخطة

للجامعة ولق خية  منية وابحة ومحدلة مي  حد دد الجهدة    اا  را يجيةرداف فصلة   ضمن النشا اد ال ي  وف   م  نفيررا ل ح يق األللجامعة خية  نفير ة ُم اا  را يجية  ضمن الوية 

 ليها و حد د ةوبم ال صوا وة بابم  اانجا نسبة المسةولة عن  نفير رر  األنشية و حد د موربا ها ونوا جها ومةير  يا ها بما  مكن م ابعة  نفير الوية و يا: 

 

 :لةءللكليات وثقافة المسا االستراتيجيةالخطط 

للكليداد   اا د را يجية وبما  عك   موحاد وةرداف رر  الكليداد والمرا دد  و ضدمنل الويدة      2020 - 2016 لألعوام اا  را يجيةنجدد  الة الكلياد والمرا د لي الجامعة خييها ةل د 

سنو ة  ررا و ي م   يديم ةلا  عمددا  الكليداد والمرا دد ولدق   داا ر       ال نفير ة  نو ة بمعا ير ومةيراد  يا: وابحة  و يلب من الكلياد   د م   اا ر ةلا  ولق رر  الويط نصف  اوالمرا د خييم

 عل  الجامعة  الة وال  ييم بهرا الشكس العلمي بد دة  مامم مر بط بهر  ال  اا ر  و ع بر   الة المسا من عدمم والمد ر نال جد د للعمدا  بحيث  كوض  اا  را يجيةلا  وبما  عك  خييهم األ

 

 محاور الخطة االستراتيجية:

 األ ال مية والبراما األ ال مية الكلياد ا  حداث محوا  1

 الداا ية والويط البراما محوا  2

 العلمي البحث محوا  3

 اليلبة محوا  4

 الجولة سلااة محوا  5

 العالمية محوا  6

 المواال البشر ة محوا  7

 ال يو ر االااا محوا  8

 المج معية المسةولية محوا  9

 للجامعة المالي المو فا محو  10

 محوا البنية ال ح ية  11
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 تطبيق الخطة االستراتيجيةأبرز إنجازات الجامعة منذ 

  اا  را يجيةلوية منر  يبيق اسنجا اد الجامعة  ةبر 
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 ويــــرير السنـــوان بالتقـــوالت األلـــمدل

 مالحظات  اللون

 األخضر
 تاريخ : اإلنجازات التي تّم تنفيذها منذ بدء تنفيذ الخطة االستراتيجية ولغاية التقرير السابقإنجازات 

31/8/2018. 

 .31/8/2019ولغاية  1/9/2018من : الفترة إنجازات التقرير الحالي األزرق

 .نشاط بدأ ولم ينته بعد األصفر

 االستراتيجية. بالخطةحدد ـُ: نشاط لم يـُنفذ بالوقت المنشاط حان وقته ولم ُينّفذ األحمر

 .تنفيذه نشاط لم يحن وقت األبيض
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 وقته يحننشاط لم  نشاط حان وقته ولم ُينّفذ نشاط بدأ ولم ينته بعد إنجازات التقرير الحالي   رير السابقالتقإنجازات 

 

 األكاديمّية والبرامج الكليات المحور: استحداث

التنميوة   الجامعوة باتجواه مفهووم الجامعوة الشواملة، وبموا يتناسوب موع رسوالة الجامعوة وأهودافها، وحاجوات السووق المحلوي واإلقليموي والعوالمي، ومتطلبوات                 الهدف االستراتيجي: استكمال تطووير  

 المستدامة.

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

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة 

 االستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

النسبة المئوية 

 لإلنجاز/ العدد
 مالحظات

 الى من

وبدددي الهيكددددس ال نظيمددددي للكليدددداد  

 المنوا ا  حدا ها 

 س راا الهيكس ال نظيمي للكلياد الجد دة من مجل  األمنا     م 

1/6/2016 1/9/2016 

نالب الرلي  للشةوض 

 .األ ال مية

لجنة خاصة  شكلها 

 الرلي  

 

 

لددم  دد م الموال ددة علدد  ا دد حداث برنددامجي ال مددر ا والعلددوم  

     اليبية الموبر ة من  بس مجل  ال عليم العالي 
  رااال مر ا

 

  راا العلوم اليبية 

وبدددي الويدددط الداا دددية للبدددراما    

سنشاؤرا لي الكلياد/ األ سام المنوا 

الجد دة ولق لليس ا  حداث البدراما  

 الداا ية لي الجامعة 

  م  س راا الويط للبراما ال الية من مجل  األمنا  

 بكالوا و:  مر ا  •

 بكالوا و: علوم  بية موبر ة  •

 بكالوا و: عالا  بيعي  •

 بكالوا و: صحة عامة  •

1/11/2016 1/8/2017 

للشةوض نالب الرلي  

 األ ال مية 

لجنة خاصة  شكلها 

 الرلي  

 

نشا   لية سم  رح 

 ال مر ا

 

نشا  العلوم سم  رح 

 اليبية

 دددولير البنيدددة ال ح يدددة وال جهيدددداد  

العلميددددددة والمو بددددددراد ال عليميددددددة   

 الميلوبة 

مو بدددراد  عليميددة بد دددة لدددي مبدداني الجامعدددة     7 ددم   جهيددد   

 الجد دة باأل اث والمعداد الال مة 

 
2016 2018 

نالب الرلي  للشةوض 

 االاا ة 

 الدالرة الهند ية 

 لالرة اللوا م 

 لالرة الصيانة 

20% 

  م ا  حداث لم 

 لي ي  ال مر او 

والعلوم اليبية 

ولم   م  والمساندة

 سنشا  المباني 

 دددم  الموال دددة مدددن مجلددد  األمندددا  علددد  ا ددد حداث الكليددداد       رخيص الكلياد الجد دة 

 الجد دة  
  الي  الجامعة 2018 2017

منظوا ةمام مجلد   

 ال عليم العالي 

برنددامجي ال مددر ا والعلددوم لددم  دد م الموال ددة علدد  ا دد حداث 

 اليبية الموبر ة 

    

  دمل الجامعة 

بيلبها لمجل  

ال عليم العالي ولم 

  م الموال ةو و ي م 

ال  دم مرة ةخرى  

  رااال مر ا
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  راا العلوم اليبية

الدددددد الكليددددداد/ األ سدددددام الجد ددددددة  

   ولددق ة دد  بأعضددا  ريئددة ال دددا

 ومعا ير ااع مال 

 ددم  ال أبيددس لحددين الحصددوع علدد  الموال ددة علدد  ا دد حداث        

برنامجي ال مر ا والعلوم اليبية الموبر دة مدن  بدس مجلد      

 ال عليم العالي 

2016 2018 

 الي  الجامعة 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

 مد ر المواال البشر ة 

 

 

الد الكلياد بأعضا  ريئدة  دا سدية   

مددن خددالع وبددي خيددط ا دد  يا      

 واب عاث   

 ددم  ال أبيددس لحددين الحصددوع علدد  الموال ددة علدد  ا دد حداث        

برنامجي ال مر ا والعلوم اليبية الموبر دة مدن  بدس مجلد      

 ال عليم العالي 

2016 2020 

 الي  الجامعة 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

 الكلياد الجد دةعمدا  

 

 

ع ددد ا فا يدداد يددرا ة مددي الجهدداد     

ذاد العال ددة ل ددولير البيئددة ال يبي يددة 

 وال دا بية لليلبة 

 

2018 2020 

 الي  الجامعة 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

 عمدا  الكلياد الجد دة

 

 

ا د حداث  سددمي المسدا اد الودميددة   

 للم يلباد ااخ ياا ة 

( ب دداا   23/2016مجلدد  العمدددا  ا ددم )  علدد  بلسددة   بنددا م

 ددم   ددو ين  سددم المسددا اد الودميددة اانسددانية لددي  6/6/2016

ا سلدد   ليددة اط دداا واألنثروبولوبيددا    ليددة اطلا  ون لهددا اح مدد 

 و سم المسا اد الودمية العملية لي  لية العلوم 

 ال راا    

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

للبراما وبي الويط الداا ية 

المنوا سنشاؤرا ولق لليس ا  حداث 

 البراما الداا ية لي الجامعة 

  م  س راا الويط الداا ية ال الية من المجال  المو صة  

برنددددامجي رند ددددة الشددددبكاد ورند ددددة البرمجيدددداد لددددي      •

  لية  كنولوبيا المعلوماد   

برندددداما المدددداع واألعمدددداع لددددي  ليددددة اا  صددددال والعلددددوم   •

 االاا ة 

1/11/2016 1/8/2017 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

لجنة خاصة  شكلها 

 الرلي 

 
 

 

 1ال راا

 

 2ال راا

 مدددل الموال دددة علددد  ااع مدددال الوددداص ل وصدددص اللودددة  •

ال ر يدددة/ برنددداما البكدددالوا و:و و دددد  دددم   بدددوع اليلبدددة    

   2017/2018اع بااما من العام الجامعي 

 مل الموال ة عل  برنامجي مابس ير لي ال انوض الوداصو   •

ومابسدد ير لددي ال ددانوض العددام لددي  ليددة ال ددانوض بمسددااا        

 الشامس والر الة  

جدددرا العمدددس علددد   حضدددير خي دددين حدددد ث ين لدددي  ليدددة    •

  كنولوبيا المعلوماد وعلوم الحا و  ل وصصي 

  يبي اد يبكاد الحا و  −

   

  

 ال ر يةاللوة 

 

مابس ير ال انوض 

 العام والواص

 

الا برنامجي   م 

رند ة الشبكاد 

ورند ة البرمجياد 

بالرغم من الموال ة 

مجل   المسب ة من

ال عليم عل  سنشا  
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 Computer Network Application. 

− Web Engineering. 
 

العمددس بددااى علدد  ا دد حداث برندداما ل  ددواا  للسددفة لددي   •

 ال ربية الر ابية 

برندداما مابسدد ير ال ربيددة   العمددس بددااى علدد  ا دد حداث     •

   فاعلااة ا اض األسبرناما مابس ير و ب داليةاا

 م سعدال خيدة لاا دية م  رحدة لبرنداما المابسد ير لدي        •

الم داحف و جددرا العمدس اطض علدد  منا شدة رددر     لاا دة  

الوية و ولير الم يلبداد الال مدة انشدا  البرنداما مدن      

  بس اللجنة المكلفة 

 ددم سعدددال لاا ددة بدددوى وخيددة ةوليددة انشددا  برندداما       •

    مابس ير لي  وصص األنثروبولوبيا الجنالية 

 عالة  فعيس برناما الفيد ا  النوو ة س •

ي  مابسدددد ير ال صددددميمو لاا ددددة ا دددد حداث بددددراما لدددد  •

ل  وااة اصوع الف مو ل  وااة لي المو دي   ومابسد ير   

 المو ي   بال عاوض مي المعهد الو ني للمو ي   

خيددددة ةوليددددة لددددي  ليددددة اا  صددددال والعلددددوم االاا ددددة     •

ا ددد حداث مابسددد ير الر دددالة وال يدددالة لدددي  سدددم سلااة    

 األعماع 

غدالددة مرابعددة الويددط الداا ددية لمجموعددة  ددالع ةبددو   •

 لل عاوض لي براما مابس ير المحا بة الدولية 

 ال سمين 

 راا الموال ة عل  

 األ سام

 

 راا عدم الموال ة 

 عل  البراما

 

 البراما النوعية

 

 

 

 

 

 

 

 

  لاا ة الم احف

  

 

برناما 

نثربولوبيا األ

 الجنالية

 

 الر الة وال يالة

 

 المحا بة الدولية

نوعية ل لبية اح ياباد ال  ال ميةاألبراما عدل من ال ا  حداث

  السوق

 
   

 
 

ا  حداث براما 

 الداا اد العليا
 

ا  حداث براما 

 بكالوا و:
 

 ا  حداث البراما
 

 دددولير البنيدددة ال ح يدددة وال جهيدددداد  

العلميددددددة والمو بددددددراد ال عليميددددددة   

 الميلوبة 

الميلوبددة  دد م العمددس علدد  انجددا  المو بددراد وو ددالس ال علدديم  

 للبراما الجد دة 

 دو ددد  اعداد الداا داد العليددا بشايداد ذ يددةو     ليدة ال ربيدة    

2017 2018 

نالب الرلي  للشةوض 

 االاا ة 

 الدالرة الهند ية 

 لالرة اللوا م 

35% 
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 و جد د م اعد ال اعاد والس الر ولراض الجدااض 

  جهيد ة اث  لي ي الصيدلة واليب 

 لالرة الصيانة 

 دددم  س دددراا البدددراما الجد ددددة )بكدددالوا و: اللودددة ال ر يدددةو          رخيص البراما الجد دة

برنامجي مابس ير ال انوض العام والواص( من مجل  ال علديم  

 العالي و م  الحصوع عل  ااع مال الواص لهر  البراما 

  الي  الجامعة 2018 2017

 

الدددددد البدددددراما الجد ددددددة باليدددددا م    

ة د  ومعدا ير   االااا والفني ولق 

 ااع مال

 دددم  الدددد البدددراما الجد ددددة بدددالكوالا األ ال ميدددة واالاا دددة       

 2018 2017 الميلوبة و م  الحصوع عل  ااع مال الواص لها 

 الي  الجامعة 

نالب الرلي  للشةوض 

 االاا ة 

 مد ر المواال البشر ة 

 

 

 ةالد البدراما الجد ددة بأعضدا  ريئد    

 دا سدددية مدددن خدددالع وبدددي خيدددط  

 ا   يا  واب عاث

ةعضددا  ريئددة  دددا   لدابددة الددد  واا  للوددة  3اب عدداث   ددم  •

 ال ر ية 

 4مدا ددين سلدد   سددم يددبكاد وةمددن المعلومدداد و 4 ددم  ن ددس  •

  ITمدا ين سل   سم رند ة البرمجياد لي  لية 

  وبد خية اب عاث للبراما األخرى  •

2017 2020 

 الي  الجامعة 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

 عمدا  الكلياد الجد دة

  

لدددي  ليدددة  كنولوبيدددا   1ال حددداق عضدددو ريئدددة  ددددا   عددددل  

    المعلوماد بعد العولة من ااب عاث 
  

  راا ال عيين

ومبعو ين عالد ن مدن حملدة   عضو ريئة  دا    13 عيين  م  

   لية الحجاوا للهند ة ال كنولوبيةالد  واا  لي 
   

  

ع ددد ا فا يدداد يددرا ة مددي الجهدداد     

ذاد العال ددة ل ددولير البيئددة ال يبي يددة 

 وال دا بية لليلبة 

ا فا يددة مددي يددر اد ومة سدداد و نيددة ل ددولير   12 ددم   و يددي 

 2020 2017 لرص  دا بية  

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

 عمدا  الكلياد 

 
 

ا دد حداث برندداما    ددم  ع ددد ا فا يددة مددي معهددد  ددون  سمددر   •

 اللوة ال ر ية بكلية اطلا   

بامعددة السددلياض الشددر ف  ا ددم اا ددالمية ع ددد ا فا يددة مددي  •

ندونيسدديا  مددن ةبددس لاا ددة علددم اللوددة      ةالحكوميددة ا دداو/  

العربيددة وةصددوع الف ددم وم اصددد الشددر عة لرلددي مسدد وارم     

 العلمي 

ع ددد ا فا يددة بددين  ليددة اليددب وو ااة الصددحة والودددماد       •

( ةخصددالي ل دددا ب  لبددة   38اليبيددة الملكيددة حيددث   ددوم )  

 الكلية 

يدددول العر ضدددة ا فا يددداد مدددي الجامعددداد    دددم  وبدددي الو  •

 األالنية ومر د الحسين للسر اض 

   

  

 ا فا ية  ون  سمر 

 

 

ا فا ية السلياض 

 الشر ف

 

 

ا فا ية و ااة 

 الصحة 

 

ا فا ية الودماد 

 اليبية
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وبعل البنول األولية ا فا ياد مي بامعاد عالمية ل دولير   •

لرص  ددا ب ليدال  السدنة األخيدرة لدي  ليدة اليدب مثدس         

       بامعددددة مي شددددواض وبامعددددة انددددد انا وبامعددددة  اليفوانيددددا    

 ) اض ل يوو( 

دة م وصصة ليلبة  سدم ال دوى    م  س جال لرص  دا ب بد  •

 الكهربالية لي مشروع اليا ة الشمسية لي الجامعة   

 ولير برناما ال دا ب العملدي ليلبدة ال دانوض لددى الجهداد       •

 ال ضالية ومكا ب المحاماة   

ع دددد لوااد  دا بيدددة لليلبدددة بال عددداوض مدددي مر دددد العددددع   •

 للمساعدة ال انونية والمرصد األواوم و يي   

العالميدة مدن اامداااد     IFCCOمدن يدر ة    ا  ضالة ولد •

والعلوم  ا   يا  خر جي  سم ال سو ق لي  لية اا  صال

 للعمس لي الشر ة  االاا ة

لددي  ليددة الحجدداوا للهند ددة ال كنولوبيددة  ددم   شددكيس لجنددة      •

لشدةوض ال دددا ب حيددث  امددل بإعددال  اعدددة بياندداد وا ددعة   

  شمس  الة الشر اد الم احة لل دا ب 

 دددا ب مهند ددين مددن حددد ثي ال وددرا بال عدداوض مددي و ااة   •

 األيواع العامة 

 

 

 

 

 

 

 

نموذا بياناد 

 -المشاا ــــــي

 وليد اليا ة 

 الكهربالية

 

المباني ال ي  م  

 شويلها باليا ة 

 الكهربالية

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/الدوائر/الهندسية/نموذج%20بيانات%20المشاريــــــع-%20توليد%20الطاقة%20الكهريائية.doc
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/الدوائر/الهندسية/نموذج%20بيانات%20المشاريــــــع-%20توليد%20الطاقة%20الكهريائية.doc
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/الدوائر/الهندسية/نموذج%20بيانات%20المشاريــــــع-%20توليد%20الطاقة%20الكهريائية.doc
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/الدوائر/الهندسية/نموذج%20بيانات%20المشاريــــــع-%20توليد%20الطاقة%20الكهريائية.doc
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/الدوائر/الهندسية/المباني%20التي%20تمّ%20تشغيلها.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/الدوائر/الهندسية/المباني%20التي%20تمّ%20تشغيلها.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/الدوائر/الهندسية/المباني%20التي%20تمّ%20تشغيلها.pdf


    2018/2019التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام الجامعي 

 44 طـــة والتخطيـــالتنميرة ــــدائ

 دداغوو  ددالبيو ا فا يدداد يددرا ة مددي يددر اد ) 4 و يددي  •

ا فا يداد بد ددة     7ان ااو حجاوا(و والعمس بدااى ل و يدي   

)بلد دددة اابددددو يدددماع  دددماادو غرلدددة صدددناعة اابددددو      

12BK NBRM, Quality Partners, Auto 

Disc لي  لية الحجاوا ) 

ا فا يدددة منظمدددة اوض بول يدددم ومك دددب المة سدددة الدوليدددة    •

 م  لية ااعال حما ة البيئة )الع بة( IREXللبحوث 

مر رة  فدارم بدين  ليدة ال دانوض وبدين مر دد       لعدال   م اا •

غا  هددا  دددا ب  لبددة الكليددة    العدددع للمسدداعدة ال انونيددةو 

نشية ال انونيدة ال وعو دة الهاللدة لنشدر     وسيرا هم لي األ

 الث الة ال انونية بين يرال  المج مي المو لفة 

سابدد  ال نسيق مي مد ر اد ال ربيدة وال علديم لدي محالظدة      •

مددن ةبددس  نظدديم عمليددة ال دددا ب الميددداني ليلبددة  ليددة        

 ال ربية 

الملدددك عبدددداهلل المة ددد     ال نسددديق مدددي الااة مس شدددف   •

ل نظدديم عمليددة ال دددا ب الميددداني ليلبددة ااايددال النفسددي  

 لي  لية ال ربية 

 دا ب  ال   لية الحجاوا للهند ة ال كنولوبية و ليدة   •

 لبة مة سة ال ددا ب  الفنوض الجميلة سبالة سل   دا ب 

المهني و ال  الشر ة الو نيدة لل شدويس وال ددا ب لدي     

 لالرة اان اا والصيانة 

   

  

 

 ا فا ية  اغو

 

 

 

 IREXا فا ية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ع ددد يددرا ة مبدليددة مددي مة سددة سعمدداا سابددد  كددوض ل سددم      •

ال صددميم لددي  ليددة الفنددوض الجميلددة لوا لددي  أ ددي  و نفيددر   

 عدل من األنشية الفنية لي محالية سابد 

  لية الحجاوا للهند ة ال كنولوبية  •

  د م م  رحاد لثماني براما  عاوض مي ال واد المسدلحة   -

ليصددس لددي مو لددف  األالنيددة عددن  ر ددق مر ددد األميددر   

المجددااد الهند ددة حيددث  ددي م  دددا   مسددا اد م  دمددة   

    بمس وى المابس ير

ال عاوض بين  سمي الهند ة المدنيدة ورند دة العمدااة مدي      -

بلد ة اابد الكبرى وذلك لبحث  دبس  يدو ر و دط مد ندة     
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  اابد وو ط الشونة الشمالية

 دا ب عدل من المهند ين علد  نف دة و ااة اا صدااد     -

 نولوبيا المعلوماد و ك

مسددارمة  سددم رند ددة العمددااة لددي سعددالة  صددميم و أريددس  -

مبن  مسجد عمر بن الويدا  لدي بلددة النعيمدة  و دي وم      

  ال سم بالمشاا ة ب أريس بر ة الحصن

ع دددد عددددة يدددرا اد مدددي مة سددداد محليدددة مثدددس غرلدددة    -

الصدددناعة وال جدددااةو وذلدددك لدددربط الموربددداد العمليدددة   

)مجمددي  اد الصددناعة المحليددة والعلميددة للكليددة مددي حابدد  

ع ددد ةوع لواة من ظمددة لددي الر ددالة األ ال ميددة(و و ددرلك 

مهاااد  وق العمس بال عاوض مدي مر دد ا دالة األعمداع     

  وال يو ر الوظيفي ) اغو(

  لية الصيدلة   •

ولدد  لعمددس صدديدلية  ع ددد ا فا يددة مددي يددر ة الصدديدلية األ  -

  كليةالال رابية لي 

ة الحكمددة ل يددو ر ال اعدداد لو ددةع ددد ا فا يددة مددي يددر ة   -

  كليةالال دا سية لي 

 لية السياحة والفنالق  ع د ا فا ياد مي مة ساد المج مدي   •

 المحلي وير اد ذاد عال ة بالسفر والييراض والسياحة  

  لية الر ابة   •

 دددم   و يدددي ا فا يدددة  عددداوض مدددي مر دددد بحدددوث الر ابدددة    -

والمرار ين لدي معهدد   المدا ية وال ربية البدنية لأل فاع 

"Karlsruhe"  األلماني 

 (GIZ و يي ا فا ية  عاوض بين الو الة األلمانية لل عاوض ) -

 والكلية 

 ال ربية    لية •

ع ددد ا فا يدداد مددي عدددل مددن المددداا: الواصددة المحييددة   -

 بالجامعة ل نفير ا  را يجية ال دا ب الميداني 

محالظدة سابدد   ال نسيق مي مدد ر اد ال ربيدة وال علديم لدي      -

مددن ةبدددس  نظدديم عمليدددة ال ددددا ب الميددداني ليلبدددة  ليدددة    

 ال ربية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1ا فا ية

 

 2ا فا ية
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ال نسيق مي الااة مس شف  الملك عبداهلل المة   ل نظديم   -

عملية ال دا ب الميداني ليلبدة ااايدال النفسدي لدي  ليدة      

 ال ربية 

 ع د ا فا ية لل دا ب مي  و سل  كو   -

  لية اطلا    •

 سدم   -لالرة ااحصا اد العامةع د لوااد بال عاوض مي  -

  SPSSلواة  الجوراليا

 فعيس اا فا ية بين  سدم الجوراليدا وبرنداما ا را دمو:/      -

و عددل اليلبدة   2ةلمانياو عدل الهيئة ال دا سدية المبعدو ين    

  1المبعو ين  

 لية الشر عة  سعدال مسولة ا فا ية مي  لية ال ابدي يدر      •

ل ميدة بايدا  يدارير لدي     لي ا  راليا عل  غراا ا فا يدة ة ا 

  ر يا 

اعي" حيددث  كددوض المو بددر  حددل سلااة  و يدي ا فا يددة  عدداوض بددين اليرمددو  ومجموعددة اا صددااد األالنيدة "اواانددا" ونصددل علدد  ةض  دددول مجموعددة اواانددا مو بدر"اواانا اليرمددو  اابددد     •

 وسيراف مجمي الر الة األ ال مية لل ميد 

ألبهددةو وال دي   دي  ليلبدة الكليدة ال ددا ب       سنشا  ير ة   ن لمو بر اا صااد ال ددا بي لدي  ليدة الحجداوا والهند دة ال كنولوبيدة المددول بمو لدف خددماد اان رندلو وةحددث ال  نيداد وا              •

 .صااد الولو ة و ولير ال دا ب العملي الال م لهمالنظرا والعملي ال يبي ي لمو لف مسا اد اا صااد الال لكيةو وسبرا  األبحاث الم وصصة لي اا 

ن وال ي  ضم عدة ةا اض  منها  ( لي الجامعة  وال ي  عد المنصة الثالثة عل  مس وى المملكةو وذلك  نفيرا ا فا ية ال عاوض المبرمة بين اليرمو  وير ة  ZINCال  اح منصة   ن لإلبداع ) •

و ال ي  مكن واص باليباعة  ال ية األبعالو وا ن الوا ي اال رابيو باابالة سل  وبول عدة مساحاد م عد لة اا  عمااد والمجهَدة بأحدث المعَدادا ن  يو ر األلعا  الر ميةو والر ن ال

ا  فالة من المرالق وال سهيالد الم ولرة لي ( من اليلبة المسجلين من اZINCا  ودامها لع د ااب ماعاد ةو لع د واياد عمس ةو حل اد العصف الررني وغيرراو و ي مك ن ةعضا  )

 ZINCا فا ية   المنصة

ية ال عليميدة ألا  عن  بال عليم االك روني ليكوض األوع من نوعم لي الجامعاد األالنيةو نظرا سل  ةض ررا النوع من ال عليم ةصب  من الضروا اد لي العملمر د ُ  بامعة اليرمو  بصدل سنشا  •

                           بعدددد لليلبدددة غيدددر األالنيدددين لدددي بامعدددا هم مثدددس     %و و دددي وم المر دددد بدددال عليم االك روندددي عدددن     25مة سدددة ة ال ميدددةو بحيدددث  صدددس نسدددبة المسدددا اد ال دددي  ددددا: الك رونيدددا سلددد           

  Proposal to establish the YU Online Education Center)ماليد او الصينو و ر يا( 

 الموال ة المبدلية عل  ا  حداث برناما مابس ير لي سلااة المواال البشر ة لي  لية اا  صال والعلوم االاا ة  •

 لي الوا اد الم حدة اامر كية  ( الموولة لمن  اخصة مداولة المهنةECFMG م  اع مال  لية اليب من بمعية ) •

  21/5/2017حيث  م   ور ا اليلبة ومنحهم يهالاد ب اا    Common Bond فعيس برناما الودمة ااب ماعية بال عاوض مي بامعة مي شيواض ومنظمة الـ  •

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/الدوائر/العلاقات%20الدولية/اتفاقية%20زين.pdf
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file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/الدوائر/العلاقات%20الدولية/اتفاقية%20زين.pdf
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  سارم  لية اليب ممثلة بعميدرا  عضو ةو الي  لي ةرم اللجاض اليبية والصحية الو نية  •

 المجل  األعل  لصحة المرةة برلا ة  مو األميرة عالشة  ✓

 المجل  الصحي العالي برلا ة معالي و  ر الصحة  ✓

 لجنة الداا اد العليا لي المجل  اليبي األالني  ✓

 الا ة اللجنة العلمية لي بمعية ة با  العيوض األالنية  ✓

 اللجاض العليا ولجاض اام حاناد لي المجل  اليبي األالني  ✓

 
 المحور: البرامج والخطط الدراسّية

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

 فــي الحديثــة االتجاهــات واإلقليمــي، وتواكــب 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 

 االستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

النسبة المئوية 

 لإلنجاز/ العدد
 مالحظات

 الى من

اا ددددددالع والمسددددددد  المعلومدددددددا ي  

األخددرى  ددوا   ل جدداا  الجامعدداد

 المحلية ةم العالمية 

 الم اانة لكالة براما الجامعة  م  سعدال   اا ر 

  
بميي األ سام 

 األ ال مية لي الجامعة
 30/11/2015 

لاا دددة اح يابددداد السدددوق لمعرلدددة  

مدددددى حابددددة  ددددوق العمددددس لهددددرا     

 ال وصص 

  م  سعدال   اا ر اح ياباد السوق لكالة براما الجامعة 

  
بميي األ سام 

 األ ال مية لي الجامعة
 31/12/2015 

الرؤ ددددة والر ددددالة للويددددط  حد ددددد 

الداا ددددددية مددددددي  حد ددددددد ةرددددددداف    

 ومورباد البراما 

والر ددالة للويددط الداا دديةو  مددا  ددم   حد ددد   ة ددم   حد ددد الرؤ دد

 15/6/2016 1/6/2016 ةرداف ومورباد  الة البراما 
بميي األ سام 

 األ ال مية لي الجامعة
 15/1/2016 

سعددددددال المصدددددفولة لكالدددددة بدددددراما 

 البكالوا و: لي الجامعة 

  م  انجا  المصفولة 
15/6/2016 30/6/2016 

بميي األ سام 

 األ ال مية لي الجامعة
 30/1/2016 

 صدددميم الويدددط الداا دددية المعدلدددة  

لكدددددس بدددددراما البكدددددالوا و: لدددددي   

  م  سعدال مسولة الويط الداا ية 
1/8/2016 1/9/2016 

بميي األ سام 

 األ ال مية لي الجامعة
 1/3/2016 
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 الجامعة 

سا ددداع الويدددط الداا دددية المعدلدددة   

 .لمحكمين خاابيين

  م  ا  الم   اا ر المحكمين الواابيين 
1/9/2016 15/9/2016 

بميي األ سام 

 األ ال مية لي الجامعة
 1/4/2016 

 انجا  الويط الداا ية المعدلة   م  ال صميم النهالي للوية الداا ية 
15/9/2016 1/10/2016 

بميي األ سام 

 األ ال مية لي الجامعة
 1/5/2016 

اع مدددال الويدددة مدددن مجلسدددي ال سدددم 

 والكلية 

  م  ال نسيب من ِ بس مجال  األ سام والكلياد 
1/10/2016 15/10/2016 

بميي األ سام 

 األ ال مية لي الجامعة
 1/6/2016 

الويط الداا دية سلد  مر دد    سا اع 

الجدولة لل أ دد مدن ا د يفا  م يلبدداد     

 ااع مال األ ال مي 

  م  اع مال الويط الداا ية من ِ بس مر د الجولة 
15/10/

2016 
1/11/2016 

 األ سام األ ال مية 

 مر د الجولة
 15/6/2016 

عددرض الويددط علدد  لجنددة الويددة    

 الداا ية لي الجامعة 

باع مددال الويددط الداا ددية مددن ِ بددس لجنددة الويددة    ددم  ال نسدديب 

 الداا ية 
1/11/2016 1/12/2016 

لجنة الوية الداا ية 

 لي الجامعة
 1/7/2016 

س ددددراا الويددددط مددددن  بددددس مجلدددد    

 .العمدا 

 

خيددة لاا ددي ة  63صددداد  ددراااد مجلدد  العمدددا  باع مددال 

 لمرحلة البكالوا و: 
 8/8/2016  مجل  العمدا  31/12/2016 1/12/2016

الحصدددوع علددد  ااع مدددال المحلدددي    

لكالة البراما األ ال مية لي الجامعة 

 بمن برناما  مني محدل 

 م  الحصوع عل  ااع مال المحلي لمعظدم البدراما األ ال ميدة    

و ةما ليمدا   علدق بدالبراما المنشدأة     2007ال ي ةنشئل بعد عام 

لي م لاا ة وا دي ردر  البدراما ل حد دد اليا دة       2007 بس عام 

 اا  يعابية والنوا ص الوابب  والررا اع مال رر  البراما  

 علديم العدالي وبدماض     را مجل  ريئة اع مدال مة سداد ال   •

بول هدددددا الموال دددددة علددددد  ااع مدددددال الوددددداص لبرنددددداما     

البكددددالوا و: لددددي  وصددددص الهند ددددة المدنيددددة وبيا ددددة   

او  مددا والددق المجلدد  علدد      البمدد 1619ا دد يعابية  دددارا  

ااع مال الواص لبرناما البكالوا و: لدي  وصدص اللودة    

ال ر يةو سبالة سل  موال  دم علد  اا د مراا لدي ااع مدال      

الوددداص لبرندددامجي البكدددالوا و: لدددي  وصصدددي علدددوم     

 األاض والبيئةو وااحصا   

اع مددال برنددامجي اللوددة العبر ددة والفاا ددية مددن  بددس ريئددة       •

 ااع مال الواص 

الموال ة عل  ااع مال الواص ل وصصي العال اد العامدة   •

وااعالض لي  ليدة ااعدالمو وا  صدال المداع واألعمداع لدي       

1/3/2017 1/3/2019 
 الكلياد 

 مر د الجولة 

85% 

 

 

 

 

 

 

نجا  ااع مال س م  

المحلي لبراما بعد 

اغم ةنم  2007

مبرما بإنجا   لي 

 ل رة اح ة 

  

 ااع مال المحلي 
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 وم االاا ة بالجامعة  لية اا  صال والعل

( الموولددة ECFMG ددم  اع مددال  ليددة اليددب مددن بمعيددة )    •

لمددددن  اخصددددة مداولددددة المهنددددة لددددي الوا دددداد الم حدددددة    

 اامر كية 

 فعيس برناما مابس ير "علوم البيئدة" لدي  ليدة العلدوم و دم        •

البددددددد  ب بددددددوع اليلبددددددة للبرندددددداما منددددددر الفصددددددس األوع   

2016/2017   

ا  حداث برناما مابسد ير لدي سلااة   الموال ة المبدلية عل   •

 المواال البشر ة لي  لية اا  صال والعلوم االاا ة 

با ددد ثنا   دددم  اع مدددال بميدددي البدددراما لدددي  ليدددة الحجددداوا  ▪

 برناما الهند ة اليبيةو والعمس بااى ل  د م اليلب 

و وبرنداما   اليب  ددا   العلدوم  ةسع مال برناما مابس ير  ▪

 لي  لية ال ربية   اليب  دا   اللوة العربيةةمابس ير 

الحصدددوع علددد  ااع مدددال المحلدددي لمعظدددم البدددراما        دددم  ▪

 مددا ليمددا   علددق بال وصصدداد غيددر المع مدددةو ةاأل ال ميددةو 

ا بداا ة وا ي رر  البراما ل حد د اليا ة   وم المر د حاليم

اا ددد يعابية والندددوا ص الوابدددب  والرردددا اع مدددال ردددر     

 البراما 

   

برناما  136

مع مد من 

 145ةصس 

برناما 

(94%) 

 

 

البراما المع مدة 

 ةالجد د

 

 

 

 

الحصوع عل  ااع مال المحلي لمعظم البراما األ ال ميةو   م 

غيددر المع مدددة   البددرامابداا ددة وا ددي  الجددولة   ددوم مر ددد  و

ل حد ددددد اليا ددددة اا دددد يعابية والنددددوا ص الوابددددب  والررددددا   

  رااع مال

   

98 6 %

برناما  144)

من ةصس 

146) 

البراما المع مدة 

 الجد دة

 

الحصددددوع علدددد  ااع مددددال الدددددولي 

لبراما ة ال مية مو ااة لي الجامعة 

 )برناما عل  األ س من  س  لية( 

أل سددام  ليددة الحجدداوا للهند ددة     ABET ددم  ال  دددم اع مددال   

 ال كنولوبية   

 لكلية السياحة والفنالق  TedQualوااع مال 

( م ضددمنا TedQual% مددن الملددف )75 ددم  سنجددا  مددا نسددب م 

 ال  ييم الرا ي لي المجااد ال الية 

 (Employersالموظفين )  1

 (Studentsاليلبة )  2

 (Facultyالكالا )  3

 (Curriculumالوية الداا ية )  4

1/3/2017 31/12/2020 
 الكلياد 

 مر د الجولة 
40% 

اا فا ية المو عة مي 

USAID 

 

 

ااع مال الدولي 

TedQual 
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 (Managementاالااة )  5

رنددددا  مجموعددددة مددددن الملفدددداد  ددددم  انجا رددددا مددددن ال سددددم        

 وبعضها  حل المرابعة وةرمها   USAIDلـوا

    الوية ال سو  ية للبرناما1

  مسولة   يب لل دا ب الميداني  2

  الوية ال نفير ة للبرناما  3

  كليةبرويوا لل سم وال  4

    يب بماض الجولة  5

 الوية ال نفير ة للمدونة العالمية ألخال ياد السياحة   6

وذلددك  (UNWTO ددم    ددد م ملددف ال  يدديم الددرا ي لمنظمددة )  •

لحصدددوع علددد  (و و دددم  اUSAIDبمسددداعدة مدددن  بدددس الدددـ )

 موال ة س جابية مبدلية 

 ددم  الحصددوع علدد  ااع مددال الدددولي مددن منظمددة السددياحة       •

( لبرندداما االااة السددياحية لددي  ليددة  TedQualالعالميددة )

 السياحة والفنالق لمدة عام 

الدوليددة و ددم   ECFMGمددن ريئددة    ليددة اليددب اع مددال   ددم  •

 سجيس الكلية لي الجمعية العلميدة ا حدال  ليداد اليدب لدي      

و والحصدوع علد  اع دراف العد دد     ا حال الجامعاد العربيدة 

 من المنظماد اليبية العالمية 

بددراما مددن  5 ا دد كماع م يلبدداد اع مددال العمددس علدد  بددااى •

عددددال س ليدددة الحجددداوا للهند دددة ال كنولوبيدددةو حيدددث  ددد م    

 ABETاليلبدداد لل  دددم للحصددوع علدد  ااع مددال الدددولي    

 لهر  البراما 

بدراما مدن  ليدة  كنولوبيدا المعلومداد وعلدوم        3اخ ياا   م  •

  ABETالحا و  لل  دم للحصوع عل  ااع مال الدولي 

    
 ع مال الدولياا

 

   ABETلجنة

 الحجاوا

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

سنشدددددددا  المو بدددددددراد ال دا سدددددددية   

 و حد ثها 

 لي مو لف الكلياد األ ال مية  امو برم 27 م   حد ث 

1/6/2016 31/12/2020 

نالب الرلي  للشةوض 

 االاا ة  

 الكلياد 

 لالرة الصيانة 

 لالرة اللوا م 
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لدي  ليدداد الجامعدة المو لفددةو    امو بددرم 28 دم   حددد ث وسنشدا    

 منها 

 دم  انشددا  مو بدر لددروا ااح يابداد الواصددة لدي الجامعددة      •

وع مددن نوعددم لددي المني ددةو  مددا  ددم   جهيددد مو بددر   األ وردد

لدي  ليدة  كنولوبيدا المعلومداد وعلدوم       الم عددلةو للو الط 

 الحا و  

 م  ا  حداث مو بدر المهداااد السدر ر ة لدي  ليدة اليدبو        •

 و دو د مو براد الكلية بأحدث و الس ال عليم  

حصدا    م  ا  حداث مو بر حا دو  بال عداوض بدين  سدم اا     •

 والعلوم الحيا ية 

 ثدددة نشدددا  مو بدددر بحثدددي ل حضدددير وحدددداد ااندددااة الحد س •

(LED بدعم من صندوق البحث العلمي لي  لية العلوم ) 

 مو برما لي  لية الحجاوا  12 م  ا  حداث  •

 مو بر الر م با  ودام الحا و   ✓

 ن للداا اد العليا  مو بر ✓

 مو بر لبحوث اللوة العربية لي مجاع ال كنولوبيا  ✓

مو بدددددر لألغدددددراض البحثيدددددة ب مو دددددس خددددداابي     ✓

 ) مبو:( 

 لولو ة ب مو س من ير ة   ن مو بر اا صااد ا ✓

  IT Wireless Communication  

 مو بر ال صو ر اليبي  ✓

 انشا  مو بر لمشاا ي ال ورا  ✓

 م  ا  حداث ةابعة مو براد بحثيدة م وصصدة لدي     ✓

  سم رند ة الحا و  

 مدددا  دددم   حدددد ث األبهددددة لدددي مو بدددر ال يا ددداد        ✓

والمجسدددادو وا ددد كماع  حدددد ث مو بدددر االيددداف     

 الضولية 

 سنشا  مو بر  عليمي لي مر د اللواد  •

 ددددداا  دددددم   حدددددد ث المو بدددددراد البحثيدددددة لدددددي  ليدددددة اط      •

نثروبولوبيا بإبالة ةبهدة علمية م يدواة مدن خدالع    واأل

 مشاا ي بحثية مدعومة من بهاد مانحة خاابية 

   

 

 م  سنجا   حد ث 

% من 34

المو براد 

 الميلو   حد ثها 
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 م  ا  الم مبن  بد د لكليدة ال دانوض  ح دوا علد  عددل مدن        •

لك رونيدة الحد ثدة   بالو دالس اا  ال اعاد ال دا سية المجهدة

ال دددي  دددم  الحصدددوع عليهدددا مدددن مة سدددة نوالدددر لل ددددا ب    

 اعاد ذ يدةو   3وال نمية المس دامة  ما  حوا المبن  عل  

 ومو بر مجهد بعدل من ةبهدة الحا و  الحد ثة 

  لية العلوم   •

 حددد ث/ يددرا  ةبهدددة  حليددس م يددواة علدد  مسدد وى   −

بد ددو   XRDو يرا  بهدا   ICPالكلية مثس  صيانة 

  SEMبد دو  يو ر بها   TEMيرا  بها  

 ا  حداث مو بر  مبيو ر موصوا باان رنل  −

  ا  حداث مو بر حا و  وبرمجية −

  لية الحجاوا للهند ة ال كنولوبية  •

 سنشا  مو بر  عبيد اليرق   −

و بدددددر ال صدددددميم االك روندددددي با ددددد ودام    سنشدددددا  م −

 الحا و   

  حد ث مو بر ال صنيي االك روني    −

سنشا  مو بر اا صااد الولو ة المددعوم مدن يدر ة     −

   ن 

 انشا  مو بر  صنيي ا مي لي  سم العمااة −

 صااد الولو ة المدعوم من ير ة  يو ر مو بر اا −

    ن

 لة  م  يرا  ةبهدة حد ثة لمو براد  لية الصيد •

 ددد م  جهيدددد مو بدددر بد دددد لدددي  ليدددة اليدددب وردددو مو بدددر   •

( ل ندداا 500000لدد  )سوب كلفددة وصددلل   ةالبحددوث اليبيدد 

  النية

بددددددرى  حددددددد ث و يددددددو ر مو بددددددراد  ليددددددة اط دددددداا      •

من خالع الددرا بمجموعدة مدن األبهددة     واألنثروبولوبيا 

الجد دة الممولة لي الوالدب مدن مشداا ي خاابيدةو  مدا  دم        

البددد  بإنشددا  مو بددر ن بد ددد ن لداا ددة "ةصددالة ال يددي       

األ ر ة" و "اط اا الر مية" و جرا العمس عل   دو درما 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لب األبهدة 

 الجد دة
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بدددددداألبهدة والمعددددددداد الال مددددددةو  مددددددا   ددددددم   حددددددد ث     

الدددرا بمجموعددة مددن  و يددو رمو براد الكليددة مددن خددالع

ا ا د الم بهدا   حليدس  يدف     األبهدة الجد ددةو و دم مدةخرم   

اام صدداص الددرااو و ددم  البددد  بإنشددا  مو بددر ن بد ددد ن  

لداا ددددة "ةصددددالة ال يددددي األ ر ددددة" و"اط دددداا الر ميددددة"  

و جددددرا العمددددس علدددد   دو دددددرما بدددداألبهدة والمعددددداد  

 الال مة 

عمدس بداِا علد      م  سنشا  مو بر حد ث لي  لية ااعالم وال •

 سنشا  مو بر ن بد د ن 

مر دددد اللوددداد   جهيدددد  اعدددة  دا سدددية مددددولة بجهدددا        •

ن رنل لوا اد ال ددا     مبيو ر وبها  عرض وخدمة اا

 و اعة اب ماع 

 حد ث و جد د مو بدراد بدأبهدة ومعدداد موبر دة لكالدة       •

 2017/2018مو بدددراد الجامعدددة خدددالع الفصدددس األوع    

 حددد ث و جد ددد   ( ل نددااو  مددا  ددم     576 382693ب يمددة )

خدالع   مو براد ومعداد موبر ة لكالة مو براد الجامعدة 

مالددة  312 158237ب يمددة  2017/2018الفصددس الثدداني  

 انددداام ن لين و دددبعة و ال ددد ي دددا ومئن ةلفمددديو مانيدددة وخمسددد 

 حدددد ث وسنشدددا  مو بدددراد حا دددوبية     و واـدددـم 312ـدددـ للسو

 802 240720للوحدددداد ال نظيميدددة لدددي الجامعدددة ب يمدددة  

ا ن ل نددددداام ا و دددددبعمالة وعشدددددر ن ةلفمددددديمال ددددداض وةابعددددد 

 ا ــــم802ـسوللــ

 

 

 
سنشا  مو بر ن 

 بحثيين

 

مدن    لية اط داا واألنثربولوبيدا   حد ث و يو ر مو براد  •

ا مدةخرم  خالع الدرا بمجموعة من األبهددة الجد ددةو و دم    

ا دد الم و شددويس بهددا   حليددس  يددف اام صدداص الددراا    

الددرا بمجموعدة مدن األبهددة      و دم    و دا ب الفنيين عليدم 

 وthermometerو water bathو  ovenالجد دددة مثددس 

البدد  بإنشدا  مو بدر ن      ما  م و  IRخرى مثس و حد ث األ

بد د ن لداا ة "ةصالة ال يي األ ر ة" و"اط اا الر مية" 

و جدددرا العمدددس علددد   دو ددددرما بددداألبهدة و المعدددداد      

  (مرلق) الال مة
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 حد ث و جد د مو براد ومعداد موبر ة لكالة مو براد  •

 حدددددد ث وسنشدددددا  او ول نددددداام 367539الجامعدددددة ب يمدددددة 

مو براد حا وبية للوحداد ال نظيميدة لدي الجامعدة ب يمدة     

  ااام نل 174027

لددي مو بددراد  ليددة اليدددب     ةبهددددةن هددا  مددن  ر يددب    اا •

 دو ـدددـد  اعددداد  و وغدددراض بحثيدددة و دا سدددية الجد ددددة أل

و  مدا  دم    الكليــة بــأبهدة حا و  حد ثة وةبهدة لا دا يدو  

           ااد بدددددوال(  اعدددداد مددددددول  بددددأبهدة  ددددم   8) جهيددددد  

 ) اعاد ذ ية( 
 

لدي  ليدة اطلا و و جهيدد مو بدر      2سنشا   اعة ذ ية عدل  •

سنشدا   و والجيومعلوما ية بال شاا  مدي  سدم علدوم األاض   

و سنشددا  مو بددر  ةخددرى مو بددر لوددوا حددد ث و اعددة ذ يددة  

و دددالط م عددددلةو  يدددو ر مو بدددر الحا دددو  لدددي اللوددداد    

ن هددددا  مددددن  جهيددددد مو بددددر الكاا وغراليددددا   الحد ثددددةو اا

 والمساحة 
 

لددددي  ليددددة ال  دددداح مو بددددر اا صددددااد الولو ددددة )  ددددن(   •

المدددعوم مددن يددر ة   ددن الحجدداوا للهند ددة ال كنولوبيددة 

والرا  ح دوا علد  عددل مدن ةبهددة       ولال صااد الولو ة

الحا و  الم يواة باابالة سل  محية ا صااد خلو دة  

(Base Station   دعم اا صااد الولو ة للجيدس الثداني  )

والثالث والرابي  و ي م ا  والع ررا المو بر ل  د م براما 

 دا بيددة عمليددة لليلبددة ل ددأريلهم لسددوق العمددس لددي مجدداع      

ا  ددددم  سنشددددا  مجموعددددة مددددن    و  مدددداا صددددااد الولو ددددة 

 ( مرلقلي الكلية )الجد دة المو براد 

 9 وبد  حيث  لية الصيدلةيرا  ةبهدة حد ثة لمو براد  •

  مو براد بحثية و دا بية

  حد ث مو بر الفسيولوبيا لي  لية الر ابة  •

ال عددداوض مدددي صدددندوق الملدددك عبدددداهلل لل يدددو ر   IT ليدددة  •

 Gamingنشا  مو بر م وصص لدي برمجدة االعدا     ا

Lab (مرلق ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال  اح مو بر   ن
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 جهيدددددد مو بدددددراد بد ددددددة وردددددي     دددددم  ليدددددة ال ربيدددددة    •

ايددددددال النفسددددددي ومو بددددددر ااو مو برال يددددددا: وال  ددددددو م

صددديانة المو بدددراد ال د مدددة و حدددد ث   دددم و ووااب مددداعي

 ةبهدة الحا و  ليها 

سنشدددا  مر دددد لبيدددي الك دددب والمدددوال 

 ال عليمية لي الجامعة 

 

 المك بة  

  يرا    ب بنا  عل  اح ياباد الكلياد •

  اح ياباد الكلياداي را اد  واعد بياناد بنا  عل   •

1/12/2016 1/7/2017 
نالب الرلي  للشةوض 

 االاا ة
  نفرلم ُ 

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

 صددددميم برندددداما  دددددا بي ل يددددو ر 

ال دددااد ال دا سددية ألعضددا  ريئددة    

 .ال دا  

  دا بي م كامس  م   صميم برناما 

1/6/2016 1/9/2016 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

 مر د الجولة 

 
 

 م   صميم برناما  دا بي م كامس ل يو ر  دااد ةعضا  

ريئة ال دا   و شمس  رق ال دا   الحد ثة و رق ال  ييم 

 م حاناد واا

 البرناما ال دا بي    

من لاا ة و شويص وا ي الحابداد ال دا بيدة    ن ها  م  اا ▪

 يدو ر برنداما    و دم   وألعضا  ريئة ال دا   لدي الجامعدة  

سلدد  الحابدداد  دما دددا بي ألعضددا  الهيئددة ال دا سددية مسدد ن 

ال دا بيددة و ددالم علدد   ال ددة محدداوا ة ا ددية رددي  العمددس     

 والبحث العلمي وخدمة المج مي  واأل ال مي

البرنداما المندوا  نفيدر   بدس بدد   دس       علمما ةنم  د م اع مدال    ▪

 لصس لاا ي 

لدي مك بددة    صدميم وا  عمدس ألعضدا  الهيئددة ال دا سدية     ▪

 الحسين بال عاوض مي مر د ااع مال وبماض الجولة 

لددي  Endnoteالفهدداا: و المرابددي   لواة سلااة ددم  ع ددد   ▪

  IT لية 

 دددم   صدددميم و نفيدددر برنددداما م كامدددس لدددي  ليدددة السدددياحة      ▪

 ر  ددااد ةعضدا  الهيئدة ال دا سدية بدمن      والفنالق ل يو

USAID  بال عاوض مي برناماBack to Industry  

   

  ر ر لاا ة  

ااح ياباد 

 ال دا بية

 

الموال ة عل  

 الوا  ال دا بية

 

 

 مسارماد ل   بالع 

 مسارماد  ل  اعد 

 مسارماد ل  ليصس

 

 

لدي بدا دة  دس لصدس      مر د ااع مال وبدماض الجدولة     وم •

   ة ال مي ب نفير برناما  دا بي الهدف مندم  هيئدة األعضدا     

  

الداا ة والوا  

 ال دا بية
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 ب عاث المعينين الجدل ةو العالد ن من اا

اان ها  من لاا ة و شويص وا دي الحابداد ال دا بيدة      م  •

 يدو ر برنداما    و و دم  ألعضا  ريئة ال ددا   لدي الجامعدة   

 دالم علد   ال دة محداوا     ألعضا  الهيئة ال دا سدية    دا بي

ة ا ددية رددي  العمددس األ ددال مي والبحددث العلمددي وخدمددة      

 المج مي 

 ليددة   كنولوبيددا المعلومدداد  لددي  صددميم برندداما  دددا بي   •

ل يددو ر ال دددااد ال دا سددية ألعضددا     وعلددوم الحا ددو   

  (الفهاا: والمرابي لواة سلااة) ريئة ال دا  

  

لاا ة و شويص 

 الحاباد ال دا بية

 

 مسارماد

 نفيدددر البرنددداما ال ددددا بي ألعضدددا   

 ريئة ال دا   

وايدة  دا بيدة    45 ام مر د ااع مال وبماض الجدولة ب نفيدر   

واية ألعضا  ريئة ال دا   الجدلو وبلد  عددل    12من بينها 

  1048المشاا ين لي رر  الدوااد 

وبلددد  عددددل  وا  عمدددس  3 مدددا  دددام مر دددد اللوددداد ب نفيدددر     

 مشاا ما  52المشاا ين ليها 

1/9/2016 31/12/2020 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

 مر د الجولة 

 
 1وا  ف

  2وا  ف

 

 وا  مر د اللواد

 ددم  ع ددد وايددة  دا بيددة لددي مر ددد اللودداد بعنددواض   يفيددة   •

ال علدديم االك روندديو  حميددس المددالة المحو ددبة علدد  نظددام   

  17وعدل المشاا ين  

 دددم  لدددي مر دددد ااع مدددال  لدددي بدددو  البرنددداما الم  دددرح    •

الجددددددل  ع دددددد لواة  هيئدددددة ألعضدددددا  ريئدددددة ال ددددددا      

ا   ضددداف سلددد   عضدددوم 27وا ددد فال منهدددا   2017/2018

ذلدددك برنددداما الفصدددس األوع للددددوااد ال دا بيدددة وال دددي     

 دا بيدددة( وايدددة  24ع ددددرا ال سدددم حيدددث بلددد  عددددلرا )   

و ( عضددو ريئددة  دددا   لددي الجامعددة    491ا دد فال منهددا ) 

 دددم  ع دددد لواة  هيئدددة ألعضدددا     وخدددالع الفصدددس الثددداني   

 27وا ددد فال منهدددا   2017/2018ريئدددة ال ددددا   الجددددل   

( ا ددددد فال منهدددددا   24  وبلددددد  عددددددل الددددددوااد )   اعضدددددوم

 ( مشاا ما 449)

 نفير الجدد  الوداص مدن وا  عمدس  هيئدة ةعضدا  ريئدة         •

را  عندد  بالمك بددة وا دد ودام  واعددد البياندداد   ال دددا   الدد 

بال عاوض مي مر د ااع مال وبماض  ومصالا المعلوماد

 الجولة 

   

 

 وا  الفصس

 األوع

 

 

وا  الفصس 

 الثاني
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  5 م  ع د لواة واحدة لي  لية اطلا  وعدل الم دابين  

ع د لواة  دا بية لي مر د اللواد لمعلمي اللودة العربيدة    •

 للنا  ين بويررا 

( وايدة  دا بيدة   33ع د مر د ااع مال وبماض الجولة ) •

( 503ا دد فال منهددا )   2018/2019خددالع الفصددس األوع  

  ددام ب نفيددد برندداما  و وعضددو ريئددة  دددا   لددي الجامعددة    

 2018/2019مدددي بدا دددة الفصدددس األوع   للمعيندددين الجددددل 

لي بدا ة الفصدس  برناما آخر او و( عضوم27) موا  فال من

 ا ( عضوم26ا  فال منم ) 2018/2019لثاني ا

( وايددة  دا بيددة خددالع الفصددس الثدداني   15ع ددد المر ددد )  •

( عضددو ريئددة  دددا    253ا دد فال منهددا )   2018/2019

 لي الجامعة 

عضا  الهيئة ال دا سية الجددل علد    ةواية  هيئة المك بة   •

  ا  ودام نظام المك بة المحو ب و واعد البياناد

   

 

 

 الوا  ال دا بية

 

 

 

 

 وا  الفصس الثاني

 عدددد س  عليمددداد ال ر يدددة ألعضدددا     

 وصديص  ريئة ال ددا   بحيدث  د م    

و ض محدل لدأللا  ال دا سدي بدمن    

 .يرول ال ر ية

 م  س راا  عليمداد ال ر يدة مدن مجلد  العمددا  بموبدب   دا         

وال دددي  شدددجي علددد     4/9/2016( ب ددداا   11/2016ا دددم )

 النشر لي المجالد العلمية المرمو ة  
1/6/2016 1/7/2016 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية
  عليماد ال ر ية 

سنشدددا  ملدددف  دا سدددي لكدددس عضدددو   

الجامعددة  و ددق مددا ريئددة  دددا   لددي 

ةنجد  عبدر السدنواد السداب ة بشدكس     

 . را مي

 م  ل   ملف  دا سي لكس عضو ريئة  دا   لي  الث  لياد 

 ل ط 
   األ سام األ ال مية 1/9/2016 1/6/2016

  م  سنجا   لي  الة الكلياد األ ال مية   
    

 

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

ا   ليددس ةعدددال  لبددة الجامعددة  دددا جيم

بمددا   ددوا م مددي اليا ددة اا دد يعابية     

للجامعددددددددددددة للوصددددددددددددوع سلدددددددددددد   

الددددددب و البددددددة    25000حددددددوالي

 م 2020بحلوع عام

مددن  2014/2015 دم    ليددس ةعدددال اليلبددة لددي العددام الجددامعي  

 2015/2016لددددي العددددام الجددددامعي    37244الدددد   40083

 .%14وبنسبة انوفاض م داارا 

2016 2020 
 الي  الجامعة 

 مجل  العمدا  

  

للعام الثاني   وال  انوفداض ةعددال اليلبدة لدي الجامعدة حيدث       

 32240لددد  س1ف 2016/2017انوفدددا لدددي العدددام الحدددالي 

%و 20 البمددددا ل بلدددد  نسددددبة اانوفدددداض ال را مددددي حددددوالي     

وانوفا عددل اليلبدة لدي الفصدس الثداني مدن نفد  العدام الد           

  
 الي  الجامعة 

 مجل  العمدا  
 

 

 1ةعدال اليلبة ف

 

 2ةعدال اليلبة ف
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  % 22 البما ل بل  نسبة اانوفاض ال را مي حوالي  31306

 

انوفددا عدددل اليلبددة لددي الفصددس األوع مددن العددام الجددامعي      

%و 23 البمدددا بنسدددبة انوفددداض    30976سلددد   2017/2018

 البمدا ل بلد  نسدبة اانوفداض      29815ل  سلي الفصس الثاني و

 % 26حوالي 

    

 1ةعدال اليلبة ف

 

 2ةعدال اليلبة ف

سلددد   2018/2019انوفددا عددددل اليلبددة لدددي الفصددس األوع    

و ولي الفصس الثاني انوفا % 20بنسبة انوفاض   31871

 % 3 23نسبة ب 30729 سل 

    
 

 1اليلبة ف

 عيدددين ةعضدددا  ريئدددة  ددددا   لدددي    

ال وصصددددداد ال دددددي  عددددداني مدددددن    

 .الن ص

( عضددو 79 ددم   عيددين )  2015/2016خددالع العددام الجددامعي   

ريئددة  ددددا   مدددن ا دددب مو لفددة لدددي مو لدددف ال وصصددداد   

وخصوصمدددا ال وصصددداد ال دددي  اندددل مو ولدددة مدددن ريئدددة       

 ااع مال 

 

2016 2020 

 الي  الجامعة 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

 عمدا  الكلياد 

 األ سام اؤ ا  

  

عضدددو ريئدددة  ددددا   خدددالع العدددام الداا دددي    81 دددم   عيدددين 

  1086ليصب  عدلرم اابمالي  2016/2017

 2014/2015ريئددة ال دددا   لددي عددام   م اانددة بعدددل ةعضددا  

عضوما وعليدم ل دد  الد نسدبة ةعضدا  ريئدة       926والرا بل  

 % 17.2ال دا   

علووى أثوور هووذه التعيينووات وانخفوواط أعووداد الطلبووة تغيوورت    •

فوووي عوووام  1:43نسووبة عضوووو هيئوووة تووودريس: طالووب مووون   

لتقتورب   2017 /2016عوام   في  1:29الى  2014/2015

 .1:25المنشودة وهي  العالميةمن النسبة 

 ادينوارً  2684015انخفض العبء اإلضافي في الجامعوة مون   

دينوار فوي    2091862إلوى   2014/2015في العوام الجوامعي   

بنسوووبة انخفووواط مقووودارها  2016/2017العوووام الجوووامعي 

22.% 

  

 الي  الجامعة 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

 عمدا  الكلياد 

 اؤ ا  األ سام 

  

 

 

 

 

 

 

نسبة ةعضا  ريئة 

ال دا   

2016/2017  

 

 

 العب  اابالي

 

 /2017نسبة عضو ريئة  دا     الب لي عدام   انوفضل •

المنشددولة  العالميددةل   ددر  مددن النسددبة   27 1لدد  س 2018

  25 1وري 

 2239516انوفدددا العدددب  اابدددالي لدددي الجامعدددة سلددد    •

   

  

نسبة ةعضا  ريئة 

ال دا   

7201/8201  
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بنسددبة انوفدداض  2017/2018لددي العددام الجددامعي  ال ندداام

  2014/2015م اانة مي  نة األ ا:  %17م داارا 

 العب  اابالي

 الفصس األوعنسبة عضو ريئة  دا     الب لي ةصبحل  •

 (27 1لي الفصس الثاني )و و(29 1) 2019 /2018

الفصدس  لدي  ل ندااما   330953مدن   انوفا العب  اابالي •

ا ل ندداام 33244) ددنة األ ددا:( سلدد   2014/2015األوع 

لي الفصس الثاني سلد   و و2019 /2018 لي الفصس األوع

 ل نااما   33914

   

نسبة اليلبة للهيئة  

 ال دا سية

 

 الفصس الثاني

 

 العب  اابالي

 يو ر معا ير وآلياد  عيين ةعضا  

 .ال دا سيةالهيئة 

 دددم   يدددو ر وس دددراا معدددا ير وة ددد  اخ يددداا ةعضدددا  ريئدددة   

ال دا    ع مد بشكس ة ا دي علد  الكفدا ة و دم  نشدر  للجميدي       

لضماض ندارة ويفالية العملية بموبدب  دراا مجلد  العمددا      

  8/11/2016( ب اا   43/2016بجلس م ا م )

1/6/2016 1/7/2016 
نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 
 

ة    عيين ةعضا  

 ريئة ال دا  

 عدددد س ال دددراا الم ضدددمن ة ددد   عيدددين و حو دددس  عيدددين        1

ةعضددا  الهيئددة ال دا سددية والمحابددر ن الم فددرغين لددي      

 Times Higherالجامعدةو باع مدال ال صدنيفاد العالميدة     

Educatin (THE)  وShanghai     سبدالة سلد   صدنيف

  االمع مد  اب م  QS ـال

ال دا سددية لددي  ليددة  عددد س  عليمدداد  عيددين ةعضددا  الهيئددة   2

  اليب

    
 ة   ال عيين

 الجد دة

 عليمدداد حددوالد ا دد  يا    وبددي 

 .ةعضا  ريئة  دا   مميد ن

مكاندددة الجامعدددة و دددمع ها العالميدددة  سددداعدرا لدددي ا ددد  يا    

ةعضددا  ريئددة  دددا    وربددوا مددن بامعدداد مرمو ددةو لددرلك   

اا دددأد الجامعدددة ةندددم لدددي  رندددا  حابدددة لوبدددي مثدددس ردددر      

 ال عليماد 

1/8/2016 1/10/2016 
نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 
  

 فعيدددس نظدددام نشدددط اب عددداث ةوالدددس   

 .اليلبة سل  بامعاد عالمية مرمو ة

 م   يو ر وس راا معا ير وة   اخ ياا المبعو ين  ع مد علد   

 ال فوق الداا ي وام ال  المهاااد الميلوبة 
1/8/2016 1/10/2016 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 
  

 5اليلبة لي  عليماد اخ ياا المب عثين بمدنحهم   م   مييد ةوالس 

 عالماد سبالية 
    

 

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

  نالب الرلي  للشةوض  1/3/2017 1/1/2017 ددم   شددكيس لجنددة علدد  مسدد وى الجامعددة لمرابعددة  عليمددداد         يو ر نظام اام حانداد والعالمداد   
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م حاناد وال  ييم لكالدة الدداباد العلميدة و  دد م م  رحداد      اا .لي الجامعة

 ل يو ررا 

 يو ر نظام ام حاض مس وى اللوة اانجليد ة للداا اد العليدا  

سلاا ددم سلدد   مددن حيددث المح ددوى وحو ددب م بعددد ةض  ددم   حو ددس 

  1/6/2017ا من الجامعاد الر مية اع باام

 األ ال مية 

 عمدا  الكلياد 

 اؤ ا  األ سام 

 لجنة  يو ر النظام

 

م حاض حو بة اا

الو ني للوة 

 اانجليد ة

 يدددو ر  عليمددداد ل  يددديم موربددداد   

 .ال علم لليلبة عل  مس وى البراما

  م  ا واذ اابرا اد ال الية 

 لاا ة ن الا الجامعة لي ام حاض الكفا ة الجامعية  •

 لب خية من  س  لية حوع آليدة اا د عدال لالم حداض مدن      •

حيدددث موا مدددة الويدددط الداا دددية و دددرق ال ددددا   مدددي      

 ام حاض الكفا ة  مورباد

ا لالم حدداض مددن حيددث  عددر فهم    سعدددال اليلبددة سعدددالما بيدددم    •

 بيبيع م والسبس المثل  الااة الو ل 

ن ددس ا ددالة سلدد  اليلبددة مددن  بددس العمدددا  واؤ ددا  األ سددام    •

 ضا  ريئة ال دا   حوع بد ة اام حاض  وةع

وبي عالمة ام حاض الكفا ة الجامعية عل   شدف عالمداد    •

 اليالب 

1/4/2017 1/6/2017 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

 عمدا  الكلياد 

 اؤ ا  األ سام 

 

 

خية اصالحية ممنهجة بداليرمو  ل حسدين ن دالا      م  وبي •

  اليلبة لي ام حاض الكفا ة الجامعية

اليرمدددو   كدددرم  لب هدددا الم فدددو ين لدددي ام حددداض الكفدددا ة       •

 الجامعية 

  ددوم  ليددة الحجدداوا با دد عماع ملددف المسدداق االك رونددي    •

  ABETل  ييم مورباد ال علم حسب معا ير 

نولوبيددا المعلومدداد بنددا  بنددك ة ددئلة لجميددي ا سددام  ليددة  ك   •

  وعلوم الحا و 

 لية السياحة والفنالق   دا ب ةعضا  ريئة ال دا   علد    •

 نظم ال  ييم الحد ثةو سنشا  بنك األ ئلة 

 لية اطلا   حملة  وعية بأرمية ام حاض الكفا ة الجامعيدةو   •

و م  ع د لواة سنعا  لمدة ة بوعين بدأرم المعلومداد ال دي    

 دددم لهددرا اام حدداضو وع ددد ام حدداض   ح دداا سليهددا اليالددب لل 

  جر بي بعد سنجا  الدواة 

بهدددف  عر ددف اليلبددة بكيفيددة     ليددة الصدديدلة  ة امددل ل ددا    •

   

 

 

 

 

 

  الكفا ة الجامعية

 

 ITلجنة  لية الـ
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  اا  عدال ام حاض الكفا ة الجامعية

 وبي  ةرميدة ام حداض الكفدا ة     لية الر ابة   م  ع د ل ا  ل •

  الجامعيةو وبرواة  حسين ن الا اليلبة ليم

ليدداد آاام حاندداد وسبددرا  بعددا ال حسدديناد علدد  نظددام    •

 و  دي العالمداد بشدكس غيدر مبايدر مدن خدالع ال عدد الد         

ال ددي  مددل علدد  الويددط الداا ددية لبددراما البكددالوا و:      

 لي  لية اط اا واألنثروبولوبيا  والمابس ير

لدي  ليدة اا  صدال والعلدوم االاا دة      ن الا ام حداض الكفدا ة    •

 و و ددددم  ع ددددد وال ددددي  ظهددددر ةلا  م يددددوا أل سددددام الكليددددة  

محابددراد   و ددة وام حدداض  جر بددي بالكفا دداد الرليسددية     

 ( مرلقام حاض الكفا ة لليلبة )

 لية اطلا  لدي وايدة    مشاا ة ةعضا  ريئة ال دا   من •

و   يدديم ن ددالا ام حدداض الكفددا ة ال ددي ع دددد لددي م ددر الهيئددة   

مشدداا ة مسدداعد العميددد لشددةوض ااع مددال والجددولة لددي      و

وا  منا شة ن الا ام حاناد الكفا ة الجامعية ال ي ع ددد  

  لي ريئة اع مال مة ساد ال عليم العالي

ع دددد محابدددرة حواا دددة لمنا شدددة محددداوا وموبدددوعاد    •

اض الكفدا ة الجامعيدة مدي اليلبدة الم و دي  ودربهم لدي        ام ح

  لية ال ربية 

لدي  ليدة  كنولوبيدا     حضوا مساعد العميد لشدةوض الجدولة   •

الكفدا ة الجامعيدة   ام حداض  لواية منا شدة ن دالا   المعلوماد 

 ( مرلق) لي ريئة اع مال مة ساد ال عليم العالي

   

 

 ن الا اا  صال

 

 اطلا 

 

 الكفا ة

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

 حدددد ث الويدددط الداا دددية لبدددراما   

الداا دداد العليددا لددي الجامعددة بددنف  

الويددواد ال ددي ا بعددل لددي  حددد ث    

 براما البكالوا و: 

العمدس بددااى علدد  ال حضددير لهدر  العمليددة بإعدددال لليددس خدداص   

 وبددد  آليددداد ومعدددا ير  حدددد ث خيدددط بدددراما المابسددد ير     

 1/6/2017 1/1/2017 والد  واا  

الرلي  للشةوض نالب 

 األ ال مية 

 عميد البحث العلمي  

 عمدا  الكلياد 

 اؤ ا  األ سام 

 

 

 ددم  س ددراا الويددط الداا ددية لبددراما الداا دداد العليددا بددنف   -

 الويواد ال ي ا بعل ببراما البكالوا و:    

 دم  سعددال الويددط الداا دية حسدب الدددليس و دم  س رااردا مددن        -

  

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

 عميد البحث العلمي  

 

خيواد  حد ث 

براما 

 البكالوا و:
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لجنة الوية الداا ية لي عمالة البحث العلمدي والداا داد   

 العليا  

 م  عدرض الويدط الداا دية علد  مجلد  الداا داد العليدا         -

( 31/2017مجل  العمدا  و م  س راارا لدي بلسد م ا دم )   و

 ( 21/8/2017 اا   )

 عددد س خيددة المابسدد ير لمسددااا الشددامس والر ددالة لددي   ددم  -

ا مدددددي ال كنولوبيدددددا  لاا دددددة  مايددددديم نظدددددم المعلومددددداد اا 

  المس جداد الحد ثةو

 الكلياد عمدا  

 اؤ ا  األ سام 

 

لليس  حد ث خيط 

براما الداا اد 

العليا م ضمنا 

 الجدوع الدمني
 

 

س راا خيط 

 الداا اد العليا
 

 مرلق الملف

وبي معا ير لضدماض بدولة ا دالس    

 المابس ير والد  واا  

 امددل عمددالة البحددث العلمددي والداا دداد العليددا ب يددو ر لليددس  

بددددماض بددددولة موربدددداد بددددراما المابسدددد ير والددددد  واا     

العمدا و  مدا  دم   يدو ر لليدس  عدد األوع      وس راارا من مجل  

مددن نوعددم لددي المني ددة العربيددة   ضددمن خيددواد  فصدديلية       

ل عد س الويط الداا ية لبراما الداا داد العليدا مدي ال ر يدد     

علدد  موربدداد الدد علم وبددماض  ح  هددا حيددث  ضددمن بددولة     

بددراما المابسدد ير والددد  واا و حيددث  ددم  وبددي مواصددفاد       

الد  واا  وال ما د بينهما لكنها لم  ويرول ا الس المابس ير/

   ر بعد 

  عمالة الداا اد العليا 1/10/2016 1/8/2016

لليس بماض بولة 

 ومورباد البراما

 

برا  بعا ال عدد الد علد  الويدط الداا دية المعمدوع بهدا       س

 ( لقمر)ا حاليم
    

 عد الد الويط 

 الداا ية

ا ددد حداث البدددراما المشددد ر ة مدددي    

 .بامعاد عالمية

 م   و يي ا فا ية مي ة ال مي ة بايدا  يدهير للعلدوم العربيدة      •

بكددددالوا و: ال ر يددددا للمراحددددس الددددثالث  ) /واا ددددالمية

 مابس ير والد  واا (  الو

 دد م لاا ددة م  ددرح انشددا  برندداما مشدد ر  لددي الودمددة      •

 ااب ماعية مي بامعة ةلمانية 

 م    د م م  رح انشا  ة ال مية  ونفوييو: لدي الجامعدة    •

 بال عاوض مي بامعة غو دو الصينية 

2016 2020 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

 عميد البحث العلمي  

 عمدا  الكلياد 

 اؤ ا  األ سام 

 

 ال مية ةا فا ية 

 بايا  يهير

 

  

 وبيم ا الس المابس ير والد  واا  

نحدددو ال صددددا ل ضدددا ا ومشدددكالد   

 .المج مي

ا ددالة مابسدد ير لددي  ليددة ال ددانوض خددالع رددرا   62منا شددة   ددم 

 2020 2016 ةغلبها  عالا  ضا ا  ودم المج مي  العام

 عمالة البحث العلمي  

 الكلياد 

 األ سام األ ال مية 

 

 

ة روحددة ل  ددوااة وا ددالة مابسدد ير لددي    68 ددم  منا شددة   •

 مثددس  و ليددة ال ربيددة ةغلبهددا  عددالا  ضددا ا  ودددم المج مددي    
    

 

 ة روحاد وا الس
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مشددكالد االمدداضو العددالم اال رابدديو  ضددا ا الالبئددينو   

 ايال اا مادو المنارا الداا يةو واالااة المدا ية س

مرابعدددة العنددداو ن الم  رحدددة لموبدددوعاد الر دددالس    دددم   •

ومنا ش ها من خالع لجداض الداا داد العليدا لدي      الجامعيةو

 ولجدداض منا شددة المويددط البحثددي الم  ددرحو   ليددة ال ددانوضو

والحدرص علدد  حدا دة الموبددوعاد وا صدالها بددالمج مي    

  ال انونية موحس مشا ل

و ددرق  ةوالواابيدد ةال ضددا ا الداخليدد  اليلبددة سلدد  م يددوب  •

 لي  لية ااعالم  حلولها وال عامس معها

   م  منا شة ا ال ي مابس ير لي  لية العلوم  •

سلااة الوددددماد  مابسددد ير برنددداما ليدددة اليدددب   دددم  ن دددس   •

اا  صددال و و ينددة لددي  ليددة     اليبيددة الصددحية مددن  ليددة   

اليبو وسعالة بنا  خية لاا ية للبرناما   صدى ل ضا ا 

 ومشكالد المج مي 

اليلبدددة األباندددب لدددي    دددالة ةعددددال 

 .براما الداا اد العليا

  م سعددال برنداما  سدو  ي لبدراما الداا داد العليدا  سد هدف        

 2020 2016 المني ة العربية ومنا ق بنو  آ يا 

 عمالة البحث العلمي  

 الكلياد 

 األ سام األ ال مية 

  

 بل  عدل اليلبة األبانب  اط ي  

 % 6 14بنسبة  4433من ةصس  650  2014/2015 •

 % 2 14بنسبة  3870من ةصس  551  2015/2016 •

 % 7 13بنسبة  3236من ةصس  444  2016/2017 •
   

من الواب  ةض  

الجامعة بحابة 

سل  خية ل سو ق 

براما الداا اد 

 العليا 
 

 اليلبة الوالد ن

      % 1 11بنسبة  3907من ةصس  432  2017/2018

بنسبة  2537من ةصس  362 )الفصس األوع(   2018/2019

بنسدبة   2334مدن ةصدس    346الفصدس الثداني    و ولي 2% 14

14 8 % 

 

 

   

 

 لوالد نا

 2والد ن ف
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 المحــور: البحــث العلـمي

علوى احتياجوات    العلمي في الجامعة نحو المعايير العالميوة عبور تووفير متطلباتوه الماديوة والفنيوة، وربوط مخرجاتوه باحتياجوات التنميوة الوطنيوة موع التركيوز             الهدف االستراتيجي: االرتقاء بالبحث 

 المجتمع المحلي.

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

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة 

 االستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

النسبة المئوية 

 لإلنجاز/ العدد
 مالحظات

 الى من

سعالة ريكلة لعم البحدث العلمدي لدي    

بددراما  5الجامعددة بحيددث  دد م سنشددا  

بحثيددةو لكددس منهددا ةردالددم ويددرو م   

  الواصةو وري

ة  مشددروع لعددم األبحدداث الواصددة   

 بأعضا  ريئة ال دا   الجدل  

   مشدددروع لعدددم البحدددث العلمدددي    

م عدل المحاوا الدرا  شداا  بدم    

  لي اض لأ ثر   

ا  مشددددددروع البحددددددوث ال يبي يددددددة 

والبحدددددددوث الواصدددددددة ب لبيدددددددة  

 اح ياباد المج مي 

ل  مشددروع بحددوث  لبددة الداا دداد  

 العليا  

رـ  مشدروع البحدوث المشد ر ة مدي     

 ال ياع الواص 

 ددراا مددن   ددم  ا دد حداث خمسددة بددراما بحثيددة وبحابددة سلدد  س    

 المجال  المو صة 
   عمالة البحث العلمي 1/9/2016 1/6/2016

ووبدي ال عليمداد و صدميم      م  ا  حداث خمسة بدراما بحثيدة  

النماذا الواصة بها والموال ة عل  يرول براما لعم البحث 

بنا  علد   العلمي الس ة ونماذبهاو ونموذا ال  ييم الواص بها 

( ال دي انع ددد   2/2017 راا مجل  العمدا  لي بلس م ا م )

  16/1/2017ب اا   

س  ما  م  وبي  عليماد البراما و صميم النماذا الواصدة بكد  

برنددداما وااعدددالض عنهدددا علددد  مو دددي العمدددالة االك روندددي      

علدد   وا دد  باع  لبدداد الدددعم و  ييمهددا ومددن  لعددم مددالي بنددا م

 ن الا ال  ييم 

    
براما لعم البحث 

 العلمي

 مشاا ي بحثية لي  لية العلوم 10 م  الحصوع عل   •

لدي  ليدة   شكيس لجنة بمسم  البحدث العلمدي والمج مدي    م     •

ب صد ال عرف علد  حابداد المة سداد المحليدة     الشر عة 

للبحددوث والداا دداد و عميمهددا علدد  المدا ددين و ددال     

الداا اد العلياو ال واصس مي مرا د البحوث والداا اد 

اا ددالمية و بددالع المعلومدداد بوصددوص مجددااد وآلدداق  

 البحث العلمي 

ا ( مشدددروعم21بلددد  عددددل المشددداا ي البحثيدددة المدعومدددة )   •

  النية( ل ناا 143009بمالي )سوبمبل  

 (ل نددداا  500ا دددس مدددن   ) لمدعومدددةبحددداث ا بلددد  عددددل األ  •

  النية ( ل ناا1500بمالي )سوبمبل    ال ة

ا ( مشدددروعم11) بلددد  عددددل المشددداا ي البحثيدددة المدعومدددة   •
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  النية( ل ناا 1155بمالي )سوبمبل  

 49 (ل نددداا 500مدددن  )ة ثدددر بحددداث المدعومدددةبلددد  عددددل األ

بلد  عددل   و والندي ة ( ل ناا490021بمالي )سوبمبل   مشروع

وبمبلد    مشدروع  21 (ل ناا 500من  )ة س بحاث المدعومةاأل

 ودرا  بلد  عددل مشداا ي    و  مدا  النية ( ل ناا8445بمالي )س

 النية( ل ناا 14109بمالي )سا وبمبل  ( مشروعم42)اليلبة 

بل  عددل األبحداث المدعومدة    لي النصف األوع من ال  ر رو و

مشدددددروع وبمبلددددد  سبمدددددالي   32ل نددددداا(  500)ة ثدددددر مدددددن 

( ل ناا ةالنيو وبل  عدل األبحاث المدعومة )ة دس  346651)

( ل ندداا 5390ي وبمبلدد  سبمددالي ) اامشدد 3ل ندداا(  500مددن 

( مشددروعما 35ةالنديو  مدا بلد  عددل مشداا ي  ودرا اليلبدة )       

لدي النصدف الثداني مدن     ( ل ناا ةالني 8010وبمبل  سبمالي )

 ال  ر ر 

     

سنشددددددا  مو بددددددر بحثددددددي مر دددددددا 

 للجامعة 

  م   شكيس لجنة مر د ة لهر  الوا ة 

1/6/2016 1/6/2017 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

نالب الرلي  للشةوض 

 االاا ة 

 عميد البحث العلمي 

عمدا   لياد العلومو 

والهند ةو واط ااو 

 والصيدلة 

 

 

 ددرا مجلدد  الجامعددة الموال ددة علدد  سنشددا  وحدددة المو بددراد  

البحثية المر د ة لدي الجامعدة و جدرا العمدس اطض علد  ن دس       

 األبهدة و ر يب الكوالا الفنية الميلوبة الااة رر  الوحدة 

 بدي ن وبدول مكداض ةنسدب      ةض ولم   م  ر يب ن دس األبهددة بعدد   

من المكداض السدابق حيدث  دم  اخ يداا  دابق ال سدو ة لدي مبند           

   لية اليب الجد د مكانما بد دما للمو بر

  

 

 
 راا مجل  

 الجامعة

موا بددددة الا ددددة الجامعددددة  عمددددالة البحددددث العلمددددي ب   امددددل

بوصدددوص لكدددرة سنشدددا  وحددددة المو بدددراد المر د دددة لدددي     

الجامعة خدمةم للباحثين وعدم  كراا الشرا  لألبهددة العلميدة   

لكليدداد الجامعددة المو لفددة و ددم سالدداق   دداا ر اللجدداض السدداب ة   

  

 

 المرا الد 
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لد  الرلا دة   سا دلل  ةال ي ُ لفل بوبدي  صدوا للوحددةو و دد     

موا بددة الا ددة الجامعددة ل شددكيس لجنددة سنشددا      ددم  للبددل ليهددا 

  وحدة المو براد المر د ة

وبي  عليماد حوالد مال ة ل شجيي 

النشددر العلمددي لددي المجددالد العلميددة 

 العالمية المرمو ة 

 م  وبي  عليمداد الحدوالد وبحابدة سلد  س رااردا مدن مجلد         

 1/3/2016 1/1/2016 العمدا  

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

 العلميعميد البحث 

 
 

                      ددددم  س ددددراا  عليمدددداد الحددددوالد مددددن مجلدددد  الجامعددددة لددددي      

  26/1/2017  اا   (2/2017)  مابلس م 

و م  اصد ميدانية للحوالد بمن ميدانية العمالة للعام المدالي  

 ما  م  البدد  بصدرف حدوالد النشدر مدن بدا دة الفصدس         2017

  2016/2017الداا ي الثاني 

لنشدددر لدددي المجدددالد المفهر دددة   ا ضدددمنل  عليمددداد حدددوالد  

مابس ير وة روحة ل  دواا  وةلضدس    ا الة عليماد أللضس 

 ا باحث وةلضس  لية بحثية  نو م

 بحثمدا  52بل  عدل األبحاث الممنوحة حوالد لنها ة يهر  مو  

  اةالنيم ال ناام 14913ب يمة 

العلمدددي للعدددام  امدددل الجامعدددة حفدددس  و  دددي بدددوالد البحدددث  ة

  2015/2016الجامعي 

 ةلضس باحث للكلياد العلمية   ةبالد •

 بالدة ةلضس باحث للكلياد اانسانية    •

 بالدة ةلضس ة روحة ل  واا  للكلياد اانسانية   •

 بالدة ةلضس ا الة مابس ير للكلياد اانسانية   •

 بالدة ةلضس ا الة مابس ير للكلياد العلمية  •

بمدددالي سا وبمبلددد  ( بحثمددد130بحددداث المدعومدددة )بلدد  عددددل األ 

  من  حوالد النشر العلميمن خالع  النية( ل ناا 30201)

    

 عليماد حوالد  

 النشر العلمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م اليرمو   كر 

 ةلضس باحثيها

 

 

 

 

 البحث العلمي  

الجامعددة حفدس  و  ددي بدوالد البحددث العلمدي للعددام      امدل ة −

  2016/2017الجامعي 

 (   مرلق) النشر العلمياابرا اد الم عل ة ب شجيي  −

  لمنشواةدل األبحاث العلمية اع −

( بحثمددداو وبلودددل عددددل األبحددداث   171 ليدددة العلدددوم  )  •

    

 

 

 حفس  و  ي الجوالد

 

  عد س حوالد النشر
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 ( بحثما 17العلمية المدعومة )

( 54 ليددة  كنولوبيددا المعلومدداد وعلددوم الحا ددو   )  •

 بحثما 

 ( بحثما 129 لية اطلا   ) •

 ( بحثما 13 لية السياحة والفنالق  ) •

حصوع اليالبة  ا مين ةبو عبا: من  سم المحا بة  لدي   −

بالدة ةلضس ا دالة   لية اا  صال والعلوم االاا ة عل  

  مابس ير للكلياد اانسانية

ا دددد  باع ة روحدددداد وا ددددالس وملفدددداد ةلضددددس باحددددث  −

للعدددام  ةلم  ددددمين للحصددوع علددد  الجدددالد لوةلضددس  ليدددة  

  اابيسا الها لل  ييم الو و م  2017/2018الجامعي 

 عددد س  عليمدداد ال ر يددة العلميددة لددي  

الجامعة بما  شجي النشر العلمي لدي  

 المرمو ة المجالد العلمية العالمية 

 م  س راا  عليمداد ال ر يدة مدن مجلد  العمددا  بموبدب   دا         

وال دددي  شدددجي علددد     4/9/2016( ب ددداا   11/2016ا دددم )

 النشر لي المجالد العلمية المرمو ة 

1/6/2016 1/7/2016 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

 عميد البحث العلمي 

 
 عليماد ال ر ية 

 الجد دة

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

سعدددددالة ريكلدددددة وحددددددة المشددددداا ي    

ووبدددي  عليمددداد لهددداو   الواابيدددةو

و فعيس لوارداو و دو ددرا بدالكوالا    

المةرلددددددة ل  ددددددد م الدددددددعم الفنددددددي     

واللوبسدددد ي للبدددداحثين عنددددد سعدددددال 

م  رحدددداد المشدددداا يو ولددددي ة نددددا  

  نفيررا 

العال دداد والمشدداا ي الدوليددة وة ددر مجلدد       ددم  سنشددا  لالددرة   

 1/11/2016 1/9/2016 الجامعة الهيكس ال نظيمي لهر  الدالرة 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

 عميد البحث العلمي 

 ح اا الدالرة سل   

 عد درا بالكوالا 

 الفنية الميلوبة 

 ددم  سنشددا  لالددرة العال دداد والمشدداا ي الدوليددة بموبددب  ددراا    

و 21/1/2016مجلددد  الجامعدددة لدددي بلسددد م الثانيدددة ب ددداا      

  راا الهيكلة     وس راا الهيكس ال نظيمي لها 

سنشددا   اعدددة بياندداد مر د ددة  ددولر   

معلومدددداد عددددن الجهدددداد المانحددددة   

الواابيدددة وعدددن مواعيدددد ويدددرول  

ال  ددددددم ليلبددددداد لعدددددم المشددددداا ي   

 للجهاد المانحة 

 ددد م العمدددس علددد   جميدددي المعلومددداد عدددن الجهددداد المانحدددة   

 1/10/2016 1/6/2016 العالمية و جرا  صميم  اعدة البياناد 
عمالة البحث العلميو 

 العال اد الدولية 

حصس بعا  

ال أخير لي سنجا  

 رر  المهمة 

 م   صميم  اعدة البيانداد عدن الجهداد المانحدة العالميدةو و دم        

وبدددعها علددد  مو دددي لالدددرة العال ددداد والمشددداا ي الدوليدددة      

 االك روني 

سنجدددا  النظدددام المحو دددب الااة المشددداا ي المدعومدددة     و دددم 

بدددين لالدددرة العال ددداد والمشددداا ي الدوليدددةو ولالدددرة  بال نسددديق

 ال نمية وال وييطو ومر د الحا ب والمعلوماد 

   

 

 بيانادال اعدة 

 

 المشاا ي الم بولة
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مددن  ابد دددم ابحثيمدد امشددروعم 19الحصددوع علدد  لعددم لددـ   ددم  •

 2017/2018بهدداد مانحددة خاابيددة لددي العددام الجددامعي  

 213616 مشددداا ي منهدددا 8ع بلودددل  يمدددة الددددعم المدددالا

ل ندددددددددااما للمشددددددددداا ي األخدددددددددرى                             613222و  دددددددددواوو

 مشروعما(و مو عة  ما  لي   11)

 مشروع واحد  لية العلوم   -

  ال ة مشاا ي   لية الحجاوا  -

  ابعة مشاا ية لا   لية اط -

 واحد  مشروع   كنولوبيا المعلوماد  لية -

 واحد مشروع   والنا حينالآلبئين  مر د -

 واحد  مشروع  لية اليب  -

 لية العلوم  بل  عدل المشاا ي الممولة مدن بهداد لاخليدة     •

 مشروعما  11وخاابية 

مشاا ي لولية بحثية ا ناض ب مو س رولندا  3 لية اطلا    •

ا ة مسدداعد بحددث و ال ددة  ددال  )برندداما   والثالددث بمشددا 

 حرا  ة ال مي( 

   

 

 
  المة المشاا ي 

 

مشروعما بحثيما بد دما من بهداد   16الحصوع عل  لعم لـ  •

بلوددل  2018/2019مانحددة خاابيددة لددي العددام الجددامعي    

 15 1427987مشددداا ي منهدددا   9لدددـ يمدددة الددددعم المدددالا  

و ومشدددددروعين ل ندددددااما 178345مشددددداا ي  5و دددددواوو 

 ليدة اطلا    ) مو عدة  مدا  لدي    لواا ةمر كيو  24900

 لية الحجاوا  و  لية اا  صال  مشروع واحدو مشاا ي 3

 ليدددة العلدددوم  و  ليدددة اليدددب  مشدددروع واحددددو مشددداا ي 3

مر دددد  و  مشدددروع واحددددالسدددياحة ليدددة و مشدددروع واحدددد

مشددروعينو مر ددد األميددرة بسددمة    الآلبئددين والنددا حين   

  شروع واحد( م

حصدددوع الدددد  وا عبدالبا دددط عثامندددة والدددد  وا محمدددول      •

عل   مو دس مشدروع بحثدي ب يمدة     من  لية اا  صال ريالد 

 آاف  واو  110

   

 
 

 

 

 

  المة المشاا ي

  مو س مشروع

 عددد س  عليمدداد ال ر يددة العلميددة لددي  

الجامعدددددة وبمدددددا  شدددددجي البددددداحثين   

 م  س راا  عليمداد ال ر يدة مدن مجلد  العمددا  بموبدب   دا         

وال ددددددي  ضددددددمنل  4/9/2016( ب دددددداا   11/2016ا ددددددم )
1/6/2016 1/7/2016 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 
 

 عليماد ال ر ية 

 الجد دة
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للحصوع عل  لعدم لمشداا عهم مدن    

 بهاد خاابية 

 وصيص ن ال لمن  حصس مدن ةعضدا  ريئدة ال ددا   علد       

 لعم و مو س من بهاد مانحة خاابية 

 فعيدددددس اا فا يددددداد المو عدددددة بدددددين  

الجامعددددددة والجامعدددددداد والمعارددددددد  

العلمية الواابية بمدا  ودص البحدث    

العلمددددي المشدددد ر  وبددددراما  بددددالع 

 الباحثين 

وبدمن اا فا يدة المو عدة     2016/2017العدام الحدالي    لدي   •

 ر يددا   ددم  ال عا ددد مددي    / مددرسبددين الجامعددة ومعهددد  ددون    

ةابعدددة ةعضدددا  ريئدددة  ددددا   لل ددددا   لدددي  سدددم اللوددداد  

  بددد ما مددن العددام الجددامعي    اية/  ليددة اطلالسددامية والشددر  

2017/2018  

بددمن اا فا يددة المو عددة بددين الجامعددة وبامعددة السددلياض        •

ندونيسديا   مدل   ةالشر ف  ا دم اا دالمية الحكوميدة ا داو/     

الموال ددة علدد  ا دد  باع عشددرة ةعضددا  ريئددة  دددا   لددي       

الجامعة من ةبدس لاا دة علدم اللودة العربيدة وةصدوع الف دم        

 لشر عة لرلي مس وارم العلمي وم اصد ا

2016 2020 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

 عميد البحث العلمي 

 العال اد الواابية 

  

 فعيس ا فا ية  ون  

  مرس

 

 

 

بامعة السلياض 

 الشر ف

 

 

 

د ال واصددس مددي مر ددد الملددك عبددد اهلل الثدداني لل مي دد     IT ليددة 

(KADDB)  
   

 
   ا  ال ويية

سبرام ا فا يداد بد ددة مدي الجامعداد     

والمة سدددداد العلميدددددة الواابيدددددة   

ل ددولير لددرص البحددوث المشدد ر ةو    

ولل شددددداا  مدددددي ردددددر  الجامعددددداد   

والمة ساد لل  ددم للجهداد المانحدة    

للحصدددددوع علددددد  لعدددددم لمشددددداا ي   

 مش ر ة 

حصلل الجامعة عل   مو س  2015/2016لي العام الجامعي 

بهددداد مانحدددة خاابيدددة ب يمدددة  مشددداا ي مدعومدددة مدددن   8لدددـ 

  ل نااما ةالنيما 1260692
2016 2020 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

 عميد البحث العلمي 

 العال اد الواابية 

 

 

مددن  ابد دددم ابحثيمدد امشددروعم 21 ددم  الحصددوع علدد  لعددم لددـ    •

 2016/2017بهدداد مانحددة خاابيددة لددي العددام الجددامعي    

 1683292بلودددل  يمدددة الددددعم المدددالا ليهدددا مبلددد  و ددددا  

ل  لعم لم  حدل بعد لمشروع  لية سو باابالة اةالنيم ال ناام

 اليب 

ُ  ددددا  يمدددة الددددعم المدددالي الدددرا حصدددلل عليدددم الجامعدددة     •

للمشدداا ي منددر بددد   يبيددق الويددة اا دد را يجية لددي عددام       

م اانددة بصددفر ل ندداا   ال ندداام 2943984بددـ  2015/2016

حيددث لددم  حصددس الجامعددة لددي  لددك   2014/2015لددي عددام 

 السنة عل  ةا لعم من بهاد مانحة 

    

 

 

 

 

 

المشاا ي الممولة 

 والمدعومة

مددي بامعددادو  ددالث مددي مشددروع   6ا فا يدداد ) 9 ددم   و يددي  •

Erasmus+)  

 مر رة  فارم و عاوض مي بامعاد مو لفة  15 و يي  •
    

ا فا ياد ومر راد 

 ال عاوض
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برو و ددواد مددي بامعدداد  ر يددة بددمن    ددم   و يددي  ددبعة   •

برو و دددددوع مواندددددا/  ر يددددداو بهددددددف ال عددددداوض العلمدددددي   

واأل دددال ميو و بدددالع ةعضدددا  ريئدددة  ددددا   والمدددوظفين    

 واليلبة  

باا العمس عل   و يي ا فا ياد ومر راد  فدارم مدي بامعدة     •

 دددبانيةو ومة سدددة  س ال ميدددة ةلرنسددداو ومة سددداد  /2ليدددوض

 Cologneمر كداو بامعدة   ة ا روض لل عليم العدالي المف دوح/   

 وبرو و وع موانا مي بامعة  ااا اا ال ر ية  األلمانيةو

بد ددددددة خدددددالع الفصدددددس األوع   ةا فا يددددد 15 و يدددددي  دددددم   •

مدددددي برو و دددددوع  3مدددددي بامعدددددادو  11) 2017/2018

 و يددي (   مددا  ددم  +Erasmusبددمن مشددروع   1مواندداو 

مدددر راد  فدددارم خدددالع الفصدددس    5بد دددد ينو و  ينا فدددا ي

 الثاني 

 3مة سدة وبهدة ةخدرى خاابيدة و     14بحث ال عاوض مدي   •

 مي بهاد لاخلية 

 ا فا ية  عاوض لي  لية السياحة والفنالق   2 و يي  •

مدددي ال دددالمين علددد    ع دددد اب ماعددداد لدددي مر دددد اللوددداد   •

مة سددة اللسدداض العربددي بهدددف ع ددد ا فا يددة  عدداوض مددي        

 برناما اللوة العربية للنا  ين بويررا 

ا فا يداد  عداوض    5 دم   و يدي    لية اط اا واألنثروبولوبيدا    •

ومة سدداد لوليددة   ضددمن  ومددر راد  فددارم مددي بامعدداد

مجدددااد  عددداوض ة دددال مي مثدددس  ددددا ب اليلبدددة والبحدددث   

 ن العلمي و بالع باحثي

   

  

 ا فا ياد ال عاوض

 

 اا فا ياد الجد دة

 

 

 بحث ال عاوض

 

 

 

 

 

 

 

 

ا فا ياد ال عاوض لي 

  لية اط اا

ا فا يداد  عداوض    6 و يي  امل  لية اط اا واألنثربولوبيا ب •

ومددر راد  فددارم مددي بامعدداد ومة سدداد لوليددة   ضددمن   

مجدددااد  عددداوض ة دددال مي مثدددس  ددددا ب اليلبدددة والبحدددث   

  العلمي و بالع باحثين وع د الوا 

ا فا ياد  شاا ية مدن خدالع    4 و يي ب لية الر ابة   امل  •

كلية وةعضدا  ريئدة   الا صااد و عاوض بين بامعاد  ضم 

 ال دا   الر ن حا وا عل  بعثة ةو منحة خاابية 

السدياحة والفندالق  ب و يدي س فدا ي ين األولد  مدي         امل  لية •

   

  

 7مرلق 

 مرلق 8
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لندددق ال ددواد  ةابدداض والثانيددة مددي    /ا فا يددة لندددق او انددا  

  المسلحة

بيدددة ب و يدددي ا فا يدددة  فدددارم بدددين الجامعدددة    امدددل  ليدددة ال ر •

وبمعيددة  و سددل  ددكو  لل نميددة ااب ماعيددة لددي الشددرق    

 األو ط 

ا فا يداد ومدر راد  فدارم     22 امل لالرة الرلا دة ب و يدي    •

مددي بامعدداد ومة سدداد لوليددة   ضددمن مجددااد و عدداوض 

 عاوض ة ال مي مثس  دا ب اليلبة والبحث العلمدي و بدالع   

 ن باحثي

لدددي  ليدددة  مسدددارمة ةابعدددة مدددن ةعضدددا  ريئدددة ال ددددا       •

بمشروع بحثي والحصوع عل  لعم  كنولوبيا المعلوماد 

  GIZمشروع من 

 

 ا فا ياد السياحة

 

 

 ا فا ية  كو 

 

 

 اا فا ياد

 

 الرلا ة بد د

باحثين ذوا  معة عالمية لدي  لعوة 

مرا د البحث العلمدي المو لفدة لع دد    

نددددواد ولوااد ووا  عمدددس لدددي  

 الجامعة 

مك ددددب بال عدددداوض مددددي   ددددم   نظدددديم محابددددر ين علمي ددددين    •

Erasmus+  لي األالض 

 -ة ل  محمول الكدولحي -لك روني واية عمس عن ال عليم اا •

 مر كية بامعة بيكر األ

الرا   ددم   Hopes   م  ع د واية  عر فية بمشروع روب  •

 بئين لمشاا ي البحث العلمي الواصة بالآل العمم

 دم  لعددوة بدداحثين اعيددا  محابدراد عددن  ر ددق السددفااة    •

األمر كيددة لددي عم دداض ومة سددة عبددد الحميددد يددوماض عددن       

  ر ق مر د اللواد 

بلدد  عدددل البدداحثين الدالددر ن عددن  ر ددق الكليدداد ولالددرة        •

ا(و باحثمدد 50) لعال دداد والمشدداا ي الدوليددة ومر ددد اللودداد ا

حيدددددث  امدددددل  ليدددددة ال دددددانوض بال عددددداوض مدددددي المرصدددددد    

لح ددددوق اانسدددداضو ومددددي مر ددددد العدددددع  األواوم و دددديي

للمساعدة ال انونيدة لع دد عددل مدن المحابدراد  و دم  لعدوة        

عدل من ال ضاة والعاملين لي المحالظة والمرا د المو لفدة  

بال عداوض مدي    ITضما  امل  ليدة  ة للمشاا ة لي الندوادو و

Dr. Stephen Clyde   

 Utah State University –ل  دد م محابدرة عدن بعدد مدن     

 A New Pattern Language, CommDPوبعنواض 

2016 2020 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

 عميد البحث العلمي 

 عمدا  الكلياد 

 العال اد الواابية 

 

 

م عن واية ال عل 

 بعد

 

 

 

 

 

 

 

 

محابراد مر د 

 اللواد
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  م  ا  ضالة العد د من الوبرا  مو عة  ال الي  

    IT لية  •

ا  ضدددددالة خبدددددرا  لدددددي برنددددداما الحا دددددو  ال عليمدددددي   -

)ال صميم( "ال عليم العملي للنظر اد والبراما الحا دوبية  

لدددي  صدددميم ال يبي ددداد ل جسددديد الصدددواالمرلية" بدددمن  

 KOICAعددددرض الو الددددة الكوا ددددة لل عدددداوض الدددددولي   

  والم دم لجامعة اليرمو  WFKبرناما م يوعي 

الكليدددة  حضدددوا عددددل مدددن ةعضدددا  ريئدددة ال ددددا   لدددي     -

محابرة للمس شاا الث الي لي  دفااة رنواا دا عدن المدن      

الم دمدة مددن حكومددة رنواا ددا لليددال  لددي  الددة الددداباد  

  العلمية

 ةل ارما"  Conference Call نسيق محابرة عن بعد " -

 البروليسوا البر والي ماا و ما يدو

 (Prof. Mario Macedo " لي موبوع الــدـ )Health 

Informatics"  

 وة مر البحدددث العلمدددي لدددي احدددا  بامعدددة اليرمدددو     مددد -

   بمحوا ن 

The 1st YU-Scientific Research Symposium 

(YUSR 2017)    
 

 

   دددم  لعدددوة و نظددديم عددددة    واألنثروبولوبيدددا  ليدددة اط ددداا  •

  اااد لباحثين ذوا  معة عالمية سلد  الكليدة و دم   نظديم     

 14الكليددة عددة ندددواد ولوااد ووا  عمدسو وا دد  بلل   

باحثما ووالدما من مة ساد وبامعاد عالمية وعربية   مدا  

 دددم   نظددديم وايددد ي عمدددس واحددددة حدددوع المددددالن األ ر دددة  

وعددالاد الدددلن واألخددرى حددوع  و يددق المبدداني األ ر ددة       

 و فسيررا بال عاوض مي بامعة السوابوض 

 مدل لعدوة بداحثين مدن بعدا الددوع ومدن         لية ااعدالم    •

مددن  ةلع ددد مجموعدد ةوالواصدد ةميبعددا المة سدداد الر دد

  (Burger. Unesco) الندواد والوا 
 

 لية اطلا    م  ا  ضالة مد ر صدندوق المعوندة الو نيدة     •

و  در العددع   وباحثة من المجل  األعل  للسدكاضو ولعدوة   
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 الباحثين
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األ بق الد  وا محمد الحمواا للحدد ث مدي  لبدة مسداق     

  الفكر السيا ي المعاصر

ع دد العد دد مدن الددوااد الم وصصدة الموبهدة ليلبدة          م  •

د ر المعهددد ال ضددالي  مددا  ضددالة  و ل ددد  ددم   ليددة ال ددانوض 

وممثددددس المك ددددب و ومفددددوض ح ددددوق اانسدددداض الندددديواأل

ومر دد العددع للمسداعدة     لمنظمة العمس الدوليةو  يليمياا

 ال انونية 

 باحث واحد لي  لية العلوم  •

عيدا  محابدرة   مدن يدر ة ال جمدي اليبدي ا     باحثلعوة  •

محابددرة علميددة لل عر ددف بشددبكة   و وع ددد X-Raysعددن 

لدي  ابدد  سيدر ة  هربدا     ال و  ي والمشاا ي ال ي   وم بها

  لية الحجاوا للهند ة ال كنولوبية 

وولددددما مدددن مة سددداد  ينبددداحث 14  ليدددة اط دددااا ددد  بلل  •

وبامعدداد عالميددة وعربيددة   مددا  ددم   نظدديم وايدد ي عمددس    

حوع المدالن األ ر ة وعالاد الدلن واألخرى حوع واحدة 

 و يدددق المبددداني األ ر دددة و فسددديررا بال عددداوض مدددي بامعدددة  

  السوابوض

 سددم سلااة األعمدداع  دددمها الددد  وا   محابددرة علميددة لددي   •

Ronnie Lessem مي  اا  صال  ليةالااة  ل ا  و وع د

و ( لبحددث ةبعددال ال عدداوض  Bridge Waterولددد بامعددة ) 

مدددن بامعدددة   Dr.Ireneusz Davrowskiا  ضدددالة و

و وع د واا و لال  صال لي  سم العلوم المالية والمصرلية

  ل ا  الكلية من ال لب سل  ال لب

  ددااة  البروليسددوا  وردداض بال نددد مددد ر مر ددد اللودداد        •

لي ةلمانيدا واأل د اذ لدي الجامعدة      السابق لي بامعة بوخوم

ع دددد محابدددرة   و واطلا  سلددد   ليدددة   األالنيدددة األلمانيدددة  

و  عر فية عن )سم حاض الد لف والددالف الفرنسدي وةرمي دم(   

مدددن بامعدددة  Myriam Salamaومحابدددرة للدددد  واة 

 مانشس ر/ بر يانيا حوع ال ربمة 

 السدياحة والفندالقو   كليدة   ااة ولد مدن السدفااة الفرنسدية ل    •

و  ددااة بددبال اا بددال مبددالاة  و سددل  ددكو  وةعضددا   

   

 9مرلق  

 10مرلق 
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 المنظمة لكلية ال ربية 

ليلبدم  العوة عدل من المو صين اعيا  محابدراد  هدم    •

  X-rayمثدددس  لدددي  ليدددة الحجددداوا للهند دددة ال كنولوبيدددة  

و عر دددف لشدددبكة ال و  دددي ال ابعدددة لشدددر ة  هربدددا  اابدددد   

  والمشاا ي ال ي   وم بها

 ددم  ع ددد محابددر ين لددي  ليددة السددياحة والفنددالق مددن  بددس    •

لدي اومانيدا ومحابدرة مدن      Banatة ال ميين من بامعدة  

  بس مة سة ة ال مية لي البر واع 

مددن برندداما   Dr. Antje Lenoraا دد  باع الددد  واة   •

Erasmus     لإل ددالع علدد   جربددة برندداما اللوددة العربيددة

 لي ا  باليلبةللنا  ين بويرراو وحضوا الصفوف واال  

 مر د اللواد 

 ددم  ع ددد وايدد ين  دددا بي ين لددي  سددم ال صددميم مددن  بددس          •

 لي  لية الفنوض الجميلة  مصمموض س بانيوض وبر واليوض

خبددرا  لوليددين لع ددد محابددراد ووا      3 ددم  ا  ضددالة   •

 ( مرلقلي  لية اطلا  )عمس لليلبة 

 الباحثين سعالم

 

 

ع ددد مددة مر علمددي  ددنوا للجامعددة   

لعرض المشاا ي البحثيدة ال دي   دوم    

ة انل ممولدة مدن    بها الجامعة  وا م

 الجامعة ةم من بهاد خاابية 

  2016 عاممن  12  م ااعدال لع د المة مر األوع لي يهر 

2016 2020 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

 عميد البحث العلمي 

 العال اد الواابية 

 

 

و حيدددث  دددم  حجدددد ميداني دددم 28/9-26 دددم  ع دددد المدددة مر لدددي 

وس ددالق المو ددي االك روندديو ولعددوة المشدداا ين مددن لاخددس    

وخااا الجامعةو والبحث عن الددعم المداليو و داض موبدوع     

 دددددلكية والشدددددبكاد  صدددددااد الآلالمدددددة مر " كنولوبيدددددا اا

 المس جدة" 

    
المة مر السنوا 

 للبحث العلمي

 ددم  ع ددد مددة مر البحددث العلمددي الثدداني  ابددط ن ددالا البحددث     •

مدددددن   اخ يددددداا محددددداوا و دددددم العلمدددددي بدددددالوا ي العلمددددديو 

موبدددوعاد األولو دددداد الو نيددددةو ال دددا  الضددددو  علدددد    

المشكالد ااالنيدة الملحدة و  دد م الحلدوع المنا دبةو وردر        

 Water and energyالمحدداوا رددي  اليا ددة والمددا      

ع  الة األعمااواابداع و Public healthوالصحة العامة 

Innovation and entrepreneurship 

    

 

  جهيداد المة مر
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بية وال علديم العدالي لدي الدو ن     ال ر بعنواض"ع د مة مر   م   •

يددهر  ليددة ال ربيددة لددي   " لددي العربددي   مشددكالد وحلددوع  

 وبمشاا ة لولية وا عة  2019نيساض 

ال حضدددير للمدددة مر الددددولي السدددال: بعندددواض  "السدددياحة      •

 لي  لية السياحة والفنالق  واللوبس ياد"

اان هدددا  مدددن ال حضددديراد لع دددد المدددة مر الددددولي بعندددواض  •

 لي  لية الر ابة "الر ابة والمد نة العصر ة" 

سبددرا اد العمددس علدد  س امددة مددة مر علمددي لددي الهند ددة         •

الددرا  دديع د   EMBS-IEEEاليبيددة الحيو ددة بالشددرا ة مددي   

  برعا ة بامعة اليرمو  2020بدا ة العام 

"ااصددالح ـ المعنددوض بدد  ددم  ع ددد مددة مر اا  صددال ال ا ددي      •

اا  صدددددالا واالااا و يا ددددداد ال كيدددددف لدددددي األالض    

 لي  لية اا  صال والعلوم االاا ة  والو ن العربي"

  لية اطلا    •

المدددددة مر الددددددولي الثددددداني لدددددي ال ددددداا   والحضدددددااة  -

 اا المية 

 مة مر لي الجوراليا  -

مددة مر لددي اللوو دداد واألل  وال ربمددة خدداص بيلبددة     -

 الداا اد العليا لي الجامعاد األالنية 

   سم اللوة العربية /ع د مة مر الن د الدولي -

ع ددد مددة مر لولددي الكسداندا لددوض رومبولددل بالمشدداا ة    دم   •

 ( مرلقلي  لية اط اا واألنثربولوبيا )ة مي ريئاد لولي

 

 مة مر ال ربية

  ددددددالة موصصدددددداد المددددددة مراد 

العلمية الواابيةو و شجيي البداحثين  

 للمشاا ة ليها 

 ددم    ددالة موصصدداد المددة مراد الواابيددةو و ددم  مضدداعفة   

ال دددا   الددر ن يدداا وا لددي مددة مراد     عدددل ةعضددا  ريئددة   

 علمية خاابية 

 الي  الجامعة 2020 2016

 

 

 الموصصاد المالية وعدل المشاا ين 

  ا مشاا م 51( ل ناا و 150000  )2014/2015 •

  ا مشاا م 99( ل ناا و 200000  )2015/2016 •

 ا مشاا م 148( ل ناا و 177500  )2016/2017 •

   

 
موصصاد 

والمشاا ين لي 

 المة مراد

 2018بلودددل  يمدددة الموصصددداد الماليدددة للمدددة مراد لسدددنة  

    ( ل نااما  180000)

  المة المشاا ين 

 

المة مراد 
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( خددالع 108بلدد  عدددل المشدداا ين لددي مددة مراد خاابيددة )    

  2017/2018( خالع الفصس الثاني 114الفصس األوع و و)

 مة مرما لاخليما وخاابيما  13ياا ل الجامعة بـ 

 المشاا  بها

( خددالع 111المشدداا ين لددي مددة مراد خاابيددة )   بلدد  عدددل  

من العام الفصس الثاني  مشاا ما خالع (120و) والفصس األوع

 ( مرلق) 2018/2019الجامعي 

   

 
قائمة المشاركين

 مشاركات الكليات

سعدددددالة  فعيدددددس  ر دددددي اليونسدددددكو  

للداا دداد الصددحراو ة والحددد مدددن    

ال صحرو  ر ي الشي  صال   امس 

لال  صال اا الميو  ر دي باردانا   

لال  صدددددددال اا دددددددالميو وسنشدددددددا  

  را ي علمية بد دة لي الجامعة 

 م  سعالة موا بة منظمة اليونسكو بك ا  ا مي اعالة  فعيس 

 ن ظاا الرل إالكر ي وب

مس علد  سعدالة سحيدا  و فعيدس  ر دي صدال   امدس         جرا الع

 و ر ي بارانا من  بس  لية الشر عة 
2017 

 

 الي  الجامعة

  

سعالة  فعيس مر د الفيد دا  النظر دة   

 ووبي خية بحثية  نو ة لم 

 حيا  ررا المر د سخلصل الجامعة سل  صعوبة سعالة 

 
2017 

 
 الي  الجامعة

  

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

 عد س  عليماد الداا داد العليدا بمدا    

 ح ددق  يددو ر عمليددة   يدديم ا ددالس     

المابسدد ير وة روحدداد الددد  واا و  

 وسبرا اد س راارا 

 العمدا   م   عد س ال عليماد بموبب  راا من مجل  
1/6/2016 1/9/2016 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

 عميد البحث العلمي 

 
 

 دددم  ال عدددد س علددد  ال عليمددداد ب دددراا مجلددد  العمددددا  ا دددم        

و و جدددددددددرا العمدددددددددس 25/4/2016( ب ددددددددداا   18/2016)

علددد   عدددد س  عليمددداد الداا ددداد العليدددا بمدددا  ح دددق  يدددو ر    

وة روحدددداد الددددد  واا و عمليددددة   يدددديم ا ددددالس المابسدددد ير 

و ددددم   شددددكيس لجنددددة لمرابعددددة اام حاندددداد وال  يدددديم لهددددر        

 الوا ة 

 م  وبدي م  درح ل عدد س  عليمداد الداا داد العليدا و عليمداد        

س راارددا مددن  لر ددالس المابسدد ير وة روحدداد الددد  واا  و ددم  

و دم   و (11/9/2017 اا   ) (34/2017مجل  العمدا  ا م )

( مدن  80%انجا  )  عليماد حيث  م  عد س آخر عل  السبرا  

علد   عدد س بددا ي   باا مدا  والعمدس مدا  اع     عليمداد المابسد ير  

  عليماد المابس ير والد  واا  

    

 

 ال عليماد الجد دة

 

لجنة مرابعة 

 عليماد 

 اام حاناد

 

 

 

 

 

 

ةو ل( مددن  /31( و)27( و)2و 22/3)  عددد س المددوال  ا ددم   ددم  

ا دم  و و2011( لسدنة  4 عليماد برناما ل  واا  للسفة ا دم ) 
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ةوا( مدددددن  /40( و)37ةو ( و)/20 ( و)/14( و)2 //13)

المددالة و و2011( لسددنة 3 عليمدداد برندداما المابسدد ير ا ددم ) 

( لسدنة  4ة( من  عليماد برناما ل  واا  للسفة ا دم ) /5ا م )

( مددن  عليمدداد برندداما المابسدد ير  14المددالة ا ددم )و و2011

   2011( لسنة 3ا م )

 

  عد س ال عليماد

 وبيددددم موبددددوعاد األ روحدددداد  

لمشدددددددكالد المج مدددددددي  لل صددددددددا 

 وةولو اد ال نمية الو نية 

 سبرا اد علمية  بصواةلم   م صياغة ررا ال وبم 
2016 2020 

 عمالة البحث العلمي 

 الكلياد 
 

 

 دم  س ددراا برنداما  امددس مدن بددراما لعدم البحددث العلمدي لهددر       

 الوا ة 

 دم   وبيدم بددد  مدن لعددم البحدث العلمددي لهدر  الموبددوعادو      

عمالة البحث العلمي والداا اد العليا بال ر يد عليهدا  و امل 

و و دي م   2017لي اليوم العلمي السدنوا الدرا انع دد لدي ة داا      

  2017اصد  أ ير ررا الدعم لي نها ة العام 

    

براما لعم البحث 

 العلمي

 5ا م 

 لية العلوم  نسدبة الر دالس ال دي   صددى ألولو داد ال نميدة        •

 % 50الو نية 

موض الر دددالس  ندددا   ضددد دددما  ومةمعظدددم  ليدددة ااعدددالم   •

 وبيدم اليدال  سلد  ال ضدا ا     ةو حيث   م  العام ة ضا ا الحيا

 الداخلية والواابية و بس حلها 

     

مابسدد ير علددوم   يا ددالس بامعيددة لددي برنددامج    6منا شددة  •

ب ضا ا بحثية   علق نظم المعلوماد الحا وبية و والحا و 

  ولو اد الو نيةبمن األ

     

ال حوع ال دا جي سل  مساا الر الة 

م ابددس مسدداا اام حدداض الشددامس لددي    

 الددة بددراما الداا دداد العليددا ال ددي    

  يرحها الجامعة 

 ددم   حو ددس ةعدددال م دا دددة مددن اليلبددة مددن مسدداا الشددامس سلدد    

 مساا الر الة 
2016 2020 

 عمالة البحث العلمي 

 الكلياد 

 
 

  ددوم عمددالة البحددث العلمددي ب سددهيس ال حو ددس بددمن اليا ددة      

برنددداما  62اا ددد يعابية حيدددث  دددم   حو دددس  سدددعة مدددن ةصدددس 

مابسدد ير مددن مسدداا الشددامس سلدد  الر ددالةو و ددم  سلوددا  مسدداا    

 الشامس من برناما واحد 

   

 

 

 سدددعة بدددراما عمدددالة البحدددث العلمدددي والداا ددداد العليدددا     •

مابس ير مدن مسداا الشدامس سلد  مسداا الر دالة لدي خمد          

   لياد

 البمدددا سلددد  مسددداا  20 ليدددة الحجددداوا   حو دددس ة ثدددر مدددن  •

 براما الكلية الر الة لي 

   

رنا   راا لمجل   

         العمدا  ا م 

(  اا   6/2018)

12/2/2018 

ل وفيا معدع 

ال حو س ليكوض 

75%  
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 ددم  ا دد حداث مسدداا مابسدد ير نظددم المعلومدداد        IT ليددة  •

 الددب لمسدداا   12 حو ددس و ولاا ددة لددي مسدداا الر ددالة   اا

نظددم و ومابسدد ير علددوم الحا ددو    يالر ددالة لددي برنددامج  

  المعلوماد الحا وبية

 ليددة اط دداا واألنثروبولوبيددا   الددة بددراما المابسدد ير لددي    •

 الر الة الكلية   م ولق مساا 

لد  ا دالة   سبرى  حو س بميي  لبدة الشدامس    لية ااعالم   •

  29وعدلرم 

 

 IT حو س مساا 

 

  د م بالدة أللضس ا الة مابس ير 

وةلضددس ة روحددة ل  ددواا  لددي  ددس  

 عام بامعي 

   عمالة البحث العلمي  2020 2016  م  وبي ة   لهر  الوا ة 

 ددم  س ددراا الجددالدة لددي  عليمدداد الحددوالد للنشددر العلمددي مددن      

 دددددداا    (2/2017العمدددددددا  لددددددي بلسدددددد م ا ددددددم )مجلدددددد  

26/1/2017  

    
 عليماد حوالد  

 النشر العلمي

 شجيي نشر الر دالس واأل روحداد   

المميددددددة بدددددمن برنددددداما خددددداص  

 . شرف علية عمالة البحث العلمي

 

 

   عمالة البحث العلمي  2020 2016   م وبي ال عليماد واأل   اخ ياا الر الس لي م نشررا 

صدددب  نشدددر البحدددث مدددن م يلبددداد الحصدددوع علددد  لابدددة    ة

عددل الر دالس ال دي نو شدل لدي الفصدس        بلد  حيدث  و الد  واا 

 روحدة  ة( 53) 2017/2018وع للعام الداا دي  الداا ي األ

و ولدم  د م سعددال  عليمداد     ( ا دالة مابسد ير  188و)  ول  دواا 

  وا روحدة ل  دواا   (52النشر العلمي لر الس المابسد يرو و) 

( 25)لدددددي الفصدددددس الثدددددانيو  و مابسددددد ير ( ا دددددالة143و)

لدددي الفصدددس   ( ا دددالة مابسددد ير 106و)  ا روحدددة ل  دددواا 

  الصيفي 

وع عدددل الر ددالس ال ددي نو شددل لددي الفصددس الداا ددي األ   بلدد 

  و روحدددددة ل  دددددوااة( 48) 2018/2019للعدددددام الداا دددددي 

  وا روحدددددة ل  دددددواا  (46و و)( ا دددددالة مابسددددد ير 215و)

( 50)لدددددي الفصدددددس الثدددددانيو  و مابسددددد ير ( ا دددددالة192و)

لدددي الفصدددس   ( ا دددالة مابسددد ير 192و)  ا روحدددة ل  دددواا 

 الصيفي 

   

 

 

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

وبدددي معدددا ير وآليددداد وةولو ددداد    

ال عددددداوض والشدددددرا ة مدددددي ال يددددداع  

الوددددددداص ومة سددددددداد المج مدددددددي  

 المدني 

   البحث العلمي عمالة  10/2016 6/2016   م العمس عل  سعدال المعا ير 

 م  س راا برناما خاص بمن لعم براما البحث العلمي ال ي 

     ُ شجي ال عاوض مي ال ياع الواص 
لعم براما البحث 

 6ن ية  العلمي
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الحابدناد لدي الجامعدةو      الة عدل 

وسنشدددددددا  حابدددددددنة للمشدددددددروعاد 

 الصويرة 

 حابناد بد دة  5 م  سنشا  

 ( OYIL  حابنة ةوانا اليرمو  اابداعي )1

   حابنة  جد د  كنولوبي 2

   حابنة البرمجة الم وا  ة 3

   منصة   ن اابداعي 4

  IT  حابنة ا الة األعماع لي يماع األالض/  لية 5

2016 2020 
 عمالة البحث العلمي 

 الكلياد 

  

  Nvidia Research دم  سنشددا  حابدنة بحثيددة بال عدداوض مدي    

 األمر كي ة الشر ة 
   

  

 الحجاوا    لية •

 سنشا  و فعيس حابنة لمة سة حجاوا   −

  12Bالعمس بااى عل  سنشا  حابنة لشر ة  −

 ليددة اا  صددال والعلددوم االاا ددة   أ ددي  حابددنة ةعمدداع      •

ا ال ددة للمشدددروعاد الصددويرة والم و دددية بال عدداوض مدددي    

 غرلة صناعة سابد 

   

  

سنشددددددا  مك دددددددب لن دددددددس و سدددددددو ق  

 ال كنولوبيا 

 دم  ا  دراح الهيكددس ال نظيمدي واللجندة ال أ يسددية  منظدوا ةمددام      

 مجل  العمدا  

  والداا اد العليا عمالة البحث العلميل  ابعما يكوض المك ب 

 اللجنة وعربها عل  مجل  العمدا  بان ظاا  وصياد 

2016  
 عمالة البحث العلمي 

 
 م  رح المك ب 

حصلل بامعة اليرمو  عل  لعم لمشروع سنشا  مك ب لن س 

ال كنولوبيا لي الجامعدة بال عداوض مدي بامعدة بدوض اا دن   د         

لدددف  دددواو م دمدددة مدددن مة سدددة الددددال  ة 40األلمانيدددةو ب يمدددة 

 األلمانية 

موا بدة الا دة الجامعدة ل شدكيس      امل عمالة البحث العلمدي ب 

ال كنولوبيدددا و سدددجيس بدددرا اد   لجندددة مك دددب ن دددس و سدددو ق   

  ااخ راع

   

 

مك ب ن س 

 ال كنولوبيا

ع دددد ا فا يددداد يدددرا ة بحثيدددة مدددي     

 واألعماع  ياعي الصناعة 

 لم   م ع د ا فا ياد يرا ة بحثية لوا ة اطض 
 عمالة البحث العلمي  2020 2016

  

سعدددالة ريكلدددة و فعيدددس لوا مر ددددد    

 الداا اد األالنية 

 
 عمالة البحث العلمي  2018 2017

  

 فعيددددددددس لوا مر ددددددددد لاا دددددددداد   

الالبئددددينو وسعددددددال خيدددددة بحثيدددددة  

 مةعددد المر ددد مشددروعما بحثيمددا لددي يددةوض اللجددو   ددم    د مدد      

لجهاد مانحة خاابية  مدا نظدم المر دد مدة مرما لوليمدا علميمدا       
 مد ر المر د 2020 2016
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 حوع اللجو      نو ة 

والنا حين مدن خدالع   دد م     بئين م   فعيس مر د لاا اد الآل

خية بحثية وذلك ب نظيم مجموعدة مدن المدة مراد والنددواد     

ومددر راد ال فددارم ووايدداد عمددس م نوعددة لاخليددة وخاابيددة 

 وري 

بئددددددين    دددددم    ددددددد م مشددددددروع ااايدددددال االك رونددددددي لآل  1

  + Erasmusوالمج معاد المضيفة سل  

 بئين لآل FMلل  دم لمشروع سذاعة    العمس بااى2

   د م مشروع للو الة اليابانية با كا   3

مشددروع بحثددي مدددعوم مدددن عمددالة البحددث العلمددي عدددن         4

 الالبئين الموروبين 

 بئين مشروع مدعوم من المجل  النرو جي لآل  5

 10ا فا يدددددداد ومشدددددداا ي بحددددددث علمدددددديو   3 و يددددددي  -

ن وندددددددوةو و نظدددددديم يمحابددددددر و  ددددددد م وايددددددادو 

مدددة مر واحددددو سصدددداا   دددا  وبريدددوااد بددداللو ين      

 حددددددد ث مو ددددددي المر ددددددد  والعربيددددددة واانجليد ددددددةو 

 باللو ين العربية واانجليد ة  

مشاا ي  يد ال نفيدرو   3مشاا ي  حل ال حكيمو و 5رنا   -

 المرحلة النهالية لل نفير  لي ومشروع واحد 

مشدددداا ي ومددددة مراد وندددددواد ولاا دددداد     9 وبددددد  -

 مدعومة من بهاد خاابية  

 بئين  سصداا   ا  المة مر الدولي الثاني لآل م   -

 و يددق عال دداد المر ددد بالمنظمدداد الدوليددة وغيددر     ددم   -

 حكومية ال

 لياولة المس د رة  عل  ااب ماعاد  4  م  ع د -

 ددم  سلااا المر ددد بددمن اللجنددة ال حضددير ة لمددة مر        -

 سعماا  وا ا والدوع الم ضراة من األ ماد( )سعالة 

   

 

 

http://rdfmsc.y

u.edu.jo/ 

 

 

 

 

 نجا اد للمر داا

 

 

 

نجا اد ملوص اا

 للف رة الثانية

 ام المر د ب فعيس ال عاوض والشدرا ة مدي بهدة واحددة مدن       •

 ومة ساد المج مي المدني ال ياع الواص 

 و يدي مدر رة  فدارم بدين المر دد ومنظمدة بو دل ل دولير          •

 لرص لي مجاع ال عليم العالي لالبئين واأل س حظما 

   

سنجا اد الف رة  

 األول 

 

 

سنجا اد الف رة 
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 و يدددي ا فا يدددة  عددداوض بدددين المر دددد وبامعدددة ردددامبواغ      •

Hamburg/  ةلمانيا 

 و يددق عال دداد المر ددد بالمنظمدداد الدوليددة والمنظمدداد      •

 منظمة ( 17غير الحكومية )

( مشدداا ي ورددي  يددد   10حصددوع المر ددد علدد  لعددم لددـ )    •

( 6ال نفيرو ومشروع واحد لدي المرحلدة النهاليدةو ورندا  )    

( مشددداا ي  حدددل و يدددد  6مشددداا ي بحابدددة سلددد  لعدددمو و)  

 ال حكيم 

( مشداا ي ووا  ومدة مر مدن    6ا   يا  لعم مدالي لدـ )   •

 بهاد خاابية مو لفة 

ما بين مة مراد  ( نشا ما م نوعما15مشاا ة المر د لي ) •

 وندواد ووا  لاخلية وخاابية 

ع دددد المر دددد مدددة مر  الددددولي الثالدددث بدددالف رة مدددا بدددين                      •

13-14/3/2018  

ميبوعدداد مو لفددة )  ددا و بيدداض خ دداميو      3 ددم  سصددداا   •

 محضر اب ماع الياولة المس د رة( 

 ددم  بنددا  ال دددااد المة سددية للمر ددد مددن خددالع اخ يدداا         •

ا لي يبكة منظماد المج مي الدولي للهجرة المر د عضوم

ال سر ةو سلااا المر د بمن اللجنة ال حضير ة لمة مر  

الثانيو ان دا  مد ر المر د لدي اللجندة ال نظيميدة لمدة مر     

اللجددو  اانسددانيو سنشددا   اعددة ذ يددة ممولددة مددن الو الددة      

  GIZالدولية لل عاوض الدولي 

 الثانية

( نشا ما م نوعما ما بين مة مراد 14مشاا ة المر د لي ) •

وندواد ووا  لاخلية وخاابيةو وحضدوا حفدس س دالق    

 مبالاادو ولوااد  

( حل اد ن ايية لي  س مدن الجامعدة األالنيدةو    3حضوا ) •

  Hopesوم ر الجامعة األلمانيةو والبرناما اا ليمي 

المشدداا ة لددي  نظدديم المعددرض الفنددي الودداص بددالالبئين    •

السوا ين " الر األحالم" بال عاوض مي المفوبية السامية 

و ليدة اا  صدال     IRDو , UNHCRلشدةوض الالبئدين   

 والعلوم االاا ة 

   

  

 

 

 سنجا اد المر د
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المشددداا ة مدددي بامعدددة ردددامبواغ/ ةلمانيدددا ب نفيدددر لاا دددة    •

ةلمانيددا ا   صددالية بددمن مشددروع لولددي  ضددم  ددس مددن      

 وبمهوا ة مصر العربية 

المشدداا ة لددي مل  دد  العمددس اانسدداني األوع بدددعوة مددن       •

 مة سة ة ال مية ةصني لااق لال  شاااد وال دا ب 

ع د  لسلة ندواد م وصصة لي  ضا ا اللجدو  والنددوح    •

والهجددددرة ال سددددر ة مددددن نددددواح )اب ماعيددددةو ا  صددددال ةو  

ض مددي  ليدداد   يا دديةو  انونيددةو ةلبيددة وسعالميددة( بال عدداو   

 الجامعة 

 Jennifer Claireا  ضددددالة الباحثددددة األمر كيددددة   •

Olmsted      وحضوا مجموعة مدن  لبدة بامعدة ةمر كيدة

 باحثين لع د محابراد حوع الهجرة ال سر ة واليوعية 

( مشدداا ي لوليددة بددمن مشدداا ي ا را ددمو:  4ال  دددم لددـ ) •

 وبان ظاا الموال ة عليها 

 Rescueشدددروع  ال  ددداح وحددددة الددددعم النفسدددي بدددمن م  •

 والمموع من اا حال األواوبي 

وااد مدددددة مر ول ة م نوعددددد ةنشدددددية( 8) ع دددددد و نظددددديم •

 وندواد 

مشددداا ة مدددد ر المر دددد لدددي المشدددروع الددددولي للودمدددة     •

  لي ةلمانيا ااب ماعية

مر د  شر ك بدمن مجموعدة مدن الشدر ا  لدي      الاخ ياا  •

مشروع لولدي مدي الباحدث بدواا بال يدس والدد  وا ابد         

العكدد  مددن  ليددة اط دداا واانثروبولوبيددا ب مو ددس م ددداا    

  ( ةلف بنيم س  رليني30)

 واا مددن بامعدداد ةبنبيددة لع ددد   ة ال دد ا  ضدداف المر ددد •

واية عمس حوع  ضا ا اللجو  وس امة معرض لني علد   

 و وع د محابرة علمية لوايةرام  ا

اخ ياا مد ر مر د لاا اد الالبئين والنا حين والهجرة  •

ال سر ة  عضو ريئة  حر ر لدي المجلدة الكند دة لداا داد     

  الشرق األو ط/  ندا

مشاا ة موظفي المر د لدي عددل مدن الددوااد ال دا بيدة       •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سنجا اد المر د 

 الف رة الثانية

 

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/مركز%20دراسات%20اللاجئين%20الانشطة%20التنفيذية%20من%201-3-2019%2031-8-2019.docx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/مركز%20دراسات%20اللاجئين%20الانشطة%20التنفيذية%20من%201-3-2019%2031-8-2019.docx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/مركز%20دراسات%20اللاجئين%20الانشطة%20التنفيذية%20من%201-3-2019%2031-8-2019.docx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/مركز%20دراسات%20اللاجئين%20الانشطة%20التنفيذية%20من%201-3-2019%2031-8-2019.docx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/مركز%20دراسات%20اللاجئين%20الانشطة%20التنفيذية%20من%201-3-2019%2031-8-2019.docx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/مركز%20دراسات%20اللاجئين%20الانشطة%20التنفيذية%20من%201-3-2019%2031-8-2019.docx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/مركز%20دراسات%20اللاجئين%20الانشطة%20التنفيذية%20من%201-3-2019%2031-8-2019.docx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/مركز%20دراسات%20اللاجئين%20الانشطة%20التنفيذية%20من%201-3-2019%2031-8-2019.docx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/مركز%20دراسات%20اللاجئين%20الانشطة%20التنفيذية%20من%201-3-2019%2031-8-2019.docx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/مركز%20دراسات%20اللاجئين%20الانشطة%20التنفيذية%20من%201-3-2019%2031-8-2019.docx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/مركز%20دراسات%20اللاجئين%20الانشطة%20التنفيذية%20من%201-3-2019%2031-8-2019.docx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/مركز%20دراسات%20اللاجئين%20الانشطة%20التنفيذية%20من%201-3-2019%2031-8-2019.docx


    2018/2019التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام الجامعي 

 83 طـــة والتخطيـــالتنميرة ــــدائ

و والمشدددداا ة لددددي لوا ددددين   Rescueبددددمن مشددددروع  

  دا بي ين لاخس الجامعة 

الشددرا ة مددي ال يدداع الودداص  فعيددس 

للحصوع عل   مو س لبعثاد اليلبدة  

 الم ميد ن ة ال ميما 

   عمالة البحث العلمي  2020 2016 لم   م الحصوع عل   مو س ألا بعثاد لهرا ال اا   

 ددم   فعيددس الشددرا ة مددي ال يدداع الودداص محليمددا ولوليمددا مددن     •

  خالع العد د من اا فا ياد

األلمانيدة   DAADرما مدي مة سدة   احدد س م   و يي ا فدا ي ين   •

 (105)واألخرى مي اا حال األواوبي و م  الحصوع علد   

 من  ليلبة المابس ير 

   

  

اد يدد ددم   و يددي ا فا عمددالة البحددث العلمددي والداا دداد العليددا   

بنبية الصدد  ة حيدث بلد       الية مي الدوع العربية الش ي ة واأل

الم بددددولين لددددي الجامعددددة لددددي برنددددامجي الددددد  واا       عدددددل 

 ا  البم 144والمابس ير 

   

  

  المك بة 

 فعيس الشرا ة مي ال ياع الواص للحصوع علد   مو دس    •

  لألنشية والفعالياد المو لفة لي المك بة

 فعيس الشرا ة مي ال ياع الواص للحصوع عل   مو دس   •

حد ثدة لليلبدة لدي    للدعم  هيئة وا  حداث  اعاد لاا ية 

 المك بة 

مددي ومدر راد  فددارم غيدر ة ال ميدة    ا فا يدة   12الرلا دة    •

 ( مرلق) ال ياع الواص محليما ولوليما

   

  

حدددث اليلبدددة علددد    دددد م مبدددالااد  

 خال ةو وااعالض عنها 

  فعيس البرناما بعد لم   م 
1/6/2016 31/12/2020 

 عمالة يةوض اليلبة 

 بميي الكلياد 
 

 

( مبالاة وري  مبالاة مظل ديو نظر ندا غيدرو    23 م   نفير ) -

مددين لكددر صدد و رمكددم رمدديو رد ددة   ددلو حملددة نظالددةو    

 و ؤبشدر ةو بمدي المالبد و يد ا     ة لي نا بي ناو  لسلة  را 

عددوضو بنددك   -الويددرو  ددر يرو لف  خلينددا ندددليهمو اايددال   

 ااصدني معرولمد  و المالب و بامع ي ةحلد و مبدالاة  دأ وض   

 رمدو  الويدر  و  دي  درول الويدر خدالع        وغر: لكر او

مبالاة  لية ال انوض ل و  ي  رول  ويهر امضاض المباا 

    يا الوير   ضماةالوير 

 ( 920بل  عدل اليلبة المشاا ين ليها )

والمبدددالااد ال اليدددة لدددي  ليدددة ال دددانوض  مبدددالاة معمدددا نحدددو   -

    
مبالااد عمالة 

 يةوض اليلبة
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بيئدددة نظيفدددةو حملدددة  ااعدددة حد  دددة  ليدددة ال دددانوضو  نظددديم   

ليددداا الجمددداعي ل و يدددق العال دددة بدددين ةعضدددا  الهيئدددة      اا

ال دا سدددية واليلبدددةو حملدددة ال بدددرع بالددددمو  نظددديم   دددااة     

لدد  لاا  بدداا السددنو   ددااة    سل صددر العدددعو  نظدديم   ددااة   

  SOSفاع اابد  رى األ 

المبدددالااد  ليدددة اا  صدددال والعلدددوم االاا دددة  بلددد  عددددل   •

  5و وعدل النشا اد 10ال يوعية 

  لية الصيدلة  مبالاة واحدة  •

 لية الشر عة والداا اد اا المية  مبدالاة بال عداوض مدي     •

 و ااة األو اف 

يددرا هم سو لدي  ليددة ااعددالم   د م  بنددي اليددال  المبدددعيين  •

 ةوصدحالة اليرمدو  ل مثيدس الكليد     FMلدي اذاعدة  رمدو     

 ة والداخلي ةلي المساب اد الواابي

 سد  بس    عمالة يةوض اليلبة/ لالرة النشال الث الي والفني •

الددددالرة و شدددجي بميدددي المبدددالااد الوال دددة و دددرلس  دددس     

و ح يدق   ونجاحهدا الصعوباد ال ي  وابم رر  المبالااد ا

وح ال عاوض المبالااد و نمية ا  من رر ةرداف المربواأل

والمج مددي  ةليلبددة الجامعدد ةعمدداع الوير ددة وال يوعيدد واأل

  المحلي

 المبالااد    

( 30) بلول عدل المبالااد ال ي نظم ها عمالة يدةوض اليلبدة  

 مبالاة بال عاوض مي  لياد الجامعة المو لفة 
 المبالااد    

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

 .19ة البحث العلمي لطلبة الجامعات األردنية طلبة اليرموك يحققون مراكز متقدمة في جائز •

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

ا فاعًلا ومنتًجا في المجتموع، ويمتلوك المهوارات التطبيقيوة، والعلووم المعرفيوة، ومهوارات االتصوال والتفكيور          االستراتيجي: إعداد طالب جامعي يتمتع بالحس الوطني واالنتماء ليكون عضًوالهدف 

 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 

 االستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

النسبة المئوية 

 لإلنجاز/ العدد
 مالحظات

 الى من

س امدددة نشدددا اد  يوعيدددة وةنشدددية   

خدمددة المج مددي وةنشددية ا منهجيددة   

 عل  مس وى الكلية والجامعة 

 نشا ما مو لفما لليلبة بما ليهم اليلبة الوالد ن  280 م   نفير 

1/6/2016 31/12/2020 

 عمالة يةوض اليلبة 

عمدا  الكلياد  

 واؤ ا  األ سام  

 ا حال اليلبة  

 اليالبية األند ة 

 

 

 

  لي مو لف المجااد ا( نشا م256 م   نفير )

 (  الب 25700اليلبة المشمولين بهر  النشا اد بما  مثس )
   

 1نشا اد  

 2نشا اد امنهجية

( نشدددا ما لدددي مو لدددف المجددداادو مو عدددة     411 دددم   نفيدددر ) 

  ال الي  

 نشا اد  9 لية الحجاوا   •

 1100نشددا ما وعدددل اليددال     25 ليددة الفنددوض الجميلددة     •

  الب 

 نشا اد  IT   3 لية  •

 ددم   نفيددر عدددة نشددا اد ا    ليددة اط دداا واألنثروبولوبيددا     •

 الكلية منهجية ياا  ليها عدل  بير من  لبة 

خاابيدة   5 لية ااعالم   م   نفير عدل من النشدا اد منهدا    •

  البما  83وعدل اليال  المشاا ين بالواابي 

 نشا ما  175 لية السياحة والفنالق   •

نشددا ادو باابددالة سلدد  س امددة األ ددام      3 ليددة الصدديدلة    •

 اليبية المجانية 

نشددا ماو باابددالة سلدد  ع دددرا لمة مررددا  24 ليددة اليددب   •

 األوع 

 لية اا  صدال والعلدوم االاا دة  نشدا اضو باابدالة سلد         •

   

 
 اد فاصيس النشا 

 

 

 

 

ةمثلة نشا اد من 

  لية اط اا

 

 

 

 

 

 

  لية اا  صال
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احلة علمية ليلبة  سم سلااة األعمداع سلد  حابدنة يدماع     

   اادو واحلة علمية ليلبة  سم ال سو ق سل  الع بة 

 نشا ما  26 لية ال ربية   •

وااح فداع بيدوم     نظيم حملة لل برع بالدمو  م  لية ال انوض   •

و نظددديم ةمسدددية  حملدددة ل بدددالع الك دددبو  و نظددديم الشدددجرةو

 يعر ة 

  لية اطلا    •

ا  لي  رل د اض العدراق    اا  ف ةع د ندوة بعنواض ل  وا  -

  ليم   الونيا سو

 ع د ندوة حوع ام حاض الكفا ة الجامعية  -

   سم ال ربمة لي ال  اح مل    الشناق -

  ةع د ندواد بورالية بموابيي م نوع -

وعددددل المشددداا ين  19مر دددد اللوددداد  عددددل النشدددا اد   •

 (  الب  600)

 نشا اد  6مر د األميرة بسمة   •

نشددا ما باابددالة للعد ددد مددن     62عمددالة يددةوض اليلبددة     •

 المعااض واألنشية 

منهجيددة وا منهجيددة لددي مو لددف  ليدداد الجامعددة     ةنشددية •

  33عدل 

  لية ال ربية 

 مر د اللواد 

 
 

 1فنشا اد 

 

 2نشا اد ف

 

ةنشية منهجية وا 

 منهجية

 ةنشية ومعااض     ( مرلقاألنشية والمعااض والفعالياد )س امة العد د من 

لمشددداا ة لدددي  علددد  احدددث اليلبدددة  

 الفعالياد الو نية 

 نظيم مشاا ة اليلبة عبر ا حال بامعة اليرمو  لي سحيا    م 

المنا باد الو نية مثس عيد اا   الع ومئو ة الثدواة العربيدة   

 31/12/2020 1/6/2016 الكبرى 

 عمالة يةوض اليلبة 

 ا حال اليلبة  

 األند ة اليالبية 

عمدا  الكلياد  

 واؤ ا  األ سام  

 ةعضا  ريئة ال دا   

 

 

( لعاليدة  17 امل الجامعة عبر  ليا ها وعمالا هدا بمدا  مثدس )   ة

     (  الب 35000وبمشاا ة سبمالية )

  لعالياد و نية

عمالة يةوض 

 اليلبة

 ( لعالية مو عة  ال الي 35 م   نفير )

لعاليددة   11 ليددة الفنددوض الجميلددة  عدددل الفعاليدداد الو نيددة  •

  1100وعدل اليلبة 
   

  

عينة من النشا اد 

 نفيررا ال ي  م 
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المشدددداا ة علدددد  حددددث اليددددال  والمدا ددددين   IT ليددددة  •

  وحضوا الفعالياد الو نية

مشداا ة لدي نشدا اد     12 م   نفير   والفنالق  لية السياحة •

 و نية 

المنا دباد   مل مشاا ة اليلبة لي عددل مدن    لية ال ربية   •

  الو نية عل  مس وى الكلية وعل  مس وى ال سم

 مشاا ة ونشال و ني  34عمالة يةوض اليلبة   •

 نشا اد  4مر د اللواد   •

 وا   دا بية

 

 

 

 النشا اد الو نية

 1ف

 2نشا اد ف

 مر د اللواد

 مشاا ة ونشال و ني  17يةوض اليلبة   •

ةو ألنشية اليالبية  سداعد اليلبد  ل شكيس لجنة  لية اليب   •

علددـ  المشدداا ة لددي ان وابدداد مجلدد    هم ـددـشجيعو ددرلك 

 اليلبة لي الجامعة  

لعاليدداد م نوعددة مددن  5 ليددة ااعددالم  المشدداا ة و وييددة  •

  بس لر ق صحالة اليرمو  لي الكلية 

   

 

 يةوض اليلبة

النشددددراد ع ددددد الندددددواد و و  ددددي  

 والميو اد ال وعو ة وال ث يفية 

ندددوة  وعو ددة لليلبددة لددي موبددوعاد مو لفددة        32 ددم  ع ددد   

 وبال عاوض مي بهاد حكومية وةرلية 
 عمالة يةوض اليلبة  31/12/2020 1/6/2016

 
 

( ندددوة  وعو ددة لليلبددة لددي موبددوعاد مو لفددة   49 ددم  ع ددد )

 وبال عاوض مي بهاد حكومية وةرلية 

 (  الب  17000) حواليض بهر  النشا اد واليلبة المشمول

 يددب  عر فددي باللوددة اانجليد ددة ليلبددة  باابددالة سلدد  سعدددال ُ 

 برناما اللوة العربية للنا  ين بويررا 

   

 ندواد  

ندواد و و  ي 

 النشراد
 

 الك يب ال عر في

 

( ندوة  يوعية لي موبدوعاد مو لفدة بال عداوض    47ر ) م   نفي

 مي بهاد حكومية وةرلية مو عة  ال الي  

مر دد اللوداد   دم   و  ددي ميو داد  وعو دة حدوع مددرض        •

  ر اض الثدا لي الندوة الم امة بهرا الوصوص 

وا   دا بيددة لددي مجددااد  3مر ددد األميددرة بسددمة  ع ددد  •

 ااب ماعي ال نمية البشر ة والنوع 

نشدددا ما و و  دددي ميو ددداد   58يدددةوض اليلبدددة   دددم   نفيدددر   •

 ومحابراد  ث يفية لي مو لف الكلياد 

 مك بدة الحسدين بدن  دالع    نسوة من ميو ة  5000 باعة  •

و و  عهدا علدد  اليلبددة الجدددل بال عداوض مددي عمددالة يددةوض   

   

 

 

 الندوة ال وعو ة

 

 

ندواد يةوض 

 1ف اليلبة

 

 2ندواد ف

 

ندواد ووا  
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  دا بية اليلبة 

ندواد م نوعة عن  ر ق مك بة الحسين بن  العو  3 م  ع د 

و ونددو ين لدي   يدةوض اليلبدة  ندواد بإيراف عمالة  4وس امة 

 ندواد لي  لية اطلا   7 لية ااعالم و

   

 ندواد المك بة 
 

  يةوض اليلبة

 ندواد الكلياد

ع د نشا اد مشد ر ة بدين العداملين    

 واليلبة 

نفددرد عمددالة يددةوض اليلبددة العد ددد مددن األنشددية الالمنهجيددة    

المشددد ر ة بدددين العددداملين واليلبدددة وخاصدددة لدددي ااح فدددااد  

الملك وذ رى معر دة الكرامدة والو فداد    الر مية بعيد باللة 

ال ضددددامنية مددددي األبهدددددة األمنيددددة وسبددددالة سلدددد  األعمدددداع   

 ال يوعيةو و نظيم بيواد ا ابية مش ر ة 

1/6/2016 31/12/2020 

 عمالة يةوض اليلبة 

 عمدا  الكلياد 

 واؤ ا  األ سام 

  

وعددددددل اليلبدددددة  ا( نشدددددا م63عدددددل النشدددددا اد المشددددد ر ة ) 

% وعدددددل العدددداملين 03 الددددب بنسدددبة   (1000)المشددداا ين  

(100)  

مباا دداد مشدد ر ة ومعددااض لنيددة باابددالة سلدد  الددرحالد     

 العلمية والمشاا ة لي  نظيم لعالياد الكلياد المو لفة 

     

 

 ( نشا ما مش ر  مو عة  ال الي  16 م  ع د )

 ليدددة الصددديدلة  س امدددة مسددداب اد واحدددالد ونشدددا اد ا   •

 منهجية 

مشددد ر ة بدددين اليلبدددة  ةنشدددية (6 دددم  ع دددد ) ليدددة اليدددب   •

  والعاملين لي الكلية

 ( من الفعالياد والنشا اد 17يةوض اليلبة  س امة ) •

   

  

 

 

 

لعالياد يةوض 

 1اليلبة ف

 2لعالياد ف

 ضدددمين الويدددط الداا دددية مسدددا ما    

 المج مي لودمة 

 ددم   ضددمين خدمددة المج مددي لددي  ال ددة مسددا اد مددن م يلبدداد   

 خ ياا ة الجامعة اابباا ة واا

 31/12/2017 1/6/2016 لك رونيةو وبرالم  كنولوبيا المعلوماد  انوض ال جااة اا

 مجل  العمدا   

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

 عمدا  الكلياد 

 واؤ ا  األ سام 

  

النظددر لددي مح و دداد و ددرق  سعددالة 

 دددددا   مسدددداق ال ربيددددة الو نيددددة    

 و ضمينم  يبي اد عملية 

سبددالة الوا ددة الن ايددية السال ددة للمسدداقو و ددد  ددم   شددكيس    ددم 

 لجنة لم ابعة المساق ابرا  ال عد الد الميلوبة 

% مددن  عددد س مسدداق ال ربيددة الو نيددة 50نجددا  مددا نسددب م س ددم  

والمبايدرة ب ددا   المسداق     ن هدا  مدن ال عدد س   و وف  د م اا 

  2017/2018المعدع بدا ة الفصس األوع 

1/6/2016 30/6/2017 

 مجل  العمدا  

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

  لية اطلا  

 

  

 ال ربية الو نية     امددل  ليددة اطلا  بإعددالة صددياغة ومرابعددة   ددا  ال ربيددة     
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 نسوة منم  3000الو نية و باعة 

 : متابعة شؤون الخريجين.2الهدف الفرعي

مر د دة و ليداد    كليف بهة معنيدة  

الجامعددددة ولجنددددة مشدددد ر ة انشددددا  

  واعد بياناد للور جين 

عمالة يةوض اليلبة ري الجهة المعنية والمسةولة عن م ابعة 

 الور جين 

 

 الي  الجامعة 30/9/2016 1/6/2016

 

 

سنشدددددا   واعدددددد بيانددددداد م رابيدددددة   

للوددددر جين علدددد  مسدددد وى ال سددددم     

 والكلية والجامعة 

 وبدددد  اعددددة بيانددداد واحددددة علددد  مو دددي الجامعدددة   ضدددمن    

خر ا مدن عددل الودر جين الكلدي البدال        3000معلوماد عن 

(141000)  

 ا  وبد  واعد بياناد للور جين 

1/6/2016 30/9/2016 

 مر د الحا ب 

 عمالة يةوض اليلبة 

 عمدا  الكلياد 

 واؤ ا  األ سام 

05% 

 
 

علددد  مو دددي الجامعدددة   ضدددمن   وبدددد  اعددددة بيانددداد واحددددة  

مددن عدددل الوددر جين الكلددي     اخر جمدد( 5438) معلومدداد عددن 

 ( 162000)البال  

و ددم  ابيهددا علدد  موا ددي  ليدداد الجامعددة المو لفددة باابددالة    

 لعمالة البحث العلمي والداا اد العليا 

   

 واعد بياناد  

 الور جين

 

http://dsa.yu.

edu.jo/alumn

i/ar/ 

( 6000اا فدددي عددددل الودددر جين المسدددجلين سلددد  ة ثدددر مدددن )   

  خر ا
   

 
 

 لكالددةسنشددا   اعدددة بياندداد مددن وا ددي نظددام معلومدداد اليلبددة    

 األ سام والكلياد والجامعة 
https://alumni.yu.edu.jo/GraduateStudents.aspx

  نشا  صفحة م ابعة للور جينس م   ما 

   

 

 

سنشا  صفحة للور جين عل  موا دي  

 ال واصس ااب ماعي 

 لم   م سنشا  صفحة بعد 

1/6/2016 31/7/2016 

 لالرة العال اد العامة 

مر د الحا ب 

 والمعلوماد 

 
 

 وبدددد صدددفحة خاصدددة للودددر جين علددد  موا دددي ال واصدددس  ا 

 ب ماعي اا

و لندددالا خر جدددي بامعدددة اليرمدددو     وبدددد صدددفحة خاصدددة   

بداا  خو  ضمن الصفحة العد د من النشا اد و عرض ة ضما ة

 الور جين الم مي د ن 

( علدد  257212 وبددد صددفحة للجامعددة وعدددل المشدد ر ين )   

  ا( مشاا م589الفي  بو  وعل   و  ر )

   

 نشا اد النالا 

 

https://www.fa

cebook.com/Y

armouk.U/ 
 

https://twitter.

com/yarmouk

uni 

https://www.fac     عل  الفيسبو    لكس  لية  م  سنشا  صفحة خاصة −
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من  بدس مر دد   نشا  صفحة ليلبة الجامعة والور جين س  م  −

المشددددد ر ين   ددددداا   لعلددددد  الفيسدددددبو  )عددددددالحا دددددب 

مشداا (و  د م نشدر ةخبداا      800( وعل   و  ر )268000

 عالناد الجامعة عليها سو دونشا ا

ebook.com/hijja

wi.yu.edu.jo/ 

وعلدوم  لكليدة  كنولوبيدا المعلومداد     وبد  صدفحة خاصدة    −

 و ُ عن  بم ابعة اليلبة والور جين الحا و 

شا  صفحة ليلبة الجامعة والور جين عل  الفيسدبو   سن  م  −

 1220( وعلدد   ددو  ر 290000المشدد ر ين   داا    ل)عدد 

عالندداد الجامعددة سو دمشدداا (و  دد م نشددر ةخبدداا ونشددا ا 

 عليها 

   

 

https://www.fac

ebook.com/grou

ps/2783614761

16528/ 

ااعددددالض للوددددر جين لددددي و ددددالس    

ااعدددددالم لد دددددااة  واعدددددد بيانددددداد   

الوددددددر جين و عبئددددددة المعلومددددددداد   

 الميلوبة 

الودر جين   م  انشا  برناما "و نك" عل  مو ي الجامعة لحدث  

 عل  سلخاع بيانا هم 
 لالرة العال اد العامة  31/12/2017 1/6/2016

  

الرابط موبول بمكاض غير منا ب و جب سعدالة  فعيلدم بشدكس    

  5438عدل المسجلين   ةلضس 

 وبدددد علددد  مو دددي الجامعدددة يدددبكة سعالميدددة  يدددبكة بامعدددة    

اليرمو  ااخباا ةو  رمو   يو و  ونشدرة األنبدا  باابدالة    

 لإلعالناد الدوا ة   

   

   

لك رونيددددة مددددن خددددالع الموا ددددي اا  للوددددر جين ااعددددالض  ددددم 

  وصفحاد ال واصس ااب ماعي

الكلددي % مددن العدددل 04 0بنسددبة  6000بلدد  عدددل المشدد ر ين 

 للور جين 

   

  

ع د ة ام ونشا اد لوا ة لل وظيدف  

 عل  مس وى الكلية والجامعة 

 نظددديم  دددوم وظيفدددي بال عددداوض مدددي الشدددر اد ومة سددداد   دددم 

المج مي المحلي الساح المجاع ةمام اليلبدة الودر جين لل  ددم    

 للوظالف الم احة لي رر  الشر اد 

1/6/2016 31/12/2017 
 عمالة يةوض اليلبة  

 عمدا  الكلياد 
  

 ( 12بل  عدل ة ام ونشا اد ال وظيف )

  نو ما  ا البم 150برناما "لا " عدل المس فيد ن من 
   

 نشا اد 

 يةوض اليلبة

 م  ع د عدل مدن األ دام الوظيفيدة والددوااد ال دا بيدة مو عدة       

  ال الي 

سنشا  مك ب ال يو ر الوظيفي لي  لية الحجداوا للهند دة    •

 ال كنولوبية مي ير ة  اغو 

مددن  بددس ة ددبوع  دددا بي علدد  المهدداااد الوظيفيددة   نظدديم  •

Orange للهند ة ال كنولوبية  لي  لية الحجاوا 

   

 

 

Orange 
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ال  داح لعاليداد   المشاا ة باليوم الوظيفي لفندق المندااةو و  •

 والفنالق   لية السياحةاليوم الوظيفي ليلبة 

 س امة اليوم الوظيفي األوع لكلية الصيدلة  •

 نفير واي ين  دا بي ين ليلبة الجامعة حد ثي ال ورا من  •

  بس مر د األميرة بسمة 

ع ددد  ددوم لنشددال ال وظيددف علدد  مسدد وى  ليددة اا  صددال      •

 والعلوم االاا ة 

حدددوع برنددداما  ITلدددي  ليدددة نددددوة علميدددة و دددوم وظيفدددي   •

(MACH Program ) ل دددددا ب و وظيددددف خر جددددي

 - كنولوبيا المعلوماد بال عداوض مدي يدر ة ما كرو دولل    

  الضألا

 لكليدددة وظيفدددي  دددوم

   والفنالق السياحة

 

اليوم الوظيفي لكلية 

 الصيدلة

 

 

 

 

 و يق اليوم 

 ITالوظيفي

ع د مل    لور جدي الجامعدة بشدكس    

 لواا 

 لم   م ع د المل    
1/6/2016 31/12/2017 

 عمالة يةوض اليلبة 

 لالرة العال اد العامة 

  

  م ع دد مل  د  لواا لور جدي بامعدة اليرمدو  عدن  ر دق        

   نالا خر جي الجامعة

 5464عدل الم ابعين  

   

 
نالا خر جي 

 بامعة اليرمو 

 ددم  ع ددد ل ددا  ل دددام  الوددر جين مددي األ دد اذ الددد  وا الددي      

 الجامعة 
   

 

 لم   م سنشا  مك ب لإلايال الوظيفي وم ابعة الور جين  سنشا  مك ب  وظيف للور جين  

 1/6/2016 31/8/2016 

 مجل  العمدا  

 الي  الجامعة 

 عميد يةوض اليلبة 

 

 

 المتميزين ودعم المبدعين.تبني الطلبة  :3الهدف الفرعي

وبي ال شر عاد ا د  يا  اليلبدة   

 الم مي د ن وااعالض لهم 

 م  وبي  عليماد وة   ا   يا  اليلبة المميد ن ا ابديما  

 ولنيما و  اليما 

1/6/2016 31/12/2016 

 مجل  األمنا  

 مجل  الجامعة 

 مجل  العمدا  

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

 العال اد العامة لالرة 

لالرة ال بوع 

 وال سجيس 

  

لدددم  ددد م وبدددي  شدددر عاد بد ددددة خاصدددة با ددد  يا  اليلبدددة   

 د ن مي  الم
    

 

http://shaheennews.com/index.php/2015-01-02-22-29-30/2018-04-30-12-10-55
http://shaheennews.com/index.php/2015-01-02-22-29-30/2018-04-30-12-10-55
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20سنوي%202017-2018/مواضيع%20جديدة%20للتقرير%20النصف%20سنوي%202018/عقد%20اليوم%20الوظيفي%20الأول%20لكلية%20الصيدلة.docx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20سنوي%202017-2018/مواضيع%20جديدة%20للتقرير%20النصف%20سنوي%202018/عقد%20اليوم%20الوظيفي%20الأول%20لكلية%20الصيدلة.docx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202017-2018/الردود%20من%20المصدر/كليات/التقرير%20النصفي%20لكلية%20تكنلوجيا%20المعلومات1_3_2018/محور%20الطلبة/رؤيا%20نيوز%20-%20مايكروسوفت%20الأردن%20تطلق%20برنامجا%20للتوظيف%20في%20'اليرموك'.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202017-2018/الردود%20من%20المصدر/كليات/التقرير%20النصفي%20لكلية%20تكنلوجيا%20المعلومات1_3_2018/محور%20الطلبة/رؤيا%20نيوز%20-%20مايكروسوفت%20الأردن%20تطلق%20برنامجا%20للتوظيف%20في%20'اليرموك'.pdf
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
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


    2018/2019التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام الجامعي 

 92 طـــة والتخطيـــالتنميرة ــــدائ

وبددددي ال شددددر عاد لدددددعم لليلبددددة   

 المبدعين لي األنشية الالمنهجية 

من  اليلبة الفالد ن لي األنشية  ولق ة   الحوالد لليلبة  م 

( 44الث الية والر ابية بوالد مال ة وعينية والبدال  عددلرم )  

 31/12/2016 1/6/2016  البما و البة 

 مجل  األمنا  

 مجل  الجامعة 

 مجل  العمدا  

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

 

 

الفدالد ن لدي    وبد آليدة لددعم اليلبدة المبددعين و د م مدن         •

األنشية الث الية والر ابية بوالد مال دة وعينيدة والدر م    

م وير من  نة سل  ةخرى حسب ن الا األنشية و صدعب  

   د ر  

  د م  شر عاد لمجل  الجامعة بهدرا الوصدوصو ولدم      م  •

   م ال نفير لوا ة اطض 

    

 

مشروع  عليماد 

لمبدعين اليلبة ا

 والم ميد ن

 وصيص بدد  مدن الموا ندة لددعم     

اليلبدددددددة الم ميدددددددد ن والمبددددددددعين  

 والر ال ين والمبالا ن 

 دم   وصدديص بدد  مددن موا ندة عمددالة يدةوض اليلبددة لليلبددة     

 الم ميد ن والمبدعين 
1/6/2016 31/12/2016 

 مجل  األمنا  

 مجل  الجامعة 

 مجل  العمدا  

 الي  الجامعة 

  

 ل ناا  3000الدعم من الموا نة الموصص لهر  الوا ة  يمة 
   

من الواب  ةض  

م وابي  المبل 

 وبحابة ال    الة 

ااعددالض عددن لددرص الدددعم لليلبددة    

الم ميددددد ن والمبدددددعين والر ددددال ين 

 والمبالا ن 

 امددل عمددالة يددةوض اليلبددة بددااعالض عبددر مو ددي الجامعددة       

 نظديم  بوعبر بر دة  لبة اليرمو  وعبر ااعالنداد الوا يدة   

المسدداب اد الث اليــددـة )يددعرو  صددة  صدديرةو م الددةو  ح يددق       

                 ض الكددددددر م( والمسدددددداب اد الفنيددددددة  آصددددددحفيو حفدددددد  ال ددددددر 

و  صدو ر  )ا م  شكيليو خط عربيو لن الكاا كدا يرو خددف  

 لو وغراليو غنا  وعدف( 

1/9/2016 31/12/2020 

 عمالة يةوض اليلبة 

 عمدا  الكلياد 

اؤ ا  األ سام 

 األ ال مية 

 لالرة العال اد العامة 

  

 ا م ميدما  البم( 278) ا   يا   م 

   وم الكلياد بااعالض ليالبها بمو لف و الس ااعالم 

البعثددداد والمسددداب اد   ليدددة ال دددانوض   ددد م ااعدددالض عدددن      •

ومو لددف لدددرص الددددعم علددد  المو دددي االك روندددي للكليدددة  

وعلددد  مو دددي الفيسدددبو  الوددداص بالكليدددةو باابدددالة سلددد   

المشددداا ة بالفعاليدددة ال دددي ع دددد ها السدددفااة الفرنسدددية لدددي   

المدا ة الفرنسدية عدن الداا دة وال بدالع الث داليو و دأمين       

 و الس الن س 
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 ة بعا اليلبة من الكلية لي   مشااوالفنالق  لية السياحة •

برنداما ال بددالع الث ددالي مددي بامعدة بندداد الرومانيددة بددمن   

برندددداما س را ددددمو:و باابددددالة ل كددددر م ةحددددد  ددددال       

 المابس ير لحصولم عل  المر د األوع لي  الة الدلعاد 

   وم الكلياد بااعالض ليالبها بمو لف و الس ااعالم 

سنشا  مك ب ال يو ر الوظيفي لور جي  لية الحجاوا مي  •

 ير ة  اغوو ومة سة سن اا لرعا ة الر ال ين 

 ددولير لعددم لليلبددة الم ميددد ن مددن خددالع العمددس     IT ليددة  •

 جدددال لدددرص  ددددا ب و شدددويس لهدددم لدددي الجامعدددة    سعلددد  

 مي و ااة اا صااد و كنولوبيا المعلوماد  باا فاق

الم فددو ين  ةلليلبددبا دد مراا  عددالض م اا ليددة ااعددالم   دد   •

 ةلدددددي النددددددواد و مثيدددددس الكليددددد  ةو مييددددددرم بالمشددددداا 

و و دد م  بنددي اليلبددة الم مي ددد ن   بالمنا ددباد وااب ماعدداد 

ل  دددد م بدددراما لدددي ااذاعدددة و  ابدددة  او دددة لدددي صدددحالة   

 اليرمو  

الجامعددة  فددو  بالجددالدة األولدد  لددي  ليددة الفنددوض الجميلددة   •

 مساب ة ل فا لإلبداع 

مشدداا ي ال وددرا المدعومددة لليلبددة لددي عمددالة      عدددلبلدد   •

( 9518بمددالي )سا وبمبلدد  ( مشددروعم28البحددث العلمددي ) 

  االنيمة ال ناام

   

  

 

 

 

 

 

لعم مشاا ي 

     ال ورا                 

 

 

 

 

 

 

 مساب ة ل فا لإلبداع

 ( مرلق) نشا اد ومشاا اد وبوالد اليلبة المبدعين •

  IT لية  •

لي صدناعة األلعدا    ليبة الكلية ع د لواة م وصصة  −

االك رونيدددة بال عددداوض مدددي مو بدددر األلعدددا  األالندددي   

  (3D Unityبا  ودام برناما  )

   

بوالد اليلبة  

 المبدعين

 
  مو بر األلعا

 األالني

 

 : تقديم خدمات متميزة للطلبة4الهدف الفرعي

س امددة ةنشددية ولوااد لددي مهدداااد 

اا صددداع الشدددفوا والك دددابي علددد     

 مس و اد الكلية والجامعة 

ع دد عمالة يةوض اليلبة من خالع صدندوق الملدك عبدد اهلل    

 لوااد لي مهاااد اا صاع لكالة  لبة الجامعة 
1/6/2016 31/12/2020 

 عمالة يةوض اليلبة 

 بميي الكلياد 

 واا سام األ ال مية 

 مر د الملكة اانيا 
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 س امة عدل من الدوااد لي الجامعة وعل  النحو اا ي   م 

( لوااد لدددي مهددداااد اا صددداع لدددي صدددندوق الملدددك    6) •

 عبداهلل 

ع ددد وايددة  دا بيدة لددي مهدداااد اا صدداع  يدةوض اليلبددة    •

 الجامعة ) سم ااايال( بال عاوض مي مة سة سنجا  ليلبة 

ن بنظدام ال علديم االك روندي لليلبدة     ين  عر في يلوا  م  ع د  •

 لي مر د اللواد  

ع دد العد دد مدن وا  العمدس والددوااد الم عل دة بسدوق          م  •

  ITلي  لية  العمس وال وظيف

بعندواض    ليدة ال دانوض   ددا ب لعددل مدن  لبدة     وايدة  ع د   م  •

"المحا ماد الصوا ة  و يلة للدلاع عن ح وق اانساض"و 

ومشاا ة اليلبة لي مساب ة المحا مدة الصدوا ةو وبرنداما    

ال ددددا ب العملدددي ليلبدددة ال دددانوض لددددى الجهددداد ال ضدددالية   

ومكا ب المحاماة وبميعها  نمي مهاااد اا صاع الشدفوا  

 والك ابي لدى اليالب لي  لية ال انوض 

   

  

 

نشا اد يةوض 

 اليلبة

 

 

واية ال عليم 

 االك روني

 

 مر د اللواد

 

  مو عة  ال اليس امة عدل من الدوااد لي الجامعة   م 

لواة  دا بيدددة لدددي  كنولوبيدددا  12 ليدددة الحجددداوا   نفيدددر  •

الر دالةو وعددل اليلبدة    المعلوماد واا صااد لدي مجمدي   

  البما  250المشاا ين 

 امددة لوااد لمهدداااد اا صدداع باا فدداق مددي      سIT ليددة  •

  المر د الو ني ل كنولوبيا المعلوماد

ولوااد  دا بيددة مسدد مرة  ةنشدديةع ددد   ددم  ليددة ااعددالم   •

 ة لليلب ةلال صاع والك اب

 ليدددة السدددياحة والفندددالق  ع دددد لواة م وصصدددة باللودددة      •

 ة الفرنسي

 دم  ع دد لواة مهداااد ال واصدس حضدررا      يةوض اليلبدة    •

  من مو لف الكلياد ا البم 75

 ليددة اا  صددال والعلددوم االاا ددة   ددم   نظدديم  ددوم وظيفددي      •

لليال  انشا   ير هم الرا ية لالنورال  لي  وق العمدس  

 ومحابراد لي مهاااد اا صاع 

لدددددي مهددددداااد اا صددددداع باللودددددة   ( لواة26 دددددم  ع دددددد ) •

   

 

  ب المرا لة لع د 

هاااد لوااد م

 اا صاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدوااد
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نجليد دة والحا دو  ليلبدة بدراما الددبلوم المهندي ال دي        اا

 مر د الملكة اانيا  نفررا 

لوااد لددددي مهدددداااد اا صدددداع باللوددددة   ( 10 ددددم  ع ددددد )  •

اانجليد ة والحا و  ليلبدة البدراما المهنيدة ال دي  نفدررا      

خددالع الفصددس الثدداني    ( لواة 14و و)مر ددد الملكددة اانيددا  

 ( مرلق)

( لوا ددداد ال واصدددس مدددي Booth)  ليدددة اا  صدددال ل امدددة •

اليال  وابالغهم عن ااح ياباد والدوااد ال ي  دةرلهم  

لدد  الدددخوع الدد   ددوق العمددس وعددن بددراما ةبددو غدالددة       س

    امبر دا للوة اانجليد ة

 لياد الجامعدة حيدث   نشية بال عاوض مي ةع د  لية اليب   •

 ليدددة مدددي  (1( بال عددداوض مدددي  ليدددة الصددديدلة و)3) دع دددد

  ( بال عاوض مي عمالة يةوض اليلبة5)و وال انوض

ع دد بعدا الددوااد لدي مجداع اا صداع         دم   لية ال ربية   •

  ليلبة الكلية

 نظيم عدل من الوا  ال دا بيدة وال عليميدة   مر د الر الة   •

مدددن خدددالع ا  ضدددالة ةصدددحا  الوبدددراد العمليدددة لد دددالة 

الوعي بما  ح ابم  وق العمس و وعيدة اليلبدة بالمجدااد    

و   مهداااد العمدس الجمداعي   مثدس ال ي   يلبها  وق العمدس  

مهددداااد حدددس  و مهددداااد   ابدددة السددديرة الرا يدددة الجرابدددة   

مهدددداااد العددددرض  و والدمهدددداااد الم دددداب و المشددددكالد

  وال  د م

   

 

Booth 

باللوددة س امددة لوااد  يوعيددة معنيددة 

اانجليد ددة   ددوم بهددا نددا  وض باللوددة  

اانجليد ددددة علدددد  مسدددد وى الكليددددة   

 والجامعة 

ع دد عمالة يةوض اليلبة من خالع صدندوق الملدك عبدد اهلل    

لوااد لددي اللوددة اانجليد ددة ليلبددة الجامعددة لكالددة مسدد و اد  

  نجليد ة اللوة اا

1/6/2016 31/12/2020 

 عمالة يةوض اليلبة 

 الكلياد بميي 

 مر د الملكة اانيا 

 

 

( لوااد لدي عمدالة يددةوض اليلبدة وردي   ددرق     9ة يمدل )  •

 واعددد اللوددة  نجليد ددةو بداعيددة لددي حفدد   لمدداد اللوددة اا   س

اانجليد دددة مدددن خدددالع ال  نيددداد الررنيدددةو محال دددة باللودددة    

 اانجليد ةو مهاااد الك ابة باللوة اانجليد ة 

ض اض  ددا بي  الوا  والعلوم االاا ة ة يم لي  لية اا  صال •

  ا البم 90لـ 
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لي المحال ة باللوة اانجليد ة ة يمل لواة  يوعية واحدة  •

 ليلبة المدا ة النموذبية  

 م  ع د واية  دا بية  يوعيدة لمدا دي اللودة اانجليد دة      •

 Midwestلدددي مر دددد اللوددداد مدددن  بدددس مجموعدددة      

Education Group  

 

 

 

 

 

 

      ( مرلق)لي مر د الملكة اانيا  م  ع د لواة واحدة  •

سصدددددداا ال شدددددر عاد وال دددددراااد   

 لم ابعة اليلبة الم عثر ن ة ال ميما 

 ال شر عاد صداا سلم   م  

1/6/2016 31/12/2016 

 مجل  العمدا  

 الي  الجامعة 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

  

س امددددددة  لسددددددلة مددددددن النشددددددا اد   

والدوااد المعنية بأخال ياد البحث 

 العلمي 

لدددي  دددس  امشددداا م 80لواة وبمعددددع  /ا( نشدددا م37 دددم  ع دددد )

 نشال/ لواة 
1/6/2016 31/12/2020 

  العلميعمالة البحث 

بميي الكلياد ال ي  

 يرح براما لاا اد 

 عليا 

  

نددددوة ةخال يددداد اليالدددب الجدددامعي ومدددن بدددمنها محدددوا  •

 لي  لية ال ربية  البحث العلمي

ع د ل دا  لدي بدا دة العدام الجدامعي مدي  لبدة الداا داد          م   •

خال يداد  أل ددام ب و وبيههم نحو اا وال انوض العليا لي  لية

 العلمي البحث 

   

  

 خال ياد المهن اليبية لوية  لية اليب ةبالة مساق س •

  ليدة ال ربيدة   نفير ندوة حوع ةخال ياد البحث العلمدي لدي    •

  ليلبة الداا اد العليا

   

  

سعددددال  اعددددة بيانددداد لليلبدددة ذوا    

 ااح ياباد الواصة و عبئة بيانا ها 

 ااح ياباد الواصة  وبد  اعدة بياناد لليلبة من ذوا 
1/6/2016 31/12/2020 

 مر د الحا ب 

 عمالة يةوض اليلبة 

 
  اعدة بياناد

ااح يابدداد الواصددة علدد   اعدددة  بلدد  عدددل اليلبددة مددن ذوا 

  ا(  البم252البياناد المنشأة ةصال )
   

اليلبة ذوا  

 الحاباد الواصة

  ددددم  سعدددددال  اعدددددة بياندددداد عددددن  ر ددددق مر ددددد الحا ددددب      

 والمعلوماد 
   

 
 

نشدددددددددا اد لليلبدددددددددة ذوا ع دددددددددد 

 ااح ياباد الواصة 

 نفيددددر عدددددة ةنشددددية امنهجيددددة مددددن خددددالع نددددالا ذوا     ددددم 

ااح ياباد الواصة )محابرادو وا  عمس خاصدة بيلبدة   

 ااح ياباد الواصة( 

 عمالة يةوض اليلبة  31/12/2020 1/6/2016
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  ا( نشا م21بل  عدل األنشية ال ي نفرد )

    ا البم 650المشاا ين  عدل اليلبة 

نشا اد ذوا   

 ااح ياباد 

 الواصة

ا لليلبددة ذوا ااح يابدداد  نشددا م 16ع ددد يددةوض اليلبددة   ددم   

 الواصة 
  

 1النشا اد ف  
 

 2نشا اد ف

نشدددا اد لدددروا ااح يابددداد  8يدددةوض اليلبدددة   دددم  ع دددد   •

   الواصة )ندواد ومة مراد( 

محابددراد  دددمها بدديوف م وصصددين    ليددة ال ربيددة  س امددة

 ا رة ال ربية خاصةو و وم نشا ي  دام بدم  سدم علدم الدنف       ةو

  ايالا/  وصص ال ربية خاصةاا

  

   

 

 ذوا ااح ياباد

 

 2نشا اد ف

 

 فعيدددس لوا عمدددالة يدددةوض اليلبدددة    

 لودمة ااايال النفسي 

  وم العمالة من خالع  سم ااايدال النفسدي بع دد محابدراد     

اليلبدددة لدددي حيدددا هم الجامعيدددة سبدددالة سلددد  ع دددد لوا دددة  هدددم 

بلساد ووا  عمس  هم اليلبة من النواحي النفسية ولمجهدم  

 لي الحياة الجامعية 

   عمالة يةوض اليلبة  31/12/2020 1/6/2016

 خدمة ااايال       ا( مرابعم70ا ) بل  عدل اليلبة المرابعين لصليم

الوددماد وال وعيدة   مشداا اد مدن    6يةوض اليلبة   م   نظديم  

  دددد م سايدددالاد لدددي مو لدددف المجدددااد    النفسدددية لليلبدددةو و 

  )ة ال ميو نفسيو ة راو اب ماعيو خدما ي(

 المشاا اد    

مشداا اد مدن الوددماد وال وعيدة      3ة   م   نظديم  يةوض اليلب

  دددد م سايدددالاد لدددي مو لدددف المجدددااد    النفسدددية لليلبدددةو و 

  )ة ال ميو نفسيو ة راو اب ماعيو خدما ي(

 المشاا اد    

سصدددددداا ال شدددددر عاد وال دددددراااد   

األ ددال مي لددي  ددس  للعمددس بااايددال 

  سم ة ال مي 

ةصدددب  ااايدددال األ دددال مي عدددن  ر دددق البرمجدددة  دددوض       •

  Onlineااع مال و ر  ة ال سجيس سلك روني وال سجيس 

ةصبحل خيدة اليالدب سلك رونيدة مدن خدالع وبدعها علد          •

 والمسددد ودمالحسدددا  الوددداص بكدددس  الدددب عبدددر اا ميدددس   

 الواص بم 

 ددم  برمجددة نظددام ال سددجيس بحيددث ا  دد م  سددجيس ةا مسدداق     •

لد   وصدص   سخااا خيدة اليالدب  دوى لوا داد ال حو دس      

 خر آ

1/6/2016 31/8/2016 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

 دا  مجل  العم

  

 

سنشددا  بددراما بد دددة ل شددويس اليلبددة 

 لاخس الجامعة وخاابها 

  ددددوم عمددددالة يددددةوض اليلبددددة مددددن خددددالع  سددددم ال ددددروض    

والمساعداد ب شدويس العد دد مدن  لبدة الجامعدة لاخدس الحدرم        

 الجامعي وبوا ي  اع ين لي اليوم 

1/6/2016 31/12/2020 

 الي  الجامعة 

و عمالة يةوض اليلبة

 الملكة اانيا مر د 
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 الدالرة الهند ية 

 لالرة الصيانة 

 د مجمي الر الة وال مي 

يددةوض اليلبددةو مر ددد عمددالة ( لددي  ددس مددن 9عدددل البددراما )

 الملكة اانياو الدالرة الهند ية 

  ا(  البم275عدل المس فيد ن )

  

 لجنة البراما  
 

براما يةوض 

 اليلبة

 لية الحجداوا  سنشدا  مك دب ال يدو ر الدوظيفي لور جدي        •

 ليدة الحجداوا مدي يددر ة  داغو لمسداعدة الودر جين لددي       

 الحصوع عل  لرص وظيفية 

و البددة ب يمددة    ا(  البمدد127 ددم   شددويس  ) يددةوض اليلبددة    •

 ل ناا ( 24009)

لوا ددداد  لدددي الددددالرة الهند دددية رند دددة  دددال  6 ددددا ب  •

   مهند ين حد ثي ال ورا 4 دا ب و  ما  م  ال ورا

مهند ما من و اا دي اا صدااد واايدواع     18 م   دا ب  •

 البما لي حابناد مجمدي   14ون ابة المهند ينو و دا ب 

 الر الة 

  

   

 

 ( مرلقبراما  شويس اليلبة )

 ( ل ناا 44526(  البما و البة ب يمة )146 م   شويس )

 الهند ية الدالرة  •

 دا ب مهند ين من و ااة األيواع بمن برناما  −

 ( 2 دا ب المهند ين حد ثي ال ورا عدل )

 ددددا ب  دددال  رند دددة لوا ددداد ال ودددرا مدددن  سدددم        −

  (5) العمااة/ بامعة العلوم وال كنولوبيا

 مجمي الر الة األ ال مي لل مي د    •

 ددددددا ب عددددددل مدددددن المهند دددددين علددددد  نف دددددة و ااة   −

بيددا المعلومدداد وو ااة األيددواع  اا صددااد و كنولو

( 5واا ددددكاضو حيددددث  بلدددد  العدددددل الحددددالي )   العامددددة

 مهند ين 

 ددددا ب  دددال  ال ددددا ب الميدددداني ليلبدددة مدددن الكليدددة  −

خرى( من مو لف ال وصصداد حيدث   )والجامعاد األ
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  الب و البة  (19  م ا   باع ما   اا  )

 ,htm  لوااد 10ا دد فالوا مددن   الددب و البددة   11 −

css, java script, JQuery, Drupal, JAVA, 

Android, DesignPatterns, php, software 

concepts  

ااعدددددالض وحددددددث اليلبددددددة ل  ددددددد م  

 مبالااد خال ة 

  دددوم عمدددالة يدددةوض اليلبدددة بدددااعالض عدددن لعدددم واعا دددة      

المبددالااد اليالبيددة ال ددي  ودددم الجسددم اليالبددي والمج مددي       

)األعمددداع ال يوعيدددة لاخدددس الحدددرم الجدددامعي    المحلدددي مثدددس

وخاابمو حمالد ال برع بالدمو   اااد لدوا اعا ة األ فاع 

األ  امو  و  ي  رول الويدر لأل در الف يدرة لدي محالظدة اابدد       

 وغيررا( حيث  م  لعم واعا ة ة ثر من مئة مبالاة 

1/6/2016 31/12/2020 
 عمالة يةوض اليلبة 

 بميي الكلياد 

 

 

 مبالااد ال       ا البم (822)( وعدل المشاا ين 24عدل المبالااد )

 لي الجامعة وعل  النحو اا ي  المبالاادس امة عدل من   م 

حابددناد مجمددي  ددال  لددي  10 ليددة الحجدداوا   دددا ب  •

 الر الة عل  ا الة األعماع 

نشددية أ شددكيس لجنددة لددي  ليددة  ددب  عندد  ب     ليددة اليددب    •

  اليلبة وحثهم عل    د م مبالااد خال ة

 يةوض اليلبة   •

عن  ر ق مو ي الجامعة  اد ة نشا ةعن  ةعالض لليلباا -

 عالناد الوا ية لي  ليا هم وعل  بر درم الشوصي واا

و نشدال  ة ةمن اليلبة لعمس مبدالا  ةاليلباد الم دما   باع  -

نجداح  والعمس عل  منا ش هم بمح واردا ومسداعدة اليلبدة ا   

 ا  اخير ةمبالاا هم لوض 

م وا نشال   د ةعالض لليلبة عن النشا اد الواابية عن س -

 ةنشددياألب بددم و نسدديب اليلبددة الددراغبين بالمشدداا ة حسدد 

  ةالميروح

  

 

  

   دددم  ع دددد وايددداد ولوااد لدددي ال وصصددداد    IT ليدددة  •

 المو لفة وموا ا ها بالوية األ ال مية وري  

ع د لواة م وصصة لدي صدناعة األلعدا  االك رونيدة      -

بال عاوض مي مو بر األلعدا  األالندي با د ودام برنداما     

(3D Unity ) 
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ع د واية عمس بعنواض "  نية ان رنل األييا  وابيهدا   -

 و بة السحابية" مي  واعد البياناد والح

 Building Yourع دددد وايدددة عمدددس بعندددواض  "   -

Career Path in Web Technology"   بال عداوض

 Vardot ة مي ير 

مشدددداا ة لر دددددق مددددن الكليدددددة لددددي بيولدددددة الجامعدددددة     -

 للمناظراد  

ع د وايدة عمدس بعندواض ال مكدين المهندي بال عداوض مدي         -

 3السفااة األمر كية ومعهد  ميث  ونياض لي واينين 

ع د وايدة عمدس بعندواض ال مكدين المهندي بال عداوض مدي         -

  السفااة األمر كية ومعهد  ميث  ونياض لي واينين

وايدة  عر فيددة بداليرمو  حددوع مسداب ة ة ال ميددة حكدديم     -

  النيةالرابعة للجامعاد األ

  (Android / Kotlinواية عمس لي مجاع ) -

عضددا  ريئددة ال دددا   لددي   ة فعيددس مشدداا ة   ليددة اليددب    •

 نشية اليالبية بميي األ

 ليددة اطلا   مشدداا ة ةعضددا  ريئددة ال دددا   مددن ة سددام     •

 نفيدر المبدالااد ال يوعيدة     الكلية لي اان واباد اليالبيدة  

 ( مرلق)العلمية والميدانية 

  لية ااعالم   •

ع دد لواة  دا بيدة ل نداة ا درة الفضدالية لدي ااعددال          م  −

(  الدب  25وال  د م ال لفد وني ليلبة الكليدة وعددلرم )  

  و البة

  ( لعالياد من  بس لر ق صحالة اليرمو 6) ويية  −

محابدراد مدن ذوا الوبدرة لدي      6 لية الصيدلة   م  ع د  •

 الصناعة الدوالية 

المندد ا السددياحي لددي لدديلم   مبددالاة والفنددالق  ليددة السددياحة •

  صير 

نشا  مك ب خداص لددعم و بندي مبدالااد     س  م  لية ال ربية   •

ايددال ة س امددة عدددل مددن المبددالااد اا وومشدداا ي اليلبددةو 

 وال عاونية عل  مس وى الكلية 

 ITوا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطلا 

 

 

 

 ااعالم
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ل    اعداد لاا دية بد ددة للمداولدة  فد   المجداع       المك بة   •

 لليلبة للن ا  الجماعي 

المشدداا ة لددي مسدداب ة المشدداا ي الر ال ددة  مر ددد الر ددالة   •

   ر يا –الدولية لي مد نة س ينبوع 

الحصدددوع علددد  عدددروض منالسدددة    

 ومنا بة ل أمين  كن  البي 

  وم  سم اا كاض لي العمالة وبال عاوض مدي المج مدي المحلدي    

الحصوع عل  عدروض منا دبة ل دأمين  دكن اليلبدة       ةبس من

عددالض عنهددا لليلبددة الددراغبين لددي خددااا الحددرم الجددامعي واا

 الحصوع عل  السكن 

 عمالة يةوض اليلبة  31/12/2020 1/6/2016

 

 

      % 90 وبد  كن واحد  د ر  الجامعة ونسبة اايواع ليم 

 روابط الموضوعات

  الجامعة   دم مبال   روض ومساعداد ليلب ها •

   اليرمو   فو  بالمر د األوع لي بيولة الجامعاد األالنية بكرة اليد •

   لر ق اليرمو   فو  ببيولة اا حال الر ابي للجامعاد لوما ي  رة ال دم •

   كر م لر ة الفنوض الشعبية لي الجامعة •

  الث الية كر م  لبة نموذبية اليرمو  الحاصلين عل  مرا د م  دمة لي المساب اد  •

  من  لبة الجامعة 37 كر م ةوالس خر جي الفوا الـ  •

  اليرمو   شاا  لي مل    الشعرا  األوع ليلبة الجامعاد األالنية •

  عد الد بد دة ل عليماد اابرا اد ال أل بية بحق اليلبة  •
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 المحـــور: إدارة الجودة

ز بمسوتوى الدقوة   العملية التعليمية، ورفع مستوى مخرجاتها لتلبية احتياجات المجتمع المحلي، واالهتمام بجودة البحث العلمي فوي الجامعوة، والتمّيو   ز في الهدف االستراتيجي: الوصول إلى التمّي

 والشفافية في األعمال اإلدارية.

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

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة 

 االستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

النسبة المئوية 

 لإلنجاز/ العدد
 مالحظات

 الى من

وبي  عليمداد وسبدرا اد وابدحة    

 فعيدس  للجولة لي الجامعة من خدالع  

 سددددم الجددددولة لددددي مر ددددد الجددددولة  

 ال دا   و يو ر ةعضا  ريئة 

 دددم  سعدددالة ريكلدددة و فعيدددس مهدددام مر دددد الجدددولة وال يدددو ر        

  م  وبي  عليماد للمر د و واأل ال مي
1/6/2016 31/12/2016 

 الي  الجامعة 

 مجل  العمدا  
  

 دددم  سعدددالة ريكلدددة و فعيدددس مهدددام مر دددد الجدددولة وال يدددو ر        

سلدد  "مر ددد ااع مددال وبددماض الجددولة"      وييددرواأل ددال مي 

لدي  و با م " سم ااع مال"م والموال ة عل  سنشا   سم بد د لي

  26/1/2017بلسة مجل  الجامعة الثانية ب اا   

    

  راا ال عد س

 

 ال نظيمي الهيكس

 

 Self عد د سبرا اد ال  ييم الرا ي 

Assessment لي الجامعة  

 

 

 

 

 

 

ولدددق  2016 امدددل الجامعدددة ب نفيدددر ال  يددديم الدددرا ي لعدددام   •

بمدالي ال  يديم   سالمعا ير المع مدة من ريئة ااع مال و داض  

 رو حصوع بامعة اليرمو  عل  المس وى الفضي 

 ددم  سبددالة نمددوذا   يدديم لل يددالاد األ ال ميددة للمناصددب        •

 اايرالية نالب عميدو مساعد عميدو الي   سم ة ال مي 

  ييم ألعضا  ريئدة ال ددا   مدن خدالع الملدف       م  سبالة  •

 ال دا سي 

 لم   م وبي مةير   ييم ذا ي للعاملين االاا ين والفنيين 

2016 2020 

نالب الرلي  لشةوض 

 الجولة 

 عمدا  الكلياد 

 واؤ ا  األ سام 

معا ير ال  ييم  

 الرا ي للجامعة
 

نموذا   ييم 

لشاغلي الموا ي 

 ال يال ة األ ال مية
 

نموذا   ييم عضو 

 ريئة  دا  

بنددددا   اعدددددة معلومدددداد وسحصددددا     

ياملة لبراما ببط وبماض الجولة 

 لي الجامعة 

نشددا   اعدددة البيانددادو و  ددوم مر ددد     لددي  رنددا   عليمدداد ا  

ااع مال وبماض الجدولة بالعمدس علد   حد دد  بيعدة ونوعيدة       

لمرا بدددة مةيدددراد بدددماض الجدددولة لدددي     البيانددداد الال مدددة  

 الجامعة 

 سنشا  برناما لمةير ااع مال والعب  ال دا سي 

1/6/2016 1/6/2017 

 مجل  العمدا  

نالب الرلي  لشةوض 

 الجولة 

 مد ر مر د الحا ب 

  

المرابعددة الدوا ددة لل ور ددة الرابعددة 

مدددن خدددالع اب كددداا مةيدددر للربدددا    

خدددددددددداص بجامعددددددددددة اليرمددددددددددو    

"YUCSI " 

   م البد  بهرا النشال بعد لم 

1/6/2016 31/12/2020 

نالب الرلي  لشةوض 

 الجولة 

 مد ر مر د الجولة 

 مد ر مر د الحا ب 

 لالرة المواال البشر ة 
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 دددم   شدددكيس لجندددة لهدددر  الوا دددة و دددم  بندددا  ةلاة ل يدددا: الربدددا   

الددوظيفي وبرمج هددا سلك رونيمددا و جددرا العمددس علدد   يبي هددا    

  يمة المةير لورض حسا  

   

 
 لجنة مةير الربا

 مةير الربا     ولم   م س ال م بعد  عدال و جهيد مةير الرباس  م 

بددماض بددولة اابددرا اد االاا ددة   

من خالع   د م ال ور ة الرابعة عدن  

 بميي سلاااد الجامعة 

 

ليدة ل  يديم   آلدم  كدن رندا      2014/2015لي العدام الجدامعي    •

 ال يالاد األ ال مية و اض ال  ييم انيباعيما 

عددددال لنظدددام   يددديم علمدددي لكالدددة سلاااد الجامعدددة      ددد م اا •

 بمس و ا ها المو لفة 

1/6/2016 31/12/2020 

نالب الرلي  للشةوض 

 االاا ة 

 عمدا  الكلياد 

 اؤ ا  األ سام 

 

 

 ددددم   يددددو ر نظددددام   يدددديم لل يددددالاد األ ال ميددددة مددددن  بددددس   •

الددددي  الجامعدددددة و دددددم   يبي ددددم ل  يددددديم ندددددوا  الدددددرلي    

والعمدددددددا  بددددددمن نمددددددوذا   ضددددددمن معددددددا ير ال  يدددددديم  

 وةو انها 

 يدددو ر نظدددام   يدددديم الجهدددا  االااا لكالدددة الفئدددداد       دددم   •

الوظيفية لإللاا ين والفنيدين وبان ظداا اع مدال  مدن الدي       

 الجامعة 

 مةير  ور ة اابعة لإلبرا اد االاا ة   وبدا  •

    

  ييم نالب عميد/ 

مساعد عميدو   ييم 

الي   سم 

 ة ال مي 

 

  ييم ال يالاد 

 اايرالية لإللاا ين

  د م مجموعدة   داا ر ا ابيدة    لالرة الر ابة االاا ة والمالية  

اا ة وال دراااد الموالفدة   لخاللها ببط اابرا اد اا م  من 

و لب  صو بها و  د م بعا ال وصياد ل عد س بعا المدوال  

لدددي ال عليمددداد السددداا ة بهددددف بدددماض بدددولة اابدددرا اد      

  االاا ة لي الجامعة

     

 دددددولير مصدددددالا الددددد علم و واعدددددد   

البياندداد العلميددة المنا ددبة بمددا  ودددم  

 الجامعة البحث العلمي لي 

(  اعدة بياناد محلية وعالمية منهدا  16اي ر ل الجامعة لي )

د لي المك بة وري م ولرة للباحثين لي ( عبر مر د ال مي 14)

 الجامعة 
1/6/2016 31/12/2020 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

 مد ر المك بة 

 مد ر مر د الحا ب 

  واعد البياناد 

  م  ااي را  ب واعد البياناد  

1. Clarivate Analytics (Thomson Reuters). 

2. Journal Citation Report. 

  الفهر: العربي الموحد  3

  مك بة مة سة ةورا و  4

 ة نظام مك بة الكونور: األمر كي  5

 من خالع الشبكة الداخلية للجامعة وري م احة 
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ال ددا   واليلبدة مدن    دة ألعضا  ريئدة    د م خدماد م مي  •

لاخس وخااا الجامعة مدن خدالع اايد را  بنظدام البحدث      

  EZ Proxyوااي را  بنظام   Summonالموحد

 م  ع د وا  عمس بال عداوض مدي الفهدر: العربدي الموحدد       •

  RDAحوع الفهر ة با  ودام  واعد 

 دد م   يدديم  واعددد البياندداد ال ددي  شدد ر  بهددا الجامعددة مددن ِ بددس   

ل دددا   و ددال  الداا دداد العليددا مددن ةبددس     ةعضددا  ريئددة ا 

 جد ددد اايدد را  بهددر  ال واعددد ةو ا دد بداع بعضددها بمددا  ودددم   

 العملية البحثية وال دا سية لي الجامعة 

 

 EZ الرابط لنظام

Proxy 

 

 

 

   ييم  واعد البياناد

 

(و Scopus اعدددددة )اايدددد را  ب واعددددد بياندددداد بد دددددة    •

و و يددي ا فا يددة الودمددة و سددد د  يمددة اايدد را  و فعيددس       

                             المح دوى با د ودام عندواض الجامعداد    خدمة الوصوع ال  

(IP Address)  و و جد دددد اايددد را  ب واعدددد البيانددداد

 ال الية  

EBSCO, Springer,Annual Reviews,  

  ال انونية  سيا:
 

 احددددة الوصددددوع لمح ددددوى ال واعددددد بوددددرض اا ددددالع   س •

بيانددداد  اعددددة  14الحصدددوع علددد  خددددماد و واا ددد فالة

  لف رة مجانية

 (  اعدة بياناد عالمية ومحلية 18اي ر ل المك بة لي ) •

اع مددال المجلددة األالنيددة للر ابددياد وااحصددا  الصددالاة    •

و  مدا   عن اليرمو  بدمن  واعدد بيانداد  دكوب  العالميدة     

اع مال المجلة األالنيدة للفيد دا  الصدالاة عدن اليرمدو        م  

  العالمية Scopusبمن  واعد بياناد 

   

 

 

 

 

  واعد البياناد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اع مال المجلة 

 األالنية للفيد ا 

 البحث العلمي   •

الموال دددة علددد  سلااا "المجلدددة األالنيدددة للوددداد الحد ثدددة    −

و و عمددس Scopusوآلابهددا" لددي  واعددد البياندداد العالميددة    

عمالة البحث العلمي بال نسيق مي اؤ ا   حر ر المجالد 

لفهر ددددة ب يددددة المجددددالد األالنيددددة لددددي  واعددددد بياندددداد   

Scopus  باابالة ال   واعدClarivate Analytics  

ألالنية لي العلوم ال ربو دة علد  ال ر يدب    حصوع المجلة ا −

   

 

اع مال المجلة 

للواد األالنية 

 الحد ثة
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مجلدة ولوا دة محكمدة ح  دل معدا ير       362األوع من بدين  

" ARCIF صددنيف "معامددس ال ددأ ير واا  شددهال العربددي   

مجلددة ولوا ددة والصددالا عددن مة سددة     4000مددن ةصددس  

عالم المعرلة ال دي  عند  بإن داا و دولير المح دوى الر مدي       

ا بددأض رددر   ة"و علممددالعربددي بددمن  اعدددة البياندداد "معرلدد  

معيدااما مشدابهما ل لدك     31ال اعدة  ع مد لي ال صدنيف علد    

 المع مدة لي ال صنيفاد العالمية 

نجددداح المجلدددة األالنيدددة للفندددوض بالحصدددوع علددد  معدددا ير   −

  "ARCIF"معامس ال أ ير واا  شهال العربي اع مال  

 لسدلة   الموال ة عل  سعالة سصداا مجلة ةبحاث اليرمو " −

علدد   نسدديب عميددد    انسددانية وااب ماعيددة" بنددا م  ا العلددوم

البحث العلميو حيث  م  عيين ريئة  حر ر للمجلةو وبدةد 

 ا  بيرة من األبحاث للنشر ليها با   باع ةعدالم

اع مددال مجلددة ةبحدداث اليرمددو  " لسددلة العلددوم اانسددانية      −

غدددراض ال ر يدددة بدددمن الفئدددة الوامسدددة وااب ماعيدددة" أل

 اا من مجل  العمدا  ن ي ين ب ر وبو ض
 

 مك بة الحسين بن  الع   •

( محابدددراد  دا بيدددة عدددن  واعدددد البيانددداد   5ع دددد ) −

و يدددددر ة لاا المنظومدددددةو  سددددديا:و IETال اليدددددة  )

 (EMERALD راا و 

ال ي  ش مس علد    AskZADب اعدة بياناد  ااي را  −

عدل  بير من المصالا العربية وال ي   ضمن ةاييف 

 ال الصددددحفيو ا ددددالس  ال الجامعيددددةو م ددددااد  ال  

 العلميةو   ب  الو مة مراد  ال 

  ا  نا  الك ب و واعد البياناد لوا اد ااع مال −

 ,ACS, ACM دددولر  واعدددد البيانددداد ال اليدددة     −

SAGE, EMERALD, IEEE, ProQuestو  

  لاا المنظومةو آ ك  ال

لضددددس ةد ل ددددولير اايدددد را  بعضددددو ة مر ددددد ال مي دددد  −

 الودماد المك بية واي را اد  واعد البياناد الهامة 
 

العلوم ال ربو ة 

 والفنوض

 

 

 

 

 

 

 

مجلة العلوم 

 اانسانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AskZAD 
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 ال مي د للودماد المك بية  مر د •

(  واعدد بيانداد  ددلي  يم هدا مدن      8)لدـ  جد د ااي را   −

  ري ا للجامعاد األعضا ميدانية المر د لعمم

 (Dewey Web, Ebrary, EBSCO, LC web, 

OCLC, Scopus, Springer, EZ Proxy  (  

(  واعددددد بياندددداد نيابددددة عددددن   4مفاوبددددة نايددددرا )   −

الجامعددداد األعضدددا  للحصدددوع علددد   دددعر سيددد را   

  موفا لكس بامعة 

(Emerald, IEEE, Proquest – Thesis & 

Dissertation, Sage) 

 جد ددد ا فا يددة صدديانة نظددام معلومدداد المك بدداد األلددق   −

ب وفيا  يمة اا فا ية بم دداا عشدر ن الدف ل ندااعن     

 جد ددددد ع ددددد صدددديانة بنظددددام و و2018العددددام السددددابق 

 المك باد رواا دوض لمدة  الث  نواد 

( ع ددول وا فا يدداد لصديانة ةبهدددة الوددوال مو  3 جد دد )  −

اعدددااة و وخددددماد اOracleوصددديانة  اعددددة بيانددداد 

 ( بدوض ةا   الة لي  يم ها Aramexال باللية )

(  واعد بياناد ة ال مية لف رة مجانية 7 ولير خدماد ) −

   راوح ما بين يهر ن ال   ال ة ةيهر 

(BioComplete, Building Types, 

Euromonitor, Oxford, SciVal, Wiley, 

 ( راا  ال انوني

نددداد  نظددديم وايدددة عمدددس حدددوع ا ددد ودام  اعددددة بيا      −

Scopus     لدي حددرم الجامعداد ااعضددا  بال عداوض مددي

 ناير ال اعدة 

( لوااد ووا  عمدددددس ل ددددددا ب و أريدددددس   3ع دددددد ) −

 العاملين لي المك باد األعضا  لي المر د 

( للمك بدداد الم وصصددة 25المشدداا ة لددي المددة مر )   −

لي لوع الولياو و رلك المشاا ة لي معرض ال اررة 

  ( 50الدولي للك ا  لي لوا م الـ )

حضددددوا المددددة مر الوددددام  والعشددددروض للمك بدددداد      −

سنجا اد مر د 

 1ف ال مي د

 

 

 2مر د ال مي د ف
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 الم وصصة بدوع الوليا العربي المنع د لي ةبو ظبي 

  ددد م خدددماد الدددعم الفنددي المبايددر لنظددام معلومدداد     −

األلق وللمك باد األعضا  ل سدهيس  نفيدر اعمالهدا علد      

النظام وخاصة مشكلة  و ف وبط  النظام لي عدل من 

 الجامعاد ااعضا  

و  ر ددر اللجنددة    2018 ددراا ميدانيددة المر ددد لعددام    س  −

 المالية 

مفاوبدددة مر دددد الفهدددر: العربدددي الموحدددد ل جد دددد       −

بسددعر موفددا عدددن    2019يدد را  بودما ددم لعددام    اا

 دددددر  المجددددداع للجامعددددداد و و2018العدددددام السدددددابق 

و عل  حسدابها الوداص   JOVلالي را  ب اعدة بياناد 

  Bا  مراا الف رة ال جر بية ل اعدة بياناد و

 Palestinianيدددددرا  المو دددددوعة الفلسددددديينية    −

Encyclopedia  و و  عها عل  الجامعاد 

المك باد الواص بالجامعة األالنيدة بمبلد    لعم مة مر  −

 ل ناا  1500

سنشا  مر د ا الا للبحث 

واا  شاااد                      

(Research Consultancy لي )

 الجامعة 

 أبيس ررا النشال للسنة ال المة ابرا  مد دد مدن الداا دة      م 

 ل  ا عم مي مهام مر د الملكة اانيا 
1/6/2016 31/12/2016 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 
  

 : تعزيز ثقافة الجودة في الجامعة.2الهدف الفرعي

 فعيدددس لوا مسددداعد العميدددد لشدددةوض 

 الجامعة الجولة لي بميي  لياد 

  ددم   فعيددس مهددام مسدداعدا بددبط الجددولة لعمدددا  الكليدداد و ددم   

مدن   ة حد د مهامهم بشدكس وابد  ومحددل و دم   دو ددنا بنسدو      

 المهام لي  س  لية 

1/6/2016 31/12/2016 

 الي  الجامعة 

 مجل  العمدا  

 عمدا  الكلياد 

 
مهام مساعد ببط 

 الجولة

 شدددكيس لجددداض لضدددماض الجدددولة لدددي  

 الكلياد واأل سام 

 م   شكيس لجاض لضبط الجولة عل  مسد وى األ سدام والكليداد    

 من  شكيس اللجاض لي  س  لية  ةبميعها و م   دو دنا بنسو
1/6/2016 31/12/2016 

 عميد الكلية 

 مد ر مر د الجولة 

مساعد العميد لشةوض 

 ببط الجولة 

 الي  ال سم 

 

 لجنة بماض الجولة

سعيددددا  لوااد مكثفددددة لمسدددداعدا   

العمدددا  لشددةوض الجددولة حددوع   الددة  

 ددم   نفيددر  لسددلة مددن الل ددا اد والدددوااد لمسدداعدا العمدددا      

 لشةوض الجولة لي ررا العام 
2016 2020 

نالب الرلي  لشةوض 

 و الجولة
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 مد ر مر د الجولة  الجولة الجامعية 

( وايددة 2)بلدد  عدددل الدددوااد ال ددي نفددرد بهددرا الوصددوص    

  دا بية 
     

وايددة عمددس مددن  بددس مر ددد الجددولة لمسدداعدا    IT ليددة  •

 العمدا  بوصوص اح سا  اليا ة اا  يعابية وااع مال 

مر دددد ااع مدددال وبدددماض الجدددولة   دددم  ع دددد ل دددا  ن مدددي    •

 مساعدا العمدا  لشةوض الجولة 

     

ع دددد  ددد ة لعاليددداد  ب مر دددد ااع مدددال وبدددماض الجدددولة   دددام 

 دا بية حوع معا ير الجولة وااع مال وم يلبا ها مثس اليا ة 

( 102) هدا ا ا د فال من لك رونيمد ساا  عابية و عبئة ملف المساق 

ل ددا اد مددي مسدداعدا    5ع ددد   ددم و  مددا عضددو ريئددة  دددا    

 العمدا  لشةوض الجولة 

لرؤ دددا   ليددة اا  صددال   ددم  المشددداا ة لددي وايددة  دا بيددة       

األ سام ومساعد العميد لشةوض ببط الجولة وال ي ع دد لي 

 ( مرلقمر د ااع مال وبماض الجولة )

رؤ دا   لنشدا  الملدف ال دا سدي    سعيدا  لواة  س  م  لية اط اا  

 ( مرلق)  ساماأل

     

سعيددددددا  لوااد  دا بيددددددة لجميددددددي 

العدداملين لددي الجامعددة حددوع الجددولة  

 وةرمي ها لي العمس اليومي 

لوااد لددي رددرا المجدداع و دداض عدددل المشدداا ين  4 ددم  سعيددا  

120  
2016 2020 

نالب الرلي  لشةوض 

 الجولة 

 مد ر مر د الجولة 

 المد ر المباير 

 

 

لوااد لي موبوع الجولة ألعضا  ريئة ال دا    4 م  ع د 

  امشاا م 217وبل  عدل المشاا ين ليها

االاا ددين لوااد لددي موبددوع الجددولة للمددوظفين  4 ددم  ع ددد 

  امشاا م  227والفنيين وبل  عدل المشاا ين ليها

    

الجولة لوااد 

 لأل ال ميين
 

لوااد الجولة 

 لإللاا ين

 نفير برناما  دا بي لإللاا ين لي الجامعدة حيدث ع دد لهدم      م  

ا ( موظفمدد122خددالع الفصددس األوع ا دد فال منهددا )    وا ( 3)

ا ( موظفمد 60خالع الفصس الثاني ا د فال منهدا )   و وا ن يناسلاا م

  اسلاا م

    

برناما  دا ب 

 االاا ين

 

برناما الفصس 

 الثاني
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إعددددال الويدددة ال يو ر دددة أللا    امدددل  ليدددة اا  صدددال ب  −

  الهيئة االاا ة لي الكلية

ل ددا اد مددي مسدداعدا العمدددا   4ع ددد   ددم الجددولة  مر ددد  −

  لشةوض الجولة 

( موظدددف لدددي لوا دددين  ددددا بي ين ع ددددرما 39ايدددرا  ) −

مر ددددد الملكددددة اانيددددا بعنددددواض  مهدددداااد لددددن ال عامددددس  

  واألايفة االك رونية

 خية ال يو ر    

وبددي لوحدداد سايددال ة لددي بميددي     

 ليددددداد الجامعددددددة  بددددددر  الرؤ ددددددة  

 والر دددددالة واألردددددداف واألنشدددددية  

 )لجميي الكلياد واأل سام( 

  م  وبي اللوحاد لي ةابي  لياد 

2016 2020 

الرلي  للشةوض نالب 

 األ ال مية 

 عمدا  الكلياد 

 اؤ ا  األ سام 

 الي  الد واض 

 

 

  لوحة اايال ة لي  لياد الجامعة المو لفة 24وبي   م  •

  م ااعالض عدن نشدا اد ولعاليداد الجامعدة عبدر يايداد        •

   خاصة لي الكلياد  عرض النشا اد والفعالياد

الموا دددي االك رونيدددة   ددد م ااعدددالض عدددن النشدددا اد علددد     •

 للكلياد 

     

وبي لوحداد سايدال ة بدال ر  مدن     

المددداخس الرليسددية للجامعددة ابددرا     

النشددا اد والفعاليدداد اليوميددة ال ددي  

  ه م بها سلااة الجامعة 

   م ااعالض عن نشا اد ولعالياد الجامعة 

2016 2020 

نالب الرلي  للشةوض 

 االاا ة 

 مد ر مر د الجولة 

 مد ر العال اد العامة 

 

 

      ( 4عدل اللوحاد ال ي وبعل عل  مداخس الجامعة )

نشدددر الرؤ دددة والر دددالة واألردددداف  

للجامعددددة لدددددي بميددددي ميبوعا هدددددا   

 )الوا ية واالك رونية( 

 منشوااد الجامعة المو لفة    م وبعها عل   الة

2016 2020 

نالب الرلي  للشةوض 

 االاا ة 

 الجولة مد ر مر د 

 مد ر العال اد العامة 

 

 

نهددا  ة دد م نشددررا علدد  يايدداد العددرض لددي  ددس  ليددة  مددا         

 لك رونية للكلياد منشواة عل  الموا ي اا

 و  م وبعها عل   الة منشوااد الجامعة المو لفة 

      

سنشددا  مو ددي سلك رونددي خدداص بكددس   

 ليددةو و يددو ر المو ددي االك رونددي    

للجامعددددة لدددديعك  مظددددارر الجددددولة 

نشددا  موا ددي سالمو ددي الرليسددي لجامعددة اليرمددو  و   ددم   يددو ر

 بد دة لكالة عمالاد و لياد ومرا د الجامعة 

اا فددددددددي  صددددددددنيف الجامعددددددددة ولددددددددق  صددددددددنيف                       

1/6/2016 1/1/2018 

نالب الرلي  للشةوض 

 االاا ة 

 مد ر مر د الجولة 
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محليمددددا مددددن المر بددددة الثامنددددة عددددام   Webmetrics ليها 

ومدن المر بدة   و 2016المر بة الثانية عام سل   2014

ال صددنيف عددام   و ويددرو عربيمددا 18سلدد  المر بددة   28

 46سلددد  المر بدددة الرابعدددة محليمدددا والمر بدددة      2018

حالظل عل  نف  ال صنيف  2019لي عام و وعربيما

  عربيما  51والمر بة  ومحليما

  م  ال  دم ل صنيف الجامعاد األالنيةو ولْم  علن الن الا بعد 

 webmetrics عمدا  الكلياد 

2018 

 

 Nature Indexحسددب  صدددنيف   االيرمددو  األولددد  محليمددد 

  العالمي

  للجامعة االك روني المو ي  ما  م   حد ث

  ن يجة ال صنيف    

نشددا  موا ددي سلجامعددة اليرمددو  و ي يددو ر المو ددي الرليسدد  ددم 

  بد دة لكالة عمالاد و لياد ومرا د الجامعة
    

 ز بالعملية التعليمية ومخرجاتها لتلبية حاجات السوق المحلي.: التمّي3الهدف الفرعي

بددماض ااع مددال األ ددال مي المحلددي 

 الجامعة لجميي ال وصصاد لي 

لدددي البكدددالوا و:  ا وصصمددد 21 دددم  سعدددالة لددد   ال بدددوع لدددي 

والمابس ير والد  واا   انل مو ولة مدن  بدس ريئدة ااع مدال     

 بعد ةض  م   سو ة ةموارا 

  م العمس عل  ا  يفا  معا ير ااع مدال المحلدي لل وصصداد    

 المهدلة 

2016 2020 

نالب الرلي  لشةوض 

 الجولة 

 عميد الكلية 

 الي  ال سم 

 

 

 

و %65بنسددددبة  150مددددن ةصددددس  ا وصصمدددد 97 ددددم  اع مددددال 

 % 94بنسبة  145من ةصس  136وةصبحل اطض 

 ددد م العمدددس علددد  ا ددد يفا  معدددا ير ااع مدددال المحلدددي لبدددا ي      

 ال وصصاد 

 را مجل  ريئة اع مدال مة سداد ال علديم العدالي وبدماض       •

لبرنددددداما بول هدددددا الموال دددددة علددددد  ااع مدددددال الوددددداص    

البكددددالوا و: لددددي  وصددددص الهند ددددة المدنيددددة وبيا ددددة   

او  مددا والددق المجلدد  علدد      البمدد 1619ا دد يعابية  دددارا  

ااع مال الواص لبرناما البكالوا و: لدي  وصدص اللودة    

ال ر يةو سبالة سل  موال  دم علد  اا د مراا لدي ااع مدال      

الوددداص لبرندددامجي البكدددالوا و: لدددي  وصصدددي علدددوم     

 و وااحصا   األاض والبيئة

   

 

 

 

 

 

 

ال وصصاد 

 ايمالمع مدة محل
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اع مددال برنددامجي اللوددة العبر ددة والفاا ددية مددن  بددس ريئددة       •

 ااع مال الواص 

الموال ة عل  ااع مال الواص ل وصصي العال اد العامدة   •

وااعالض لي  ليدة ااعدالمو وا  صدال المداع واألعمداع لدي       

  لية اا  صال والعلوم االاا ة بالجامعة 

( الموولددة ECFMG ددم  اع مددال  ليددة اليددب مددن بمعيددة )    •

لمددددن  اخصددددة مداولددددة المهنددددة لددددي الوا دددداد الم حدددددة    

 مر كية األ

 فعيس برناما مابس ير "علوم البيئدة" لدي  ليدة العلدوم و دم        •

البددددددد  ب بددددددوع اليلبددددددة للبرندددددداما منددددددر الفصددددددس األوع   

2016/2017   

الموال ة المبدلية عل  ا  حداث برناما مابسد ير لدي سلااة    •

 ة اا  صال والعلوم االاا ة المواال البشر ة لي  لي

الموال ة مدن مجلد  ال علديم العدالي علد  ا د حداث برنداما         •

مابسدد ير رند ددة األنظمددة االك رونيددة لددي  ليددة الحجدداوا   

 .للهند ة ال كنولوبية

 ددددد م العمدددددس علددددد  ا ددددد يفا  معدددددا ير ااع مدددددال المحلدددددي   •

 لل وصصاد المهدلة 

الحجاوا مع مدة با د ثنا   سدم الهند دة    بميي براما  لية  •

 اليبية و جرا العمس عل   عبئة  لب ااع مال 

بددددراما  ليددددة السددددياحة والفنددددالق البكددددالوا و: مع مدددددة  •

بميعهددا وبددراما المابسدد ير حصددلل علدد  ااع مددال العددام 

 و سع  الكلية للحصوع عل  ااع مال الواص 

وبرناما واحد لدي   لي  لية ال انوضبميي البراما  حصلل •

علددد  ااع مدددال اا دددال مي واألنثروبولوبيدددا   ليدددة اط ددداا

و  مدددا  دددم  اع مدددال بميدددي ال وصصددداد لدددي  ليدددة  المحلدددي

 ااعالم 

     

علد  ااع مدال الوداص مدن ريئدة اع مدال       حصلل  ليدة اليدب   

  مة ساد ال عليم العالي

 م  الحصوع عل  ااع مال المحلي لمعظم البراما األ ال ميةو 

  غيددر المع مدددة  البددراماا بداا ددة وا ددي    ددوم المر ددد حاليمدد  و
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ل حد د اليا ة اا  يعابية والنوا ص الوابب  والررا اع مال 

 (146برناما من ةصس  144% )98.6  رر  البراما 

السير لدي سبدرا اد الحصدوع علد      

ااع مددال األ ددال مي العددالمي لددبعا 

 ال وصصاد الم ميدة 

  م العمس مي الو الة اامر كية لل عاوض الدولي للحصوع عل  

لبرنداما االااة   TedQual certification ااع مال الدولي

 الفند ية لي  لية السياحة 

 بدراما مدن  ليدة الحجداوا للهند دة ال كنولوبيدة       3 م  اخ يداا  

   ABETللحصوع عل  اع مال 

عدال اليلباد لل  دم للحصوع عل  ااع مال الدولي س  م 

 لبراما  لي ي  كنولوبيا المعلوماد والعلوم 

2016 2020 

نالب الرلي  لشةوض 

 الجولة 

 مد ر مر د الجولة 

 عميد الكلية المعني 

 الي  ال سم 

  

 ا مس جداد بهرا الوصوص ةا  وبد 

( م ضددمنا TedQual% مددن الملددف )75نسددب م  ددم  سنجددا  مددا 

 ال  ييم الرا ي لي المجااد ال الية 

 (Employersالموظفين )  1

 (Studentsاليلبة )  2

 (Facultyالكالا )  3

 (Curriculumالوية الداا ية )  4

 (Managementلااة )اا  5

نجا رددددا مددددن ال سددددم   سرنددددا  مجموعددددة مددددن الملفدددداد  ددددم      

  وبعضها  حل المرابعة وةرمها   USAIDوالـ

    الوية ال سو  ية للبرناما1

  مسولة   يب لل دا ب الميداني  2

  الوية ال نفير ة للبرناما  3

  برويوا لل سم والكلية  4

    يب بماض الجولة  5

 الوية ال نفير ة للمدونة العالمية ألخال ياد السياحة    6

     

الحجدددداوا للهند دددددة  بدددددراما مددددن  ليدددددة   3اخ يدددداا    ددددم   •

لهدر    ABETللحصوع عل  ااع مال الدولي ال كنولوبية 

 نوا  لية الحجاوا   د م  لب ااع مدال نها دة   و والبراما

2018  

 لية السياحة والفنالق   م    د م ملف ال  ييم الرا ي لمنظمة  •

(UNWTO )( وذلدددددك بمسددددداعدة الدددددـUSAID  و و دددددم)
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 دد م العمددس مددي   موال ددة س جابيددة مبدليددةو و   الحصددوع علدد  

الو الة اامر كية لل عاوض الدولي للحصوع علد  ااع مدال   

لبرندددداما االااة   TedQual certification يالدددددول

 السياحية لي  لية السياحة 

 نسيب برناما سلااة األعمداع لدي  ليدة اا  صدال والعلدوم       •

 البرامجية االاا ة لل  دم لشهالة الجولة 

الدوليددة و ددم  ECFMGمددن ريئددة   ليددة اليددباع مددال   ددم  •

 سجيس الكلية لي الجمعية العلمية ا حال  لياد اليدب لدي   

و والحصوع عل  اع دراف العد دد   ا حال الجامعاد العربية

 من المنظماد اليبية العالمية 

 

 

 

 

 

 ال نسيب للجولة

 

 دددم  اع مدددال برنددداما االااة السدددياحية لدددي  ليدددة السدددياحة    •

 والفنالق لعام واحد 

 ليددة الحجدداوا  لدديبددراما  5 اع مددال بددااا العمددس علدد   •

عددددال اليلبددداد لل  ددددم سللهند دددة ال كنولوبيدددةو حيدددث  ددد م 

 لهر  البراما  ABETللحصوع عل  ااع مال الدولي 

براما من  لية  كنولوبيدا المعلومداد وعلدوم     3اخ ياا   م  •

و ABETالحا و  لل  دم للحصوع عل  ااع مال الدولي 

 ع د وا  خاصة بهرا الوصوص  و م 

    
اع مال االااة 

 السياحية

( Traineeship فعيددددس ال دددددا ب ) 

لليلبة بال عاوض مدي ال يداع الوداص    

 لبعا الكلياد 

   ضددددي  الددددر ن ددددم   ر يددددب بددددراما  دددددا ب لكددددس اليلبددددة     

  وصصدددا هم  ددددا بما عمليمدددا لدددي  ليددداد الهند دددة والسدددياحة    

و كنولوبيددا المعلومدداد واليددب وااعددالم بال عدداوض   والفنددالق

 مي مة ساد حكومية وةرلية 
2016 2020 

نالب الرلي  لشةوض 

 الجولة 

 مد ر مر د الجولة 

مساعد العميد لشةوض 

 الجولة 

 الي  ال سم 

  

واحد عل  األ س لي البدراما ال اليدة     وبد مساق  دا بي  •

الحجدددداوا للهند ددددة ال كنولوبيددددةو السددددياحة والفنددددالقو   

 كنولوبيددددا المعلومددددادو اليددددبو الصدددديدلةو ااعددددالمو     

 ال ربيةو وال ربية الر ابية 

بشددكس ملحددوا   ددالة نسددبة ال دددا ب العملددي لددي  ددس     ددم   •

بددددراما الجامعددددة لدابددددة البكددددالوا و: عبددددر  ضددددمين  

  نمية المهاااد العملية  لالمسا اد برعة ة بر 

    

 عليماد ال دا ب 

 الصيداني الميداني
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ع دددد  ددددا ب ليلبدددة  ليدددة ال دددانوض علددد  المحا مدددة        دددم  •

الصددوا ة بال عدداوض مددي مر ددد ااواوم و ددييو و ددي م    

 و يددي مددر رة مددي مر ددد عدددع ل دددا ب اليلبددة وال وعيددة   

 ال انونية 

  ددوم  ليددة اطلا  ب دددا ب ميددداني لليلبددة بالشددرا ة مددي      •

مة سدددداد ال يدددداعين العددددام والودددداص )و ااة ال ربيددددة  

 ط وال عاوض الدوليو الشةوض ال رو ة( وال عليمو ال ويي

 ليددة ااعددالم   ددااة ميدانيددة سلدد  معهددد ااعددالم      نظمددل •

  األالني ومس شف  الملك المة   عبد اهلل

 ليددة العلددوم  ال عدداوض مددي ن ابددة الجيولددوبيين لددي  دددا ب    •

 بعا اليلبة 

 ليدددة الفندددوض الجميلدددة   ددد م  ذلدددك مدددن خدددالع المسدددا اد        •

بال عددداوض مدددي ال يددداع  بدددة  لليا ددد م  ددددا ب  ال يبي يدددةو و

  الواص حسب الفرص الم احة

 ولير لدرص  ددا ب و شدويس لليلبدة الم ميدد ن        IT لية  •

 مي و ااة اا صااد  بالكلية

 وبدددد ا فا يددداد  عددداوض مدددي المة سددداد     ليدددة ااعدددالم    •

و يددبكة FM)سذاعددة  ااعالميددة المحليددة بحضددوا الددرلي 

وال لفد دددونيو الجمعيدددة الملكيدددة   الشدددماع للبدددث ااذاعدددي   

 ددد م ال ددددا ب الميدددداني مدددي    وو لحما دددة البيئدددة البحر دددة(  

ذاعدددداد خددددااا الجامعددددة   المة سدددداد والددددو اااد واا 

 ا  سا  المهاااد العملية العامة 

 داعاد مع مددة    9 لية السدياحة والفندالق   د م  وصديص      •

  س لصس لاا ي لل دا ب الميداني 

 دا ب ما  ب   من  دال  الدلعدة     لية الصيدلة   م  م ابعة •

 األول  لي ال دا ب الم وصص 

و ا فا يددداد مدددي المدددداا: ل ددددا ب اليلبدددة   ليدددة ال ربيدددة   •

الكليددة للمس شددفياد الواصددة وو ااة الصددحة   ادموا بددو

  ومد ر اد ال ربية وال عليم ل دا ب اليلبة

ن ي و يددي ا فا يددة  عدداوض مددي مر ددد الحسدد   ليددة اليددب   ددم    •

كليدة  الالسدماح ليلبدة     دم  و وللسر اض ل دا ب اليلبة لدد هم 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 FMا فا ية سذاعة 

 

 يبكة الشماع 

 

 الجمعية الملكية
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ال دا ب لي مس شفياد و ااة الصحة والوددماد اليبيدة   ب

  ابد ال وصصيسالملكية ومس شف  

 اعة مع مدة  س لصس لاا ي لل ددا ب   15 م   وصيص  •

 السياحة والفنالق الميداني لي  لية 

  لية الفنوض الجميلة   دا ب ميداني لي المحية العربية  •

  لية العلوم   •

 دا ب اليلبة الودر جين لدي مو بدراد  سدم الكيميدا        −

 مي برناما ساالة  عد د اان ابية 

 دددا ب اليلبددة الوددر جين لددي مو بددراد  سددم علددوم      −

  الجيولوبييناألاض والبيئة بال عاوض مي ن ابة 

 الددب و البددة لددي لوا ددين  دددا بي ين     100  دددا ب −

 بموبوع  وااع لاو وب روع/  سم علوم األاض 

 دددا ب  لبددة الفيد ددا  اليبيددة الحيو ددة لددي مس شددف      −

الملددك عبددداهلل المة دد  وبعددا المرا ددد اليبيددة لددي   

 عماض  

 المشاا ة لي مدا ة الب را  للفيد ا   −

م  فا يدددة  عددداوض مدددي بامعددداد العلدددوس و يدددي  ليدددة اليدددب   •

 النية وال كنولوبيا األ

 ليدددة الشدددر عة والداا ددداد اا دددالمية   ددددا ب  دددال       •

اا  صددال والمصددااف اا ددالمية علدد  العمددس لددي البنددو  

والمة سدداد الماليددة اا ددالميةو و دددا ب  ددال  ااعددالم  

 اا المي لي مة ساد سعالمية س المية 

 مجمي الر الة األ ال مية لل مي د    •

 ددددين علدددد  نف ددددة و ااة    دددددا ب عدددددل مددددن المهند   −

اا صدااد و كنولوبيدا المعلومداد وو ااة األيددواع    

العامة واا كاضو حيث  بلد  العددل الحدالي مدا ُ  داا       

 ( مهند ين 9)

ا  ضددددالة   ددددال  ال دددددا ب الميددددداني مددددن الكليددددة    −

خرى( من مو لف ال وصصاد حيث )والجامعاد األ

 (  ال   س لصس بامعي 10  م ا   باع ما   اا  )

 الددب مددن الكليددة لل دددا ب الودداابي لددي  15 عدداث اب −

   

 



    2018/2019التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام الجامعي 

 116 طـــة والتخطيـــالتنميرة ــــدائ

عدة لوع منهدا اامداااد و يدر وةمر كدا عدن  ر دق       

منحددة رشددام ةل ددب الحجدداوا لل دددا ب بكلفددة   د ر ددة  

 ةلف ل ناا ةالني  30

  لية الصيدلة  •

الصدناعة الدواليدة   مدي  ال يام بمشاا ي بحثية مش ر ة   −

ال دددا   ورنددا  ةبحدداث مشدد ر ة بددين ةعضددا  ريئددة   

بدعم من عمالة البحث العلمي وصندوق لعدم البحدث   

  العلمي

 دددد  ال دددددا يب الميددددداني الصدددديداني ة يددددو ر   ددددم  −

  لموا بة ال يوا لي مهنة الصيدلة عالميما

 ال دا ب الصيداني

مسددداعدة اليلبدددة لالنددددماا بالعمليدددة  

ال عليمية من خالع وبدي آليدة لرلدي    

 ة ال ميمددامسدد وى اليلبددة الم عثددر ن   

(At Risk Students ) 

 لم   م  يبيق البرناما بعد 

2016 2020 

 عميد الكلية 

مساعد العميد لشةوض 

 الجولة 

 الي  ال سم 

 

 

 بل  عدل اليلبة المفصولين  ال الي  •

2014/2015  647 

2015/2016  523 

2016/2017  376  

2017/2018  385 

2018/2019  141 

ا مددن  لبددة برندداما اللوددة العربيددة    (  البمدد20 ددم  مسدداعدة )  •

ا مددددن ذوا ااح يابدددداد (  البمدددد20للنددددا  ين بويرردددداو و)

و مسددداعدة 2016/2017خدددالع العدددام الجدددامعي   الواصدددة

(  البما من  لبة برناما اللوة العربية للنا  ين بويرردا  15)

(  البمددا خددالع العددام   20ومددن ذوا ااح يابدداد الواصددة )  

  2017/2018الجامعي 

     

 ددال مي و و  ددي  ايددال األ و دديي  اعدددة اا  ليددة اليددب    •

  ال دا   لي الكليةعضا  ريئة ةعل  بميي  ةاليلب

 ليدددة اا  صدددال والعلدددوم االاا دددة  سنشدددا  مر دددد الددددعم    •

اليالبي ل  د م خدماد لليلبة الر ن  وابهوض صعوبة لدي  

 ال حصيس و عد د مهاااد ال واصس لد هم 
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 يددو ر وحو ددبة نظددام    ددم مر ددد ااع مددال وبددماض الجددولة   

عدددال برمجيددة انشددا  ملددف المسدداقو     سااايددال األ ددال مي و 

 ومجموعة من اا  باناد الواصة بالجولة 

     

العمس عل   يو ر الويط الداا دية  

 بما  ودم م يلباد المج مي المحلي 

 

 م   ضمين الويط الداا ية مسا اد   نداوع  ضدا ا و حدد اد    

المج مدددددي مثدددددس  ضدددددا ا ال يدددددرف واااردددددا  والو ددددديية   

 ددانوض ال جددااة االك رونيددة وبددرالم  كنولوبيددا   ووااع ددداعو 

 المعلوماد 

2016 2020 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

 عمدا  الكلياد 

 اؤ ا  األ سام 

  

ملدددف المسددداق العمدددس علددد   يدددو ر 

بشكس لواا بما  ضدمن ا د مراا ة   

 العملية ال عليمية بجولة عالية 

  يبيق ررا المفهوم  وبي اطلياد وبااى  م 

2016 2020 

 عميد الكلية 

مساعد العميد لشةوض 

 الجولة 

 الي  ال سم 

 

 

لجميددي ةعضددا  ريئددة     اسبباا مدد اةصددب  ملددف المسدداق م يلبمدد   

  ال دا   

 نسبة اانجا  مك ملة لي  الة الكلياد 

     
 

 

الددي  صددنيف الجامعددة لددي ال واعددد   

 ,ARWU)العالميددددددددددددة مثددددددددددددس   

Shanghai,QS,..ect( 

مددن خددالع ايدد را  بميددي ةعضددا      

الهيئددددة ال دا سددددية لددددي محر دددداد    

الموا دددي ال دددي  عنددد  بنشدددر البحدددث   

 العلميو مثس  

Scopus, Research Gate, 

Academia, Ideas, Google 

Scholar, Thomson Reuters. 

 

علدد  مسدد وى   Times   ددم  سيددرا  الجامعددة ب صددنيف الددـ    1

ال صدنيف حيدث  دم   دولير      ظهر الجامعة لي ردرا  آ ياو ولم 

 2014/2015و 2013/2014بياندددداد الجامعددددة للسددددن ين   

) بس الوية اا  را يجية( ومن الم و ي ةض  ظهدر  صدنيف   

 الجامعة لي العام ال الم 

2  QS   بددين الجامعدداد   29  حصددلل الجامعددة علدد  المر ددد

لددي العددام الحدداليو  33و والمر ددد 2015لددي عددام العربيددة 

لدددي عدددام   29و والمر دددد 2016لدددي عدددام   27والمر دددد 

2017  

3  Webmetrics      ظهددرد الجامعددة بال ر يددب الرابددي علدد

  2019و  2018لي عامي  مس وى الجامعاد األالنية

 دم  ال  ددم لل صددنيف األالندي للجامعددادو وبان ظداا ظهددوا       4

 الن الا 

 دولير اابدط    و دم    ISI م  ايرا  الجامعة لي  اعدة بيانداد   5

ألعضدددا  ريئدددة ال ددددا   ليددد م معرلدددة المعدددا ير و ر  دددة  

   بها  ال سجيس

       https://jcr.incites.thomsonreuters.com 

 Googleااي را  الدامي لجميي ةعضا  ريئة ال دا   لي 

2016 2020 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

 عميد الكلية 

مساعد العميد لشةوض 

 الجولة

 اؤ ا  األ سام 

 

 ال صنيف

 

 

  QS صنيف 

 

 

https://jcr.incites.thomsonreuters.com/
https://jcr.incites.thomsonreuters.com/
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Scholar  

 Nature Indexا حسدب  صدنيف   اليرمو  األولد  محليمد   •

  العالمي

  H- Indexبداحثين مدن الكليدة لدد هم      4 ليدة الحجداوا     •

  10ة بر من 

 لية الفنوض الجميلدة   دم  اا عدا  ألعضدا  ريئدة ال ددا          •

 الااا ةبحا هم لي الموا ي العالمية 

عضا  ريئة ال دا   بضرواة ة م  ال عميم عل    IT لية  •

عمددس حسددا  علدد   اعدددة البياندداد الو نيددة و ددرلك  ددم         

   ال ميةل  با ي محر اد الموا ي األال عميم ع

 ليددة الصدديدلة  بميددي ةعضددا  ريئددة ال دددا   لددي الكليددة    •

 مسجلين لي محر اد البحث االك روني العالمية 

لل صنيف األالني للجامعادو و م سلواؤ  من  بس  ال  دم  م  •

علد    و والعمدس بدااى  ريئة اع مال مة ساد ال علديم العدالي  

  Q.Sال  دم لل صنيف العالمي 

   

 

ن يجة ال صنيف

صواة عن 

 ITعميم 

المشددداا ة لدددي النددددوة العلميدددة بعندددواض " حسدددين  صدددنيف    •

ولوا معامس ال أ ير واا  شدهال العربدي    ةالجامعاد العربي

ARCIF  ال ي ا يمل لي عماض 

ال  دم لل صنيف األالني للجامعادو و دم سلوداؤ  مدن  بدس       م  •

 ريئة اع مال مة ساد ال عليم العالي 

للعدام السددابقو   Timesو Q.Sال  ددم لل صددنيف العدالمي     دم   •

  Times صنيف الجامعة ألوع مرة بمن  صنيف  و د  م 

 Q.Sل دد  دم  صددنيف الجامعدة لدي      Q.Sبالنسدة ل صدنيف    •

Arab Regionا بددددمن جامعددددة  الثمددددو حيددددث حلددددل ال

بدددمن الجامعددداد  33الجامعددداد األالنيدددةو ولدددي المر بدددة 

  صنيفها  بامعة عربية  م  250العربية من ةصس 

  للعام الجد د Timesنيف و و صQ.Sال  دم ل صنيف   م  •

   

  

 مشاا ة الندوة

 : ضبط الجودة في اإلجراءات اإلدارية.4الفرعيالهدف 

 يدددو ر نظدددام سلك روندددي لمعدددامالد 

وملفددداد العددداملين والمبعدددو ين لدددي   

ا  وبددد نظددام سلك رونددي مفع ددس لوا ددة اطضو والعمددس بددااى    •

 2018 2016لك روندي لمعدامالد   س يو ر نظدام    م و وبعد ذلك عل  ذلك

 لالرة المواال البشر ة 

مر د الحا ب 

 والمعلوماد 
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الجامعة من خالع  يو ر وملفاد العاملين والمبعو ين لي  الجامعة 

النظام المحو ب الواص بدالمبعو ين و حد ثدم بشدكس لالدم     

وابط  الة البياناد الواصة بهم مي نظام الهيئة ال دا سية 

حو بة  الة الك ب الصدالاة عدن     ش مس عل و المحو ب

لالرة المواال البشدر ة )يدهالاد الوبدرةو الك دب ال نفير دة      

ة لمو لددددف الجهدددداد ل ددددراااد اللجدددداضو الك ددددب الر ددددمي 

 الواابية( 

 ا ( ملفم380ةايفة ما   اا  من )  م  •

لهر ة الملفداد وبلد  عددل الصدفحاد ال دي  دم  ود نهدا          م  •

 صفحة(  747( ا نين و سعين ةلفما و747 92)

لك رونيدة بدمن حل دة  بددة     نظام م كامس  ددعم اليلبداد اا   •

س ل  ال سدم المعندي و ن هدي عندد ال نفيدر العمد      سمن العاملين 

الميلددو  لددي ل ددواض الدددالرةو بددمن م ابعددة  املددة لسددير   

لك رونيددة سخدمددة  15س ددالق   ددم و حيددث العمددس الميلددو  

 لك رونية بد دة مس  بال سلع الة و ي م سبالة خدماد 

 الددددة لك رونددددي ميددددوا  عكدددد   سنظددددام المددددواال البشددددر ة  

ال حد ثاد عل  بيانداد العداملين ا د يالعها علد  الحسداباد      

حو ددبة  الددة الك ددب الصددالاة عددن  مددن خددالع  الواصددة بهددم 

لالددرة المددواال البشددر ة )يددهالاد الوبددرةو الك ددب ال نفير ددة        

 ل راااد اللجاضو الك ب الر مية لمو لف الجهاد الواابية( 

     

الموحددد  فعيددس نظددام ةا ددام الملفدداد   

 لي بميي الوحداد االاا ة 

  ددددوم  الددددة وحددددداد الجامعددددة با دددد ودام نظددددام األايددددفة       

االك رونيدددة حيدددث  وبدددد نظدددام موحدددد ل دددر يم المعدددامالد       

 بالجامعة 

2016 2018 

  الة وحداد الجامعة 

مر د الحا ب 

 والمعلوماد 

 

 

 المواال البشر ة  

بال عددداوض مدددي مر دددد لك روندددي  يدددو ر نظدددام األايدددفة اا −

الحا ددب والمعلومدداد ألايددفة الملفدداد الوا يددة الواصددة    

بأعضدددددددا  ريئدددددددة ال ددددددددا   والمدددددددوظفين االاا دددددددين   

 والمس ودمين 

لك رونيدة بال عداوض مدي    اس الق  لبداد المدواال البشدر ة ا    −

مر د الحا دب والمعلومداد بحيدث  سد ييي العداملوض مدن       

 خالع الحساباد الواصة  بهم  لب الو الق الواصة بهم 

نظددددام اابددددا اد االك رونيددددة الودددداص بيلددددب   يبيددددق   −
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اابدددا اد للمدددوظفين االاا دددين والفنيدددين ولدددق ال سلسدددس  

 االااا الم بي 

لمعمددوع بددم عالميمددا علدد    ددم   يبيددق نظددام العمددس المددرض وا  −

 لوام الموظفين االاا ين  لي الجامعة 

الدددي مسددد وى الد دددة والسدددرعة لدددي  

العمس مدن خدالع نظدام  مندي محددل      

 انجا  المعامالد 

ا دددد ودام نظددددام اليلبدددداد وال نفيددددر والم ابعددددة االك روندددديو   

وا  ودام البر د االك روندي بالمرا دالد وا د ودام األايدفة     

 واأل م م ةلى سل  السرعة والد ة لي سنجا  المعامالد 

2016 2018 
  الة وحداد الجامعة 

 
  

الي مس وى الد ة والسدرعة لدي العمدس مدن     المواال البشر ة  

مدن خدالع   خالع نظام  مندي محددل انجدا  المعدامالد وذلدك      

 أريس الكدالا االااا و دا بدم   و و  ودام األنظمة المحو بةا

 انجا  المعامالد بد ة و رعة ومهنية عالية 

 سددر ي آليددة ا  نددا  مصددالا المعلومدداد ومعالج هددا      المك بددة  

  للمس فيد نوا اح ها 

اع مدال سبدرا اد   وو وحددة الر ابدة  ل م  سصداا  عليماد بد ددة  

والرل علد  ا  يضداحاد    والم ابعةوال د يق الداخلي وال د يق 

 ل واض المحا بة 

     

سنشددا  نظددام الشددكاوى واا  راحدداد  

 سلك رونيما عل  مو ي الجامعة 

وا  راحدداد سلك رونددي لع دداع لوا ددة  ا  وبددد نظددام يددكاوا •

 اطض 

انشا  نواة للنظام الميلو  لهر  الوا ة )ا دأع الدرلي (     م  •

  س ل اا ومفع ولم ُ 

2016 2018 
مر د الحا ب 

 والمعلوماد 
  

 

  :الخاصة بالكشف عن السرقات العلمية nitin Turا باستخدام برمجيةاليرموك تبدأ رسمًي

الواصدة ب حسدين الك ابدة و جندب السدر اد واا  با داد العلميدة         Turnitinبرمجيدة   البدد  با د ودام   وجامعدة وبهددف ااا  دا  بمسد وى ونوعيدة النشدر العلمدي ليهدا        لا مي الوية اا  را يجية ل ماييم

 Turnitinا علد  اخصدة ا د ودام برمجيدة     حصدلل الجامعدة ا دميم   و حيدث  الممنوعة لي األبحاث العلميةو وا الس الد  واا  والمابس يرو باابالة سل  مشاا ي  ورا اليلبة لمرحلة البكالوا و:

العلميدة وال أ دد مدن مصددا ية البحدوث العلميدة والواببداد واألعمداع الفكر دةو حيدث   عامدس ردرا النظدام باابدالة الد  اللودة                 ة ن رنل ل جنب عملياد السر ة اانظمة عل  يبكالرا  عد من ةيهر األ

 وال ي  م  سعالة صياغ ها ة لوة منها العربية للكشف عن المح و اد المنسوخة 30نجليد ة مي ة ثر من اا

  :لكترونية الذكيةخدمات اإلطالق حزمة جديدة من الإ

ل وييط بال عاوض مي  لية  كنولوبيا المعلومداد وعلدوم   حفس س الق حدمة بد دة من الودماد االك رونية الر ية ألعضا  الهيئ ين األ ال مية واالاا ة واليلبةو ال ي ةعد ها لالرة ال نمية وا م   نظيم 

 ولالرة ال بوع وال سجيسو بمن  عيها ل يو ر نظام صني ال راا الر ي الحا و  ومر د الحا ب والمعلومادو 
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 العالميةالمحور: 

 مسيرة الجامعة ورؤيتها المستقبلية.الهدف 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.1الفرعيالهدف 

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة 

 االستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

النسبة المئوية 

 لإلنجاز/ العدد
 مالحظات

 الى من

 ةنشية   الية 

 ا ابية ةنشية 

 ةنشية  رليهية 

 دم   نظديم عددل مدن األنشدية الر ابدية والفنيدة ال دي  سد هدف          

اليلبة األبانب من ةبر را العشدا  الشدعبي للجاليداد وبيولدة     

الجالياد الر ابية وندو ين   الي ين مي من دى الفكدر العربدي   

 ومة مر مس  بس الشبا  العربي برعا ة  مو األمير الحسن 

 ة يةوض اليلبةعمال 2020 2016

 

 

 68عدل األنشية الث الية  

 38عدل األنشية الر ابية  

 15عدل األنشية ال رليهية  

 عمالة يةوض اليلبة  

 ةنشية  

عمالة يةوض 

 اليلبة

 البمددا لكددس   42والمشدداا ين  14عدددل األنشددية الث اليددة     •

 نشال   

 نشا ما مو لفما لليلبة األبانب  18 م   نظيم  •

 و لفة م ةنشية لنية و  الية وا ابية م  نظيم عدة  •
   

 مر د اللواد 

 

ةنشية يةوض 

 اليلبة

 2فنشا اد 

 

ةنشية لنية و  الية 

 وا ابية

 و رليهي نشال   الي ولني  12مر د اللواد   •

نشددية  بيددة و  اليددة وا ابددية ة( 9ع ددد )  ددم  ليددة اليددب   •

( نشدددال م ندددوع لدددي 21الفصدددس الثدداني ) و ولدددي و رليهيددة 

 مجااد  بية و  الية وا ابية و رليهية 

نشددال لنددي و  ددالي    83عمددالة يددةوض اليلبددة   ددم   نظدديم      •

  الفصس الثاني لينشال  42و  وا ابي

   

  

 مر د اللواد

 

 يةوض اليلبة

 ا ابي

 لني و  الي

 نفيددددددر مهربدددددداض  ددددددنوا   ددددددالي   

 Globalاب ماعي لجميي الجالياد )

Day    دددع  لددم اليلبددة والمج مددي  )

 المحلي 

ومهربدداض  2015/2016 ددم   نفيددر مهربدداض الجاليدداد لددي  •

نفددر رددرا المهربدداض   حيددث ُ  2016/2017آخددر لددي عددام   

 ا وبشكس لواا   نو م

س امة معرض ال راث الشعبي للجالياد العربيدة واألبنبيدة    •

 عمالة يةوض اليلبة 2020 2016
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 عربية وةبنبية  ةول( ل24حيث ياا  لي المعرض )

س امدددة عشدددا  يدددعبي ليلبدددة الجاليددداد العربيدددة واألبنبيدددة  •

( باليددة عربيددة وةبنبيددة ب  ددد م اليبددق     26)ليددم يدداا ل 

 الشعبي لبلدانهم 

 وصددديص صدددفحة خاصدددة لليلبدددة   

األباندددددب علددددد  مو دددددي الجامعدددددة    

 االك روني 

األباندب علد  مو دي الجامعدةو     ا  وبد صفحة خاصة لليلبدة  

و د م نشدر نشددا اد اليلبدة األباندب مددن خدالع اابدط ةحددداث       

 ونشا اد عل  مو ي عمالة يةوض اليلبة 

6/2016 12/2016 
 عمالة يةوض اليلبة

 مر د الحا ب
 

http://dsa.yu.e

du.jo 

لليلبدددددة ل دددددا   رحيبدددددي و عر فدددددي  

 بدا ة الفصس ااوع األبانب 

  م  نظيم ل ا   رحيبي و عر في مي اليلبة األبانب بدا دة  دس   

 عام لاا ي وبشكس لواا 
2016 2020 

 عمالة يةوض اليلبة

 العال اد الدولية

 
 ل ا   رحيبي

ليلبدة الجاليداد وحفدس لندي ليلبدة       م  عمس حفدس لندي وعشدا      اح فاع  رليهي خالع الفصس األوع 

 بنو  يرق آ يا 
2016 2020 

 عمالة يةوض اليلبة

 العال اد الدولية

 
 

 م  س امة عشا  يعبي ليلبة الجالياد العربيدة واألبنبيدة حدوع    

( باليددة عربيددة  26نددالواة  ليددة ال ددانوض حيددث  ددم  مشدداا ة )   

 وةبنبية ب  د م اليبق الشعبي لبلدانهم 

   

 

 اح فاع  رليهي

العمددانيين لملحددق الث ددالي العمدداني مددي اليلبددة  ل نظدديم ل ددا   •

 الجامعة با ين االد

ع د اب ماعاد لوا ة مي ممثلي اليلبة الوالدد ن لل باحدث    •

 لي يةوض اليلبة واا  ماع ا  راحا هم ويكوارم 

   

 

 

 : تسويق برامج الجامعة محلًيا وعالمًيا وإقليمًيا.2الهدف الفرعي

 كليددددف لالددددرة ال بددددوع وال سددددجيس    

وعمددددالة الداا دددداد العليددددا لوبددددي 

خية  سو  ية لبدراما البكدالوا و:   

والداا دددددددداد العليدددددددداو و صددددددددميم 

ميو دداد  عر فيددة ببددراما الجامعددة    

 وسبرا  مدا ارا اا جابية 

  م  ولير  الا من الموظفين و ولير ميو اد  عر فية لليلبدة  

 لي  س لصس لاا ي 
2016 2020 

لالرة ال بوع 

 وال سجيس 

عمالة الداا اد 

 العليا 

 

 

 KeyStoneيهوا مي مو دي   3 م  ااي را  المجاني لمدة  •

 ل رو ا براما الجامعة 

 فا يددة  عدداوض علمددي مددي مة سددة ال مددة بال ربيددة  س ددم   و يددي  •

 والث الة/ الناصرة اب عاث  لبة لاا اد عليا 

رندددددا  العد دددددد مدددددن الميو ددددداد والمنشدددددوااد الوا يدددددة   •

 الجامعة واالك رونية الواصة ب رو ا براما 

% مددن عدددل اليلبددة 09اا فعددل نسددبة اليلبددة األبانددب مددن  •

   

   KeyStoneمو ي 

 

 

ميو اد 

وبرويوااد 

 ال سو ق
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% عددددام 3 10   نسدددبة  سلددد  2014/2015اابمدددالي عدددام   

% عددددددددام 4 9و و ويددددددددرد سلدددددددد  نسددددددددبة  2016/2017

2017/2018  

اليلبة 

 2017الوالد ن

 البمدا   31871مدن ةصدس    2537ةصب  عددل اليلبدة األباندب    

 2334و وعددل اليلبددة %   ر بمدا مددن  08و البدة ةا مدا نسددب م   

 لي الفصس الثاني % 6 7ما نسب م ةا  30729من ةصس 
   

ليلبة الوالد ن ا 

 1ف 2018
 

 2والد ن ف

مشددداا ة الجامعدددة لدددي المعدددااض    

 المحلية واا ليمية والدولية  

 دددم  المشددداا ة بدددـأ ثر مدددن معدددرض ل سدددو ق الجامعدددة علددد    

 المس وى المحلي واا ليمي 

2016 2020 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

لالرة ال بوع 

 وال سجيس 

عمالة الداا اد 

 العليا 

 

 

ل سددو ق بددراما الجامعددة    م ددل المشدداا ة بعدددة معددااض    •

علدددد  المسدددد وى المحلددددي واا ليمددددي )معددددرض ةابيددددسو  

 ومعرض لبي( 

المشاا ة لدي معدرض الجاليداد األالنيدة ل سدو ق بدراما        •

 الجامعاد األالنية لي لولة الكو ل 

   

  

 

و ل مثيدس  مر دد اللوداد  األباندب لدي   يلبدة  المشاا ة عدل مدن  

بال نسيق مدي عمدالة يدةوض    لولهم لي معرض الجالياد وذلك 

 اليلبة 

 لية اط اا   م  س امة المعرض الدولي عوالم الث الة لي بامعة 

 ( مرلقاليرمو  )

   

 

 

 وصدددديص ة  ونددددة علدددد  الصددددفحة 

الرليسددددية لمو ددددي الجامعددددة لليلبددددة  

الجددددددل  وبددددد  بدددددراما الجامعدددددة  

و عليمددددددددداد ال بدددددددددوع المو لفدددددددددة 

 وال سهيالد والر وم 

 

 

 

 

 فعيس لليدس علد  مو دي الجامعدة الرليسدي  دابي لددالرة ال بدوع         

 وال سجيس 

2/2016 6/2016 

لالرة ال بوع 

 وال سجيس 

عمالة الداا اد 

 العليا 

 مر د الحا ب 

لالرة العال اد 

 والمشاا ي الدولية 

 

 

  وندددة علددد  مو دددي الجامعدددة/ لالدددرة ال بدددوع    ة وصددديص   دددم 

وال سجيس  وب  براما الجامعدة و عليمداد ال بدوع والر دوم     

بددددداللو ين العربيدددددة  حدددددل مسدددددم  )الراغبدددددوض بالداا دددددة(  

   

 http://admreg.

yu.edu.jo 
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 واانجليد ة  

و رلك  وبد اابط مشدابم ليلبدة الداا داد العليدا علد  مو دي       

  عمالة البحث العلمي والداا اد العليا

 

https://graduat

estudies.yu.ed

u.jo 

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

 والمشددداا ي سنشدددا  لالدددرة العال ددداد

الدوليدددددة و شدددددمس  سدددددم المشددددداا ي 

 و سم العال اد الدولية  الدولية

 ددم  سنشددا  لالددرة العال دداد والمشدداا ي الدوليددة بموبددب  ددراا    

و 21/1/2016مجلددد  الجامعدددة لدددي بلسددد م الثانيدددة ب ددداا      

 وس راا الهيكس ال نظيمي لها 

1/6/2016 1/8/2016 
للشةوض نالب الرلي  

 األ ال مية
  راا اانشا  

ا فا يددداد بد ددددة مدددي مرا دددد  و يدددي 

 بحثية وبامعاد مرمو ة 

 ا فا ية لولية   12 م   و يي 

2016  

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

لالرة العال اد 

 والمشاا ي الدولية

 

 اا فا ياد

مدي بامعدادو  دالث مدي مشدروع       6ا فا ياد ) 9 و يي   م  •

Erasmus+)  

 مر رة  فارم و عاوض مي بامعاد مو لفة  15 و يي  •

برو و دواد مدي بامعداد  ر يدة بدمن        م   و يي  دبعة   •

برو و ددددوع موانددددا/  ر يدددداو بهدددددف ال عدددداوض العلمددددي     

 دددا   والمددوظفين الواأل ددال ميو و بددالع ةعضددا  ريئددة  

 واليلبة  

عل   و يي ا فا ياد ومر راد  فارم مي بامعة  العمس بااى •

 ددبانيةو ومة سددة س ال ميددة ةلرنسدداو ومة سدداد  /2ليددوض

المف دددددوح/ امر كددددداو بامعدددددة  دددددا روض لل علددددديم العدددددالي 

Cologne   وبرو و ددوع موانددا مددي بامعدددة      األلمانيددةو

  ااا اا ال ر ية 

    

ا فا ياد ومر راد 

 ال عاوض

 

 

مددي برو و دددوع   3مدددي بامعددادو   11) ةا فا يدد  15 و يددي   •

 و يددي (و  مددا  ددم  +Erasmusبددمن مشددروع  1مواندداو 

مر راد  فارم علد  الفصدس الثداني     5بد د ينو و  ينا فا ي

2017/2018  

 3مة سدة وبهدة ةخدرى خاابيدة و     14بحث ال عاوض مدي   •

 مي بهة لاخلية 

اب ماعددداد لدددي مر دددد اللوددداد مدددي ال دددالمين علددد     ع دددد •

   

مر راد  عاوض   

 و فارم

 

مر راد بحث 

 ال عاوض

 

 

 

 اا فا ياد الجد دة
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مة سددة اللسدداض العربددي بهدددف ع ددد ا فا يددة  عدداوض مددي        

 برناما اللوة العربية للنا  ين بويررا 

 

 

اا فدداق علدد  منا شددة يددرا اد وةنشددية   ددم ااعددالم    ليدة  •

  ال عاوض ما بين الكلية والو الة الفرنسية

ا فا ياد  عداوض   4 و يي  امل  لية اط اا واألنثربولوبيا ب •

ومددر راد  فددارم مددي بامعدداد ومة سدداد لوليددة   ضددمن  

مجدددااد  عددداوض ة دددال مي مثدددس  ددددا ب اليلبدددة والبحدددث   

  العلمي و بالع باحثين وع د الوا 

ا فا ياد  شاا ية مدن خدالع    4 و يي ب لية الر ابة  ل  ام •

كلية وةعضا  ريئدة  الا صااد و عاوض بين بامعاد  ضم 

 ال دا   الر ن حا وا عل  بعثة ةو منحة خاابية 

السياحة والفندالق  ب و يدي س فدا ي ين األولد  مدي        امل  لية •

لندددق ال ددواد  ةابدداض والثانيددة مددي    /ا فا يددة لندددق او انددا  

  ةالمسلح

 امدددل  ليدددة ال ربيدددة ب و يدددي ا فا يدددة  فدددارم بدددين الجامعدددة    •

وبمعيددة  و سددل  ددكو  لل نميددة ااب ماعيددة لددي الشددرق   

 األو ط 

ا فا يداد ومدر راد  فدارم     7لالدرة الرلا دة  ب و يدي      امل •

و عداوض مددي بامعداد ومة سدداد لوليدة   ضددمن مجددااد    

 عاوض ة ال مي مثس  دا ب اليلبة والبحث العلمي و بدالع  

 ا فا ية ومر رة  فارم و عاوض مش ر  و بالع 15ووباحثين

  خالع الفصس الثاني

م مدن خدالع   مدي مر دد لسداض األ    ةا فا يد مر د اللواد ع د  •

يددر ة موا ددم لل كنولوبيددا لددي مجدداع  علدديم اللوددة العربيددة  

 للنا  ين بويررا 

 مر د الر الة   •

ع دددد عددددة يدددرا اد مدددي مة سددداد محليدددة و و يدددي     −

 TTIمر راد  فارم مثس بمعية المب كر ن األالنيين 

وذلك لربط المورباد العمليدة والعلميدة مدي حابداد     

 الصناعة المحلية  

   فعيس مجااد ال عاوض مي يماع   ااد −

   

  

 الو الة الفرنسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا فا ياد الرلا ة

 

 

 

 

 اا فا ية
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ع ددددد لوااد  دا بيددددة علدددد    ابددددة 

و و يفيدة الحصدوع   الدوليدة المشاا ي 

 عل  لعم للمشاا ي البحثية 

لوااد حوع ررا الموبوع ألعضا  ريئة ال دا    3ع د   م 

 من  بس مر د الجولة 
2016 2020 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

لالرة العال اد 

 والمشاا ي الدولية

 

 

عدن  يفيدة الحصدوع    منهدا  ض اع د  الث وايداد عمدس ا ن د     م 

 Hopes Seminarعل  لعم للمشاا يو وواية عن 
  

 

 
 واية عمس روب  

   IT لية 

ا لددي ةحددد المشدداا ي ال ددي  دددعمها برنددام      شدداا  الكليددة  •

(Erasmus Plus)  حل عنواض  

Math & Computing Foundations of Software 

Engineering.   
 

 مشاا ة لي مة مر اا حال األواوبي بعنواض ال •

"Higher Education Cooperation between 

Europe and Jordan" "Study in Europe" 
 

حل اد ن ا  مي ممثلدين مدن  دالث بامعداد     مشاا ة لي ال •

  اا ةورن

مشاا ة عدل من ةعضا  ريئة ال دا   لي الكلية لي ل دا    •

 ال عر ف بمشروع 

Development of Health Informatics Integrated 

Curricula in Computing and Health-Oriented 

Undergraduate Degrees (HiCure).   

                   والمدددددعوم مددددن اا حددددال األواوبددددي بددددمن برندددداما      

(Erasmus Plus)  
 

   فو  بثال ة مشاا ي بحثية بمن برناما روبد الجامعة •

   

  

StudyInEurop

ookleteB

HealthInforma

ticsBooklet 

ل الجمعية نشا

 الكوا ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشاا ي الفالدة 

 حدددد ث بميدددي البيانددداد المر بيدددة    

بمةيدددددراد العالميدددددة مدددددن حيدددددث    

العدددددددداملوض واليلبددددددددة والبددددددددراما 

والمشدددددددداا ي بدددددددداللو ين العربيددددددددة 

 نجليد ة   واا

 

 

لالرة العال اد والمشاا ي الدولية بصدل سعدال و جهيد مو دي  

 باللو ين العربية واانجليد ة  بر  المةيراد العالمية 

 

 1/6/2016 1/9/2016 

 لالرة العال اد

 الدوليةوالمشاا ي 

 مر د الحا ب
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 تبني سياسات وتعليمات تجذب وتشجع تبادل األساتذة، وتشجع المشاركات الخارجية. 4الهدف الفرعي

الددي ةعدددال ةعضددا  ريئددة ال دددا     

 غير األالنيين 

عضدددو ريئدددة  ددددا   مدددن مصدددر و ر يدددا   17ا ددد  يا    دددم 

  بانيا للعمس لي الجامعة سولرنسا و
2016 2020 

 الا ة الجامعة 

 المواال البشر ة لالرة 
  

مدن ةصدس    32بل  عدل ةعضا  ريئة ال دا   غيدر األالنيدين   

( عضو ريئة  دا   غيدر ةالندي   13و حيث  م   عيين )1086

  %3 1او وبنسبة   الة ( عضوم32ل  )سلير في العدل 

    

الهيئة ال دا سية 

 34لي الفصدس األوع و  1090من ةصس   33اا في العدل سل   ةغير األالني

  2017/2018لي الفصس الثاني  1105من ةصس 
    

عضدوما  1109مدن ةصدس    27بل  عدل ةعضدا  ريئدة ال ددا      

 %49 2عضدوما بنسددبة  1122مدن ةصددس   28و و%4 2بنسدبة  

 لي الفصس الثاني 

 غير األالنيين    

  ددالة عدددل مشدداا ة ةعضددا  ريئددة     

ال ددددددا   المدعومدددددة للمدددددة مراد  

 الواابية 

 الموصصاد المالية وعدل المشاا ين 

  ا مشاا م 51( ل ناا و150000  )2014/2015 •

  ا مشاا م 99( ل ناا و200000  )2015/2016 •

  امشاا م 148( ل ناا و177500  )2016/2017 •

2016 2020 
 الا ة الجامعة 

 المواال البشر ة لالرة 

 
موصصاد ال

والمشاا ين لي 

 المة مراد

 2018بلول  يمة الموصصاد الماليدة للمدة مراد لسدنة     •

 ( ل ناا  180000)

( ةعضددددا  ريئددددة  ددددا   لددددي مددددة مراد  108يددداا  )  •

( عضدددو 114خاابيدددة خدددالع الفصدددس األوعو ويددداا  )

  2017/2018ريئة  دا   خالع الفصس الثاني 

 مة مرما لاخليما وخاابيما  13ياا ل الجامعة بـ  •

   

 

  المة المشاا ين

 

  المة المة مراد

( 120و و)(111بل  عدل المشاا ين لي مدة مراد خاابيدة )  

 ( مرلق)لي الفصس الثاني 

 مة مراد خاابية  5لي  3 لية السياحة  عدل المشاا ين 

 مة مر ن خاابيين  لية ال انوض  عدل المشاا ين واحد لي 

مددددة مراد خاابيددددة  7لددددي  7  عدددددل المشدددداا ين IT ليددددة 

 ( مرلق)

 8ا   لدددي ةعضدددا  ريئدددة  دددد   9 ليدددة اا  صدددال  مشددداا ة   

 ( مرلقمة مراد خاابية وواحد لاخلي )

من ةعضا  ريئة ال دا   لي  2 لية الفنوض الجميلة  مشاا ة 

   

  

 المة المشاا ين
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  مراد خاابية مة

مدة مر   15عضو ريئة  دا   لدي   18 لية اطلا   مشاا ة 

 ( مرلقخاابي )

مدددن ةعضدددا  ريئدددة ال ددددا   لدددي    3 ليدددة اط ددداا  مشددداا ة  

 ( مرلقمة مراد خاابية )

 لاخلية  3مشاا اد خاابية و 5 لية العلوم  

  دددددالة مشددددداا ة  لبدددددة الجامعدددددة   

 الموالا ن لجامعاد ةبنبية 

من  لبة الجامعة سلد  بامعداد عالميدة     ا(  البم32) اا اع  م 

 2020 2016 بمن براما ال بالع الممولة من بهاد مانحة ةبنبية 

 الا ة الجامعة 

لالرة العال اد 

  والمشاا ي الدولية

  

من  لبة الجامعةو علمما بأض عدل اليلبة  ا(  البم32 م  اا اع )

ن عدددن  ر دددق بدددراما ال بدددالع اليالبدددي لدددي عدددام     المودددالا

 (  ال  10)  اض 2014/2015

     

علد   (  البمدا مدن  لبدة الجامعدة الحاصدلين      28 م  اا اع ) •

  +Erasmusمن  

(  ددال  مددن  ليددة اليددب لل دددا ب لددي   10 ددي م اا دداع ) •

  مر كيةالوا اد الم حدة األبامعة م شجن لي 

     

ل  مس شدفياد لدي   س  لية اليب الب و البة من  (30)  ااة 

لمانيدا وبر يانيدا ل يبيدق    ةمر كيدة و ندد و  الوا اد الم حددة األ 

  مساق ال دا ب السر را

     

  الة ةعدال اليلبدة ال دالمين لمر دد    

اللوددداد وبدددراما الجامعدددة لف دددراد    

  صيرة 

 البمددا ةبنبيمددا لداا ددة العربيددة لويددر    30ا دد  يا  حددوالي  ددم  

 النا  ين بها 
2016 2020 

لالرة العال اد 

 الدولية 

 مر د اللواد 

 ال بوع وال سجيس 

 

 

لددي مر ددد اللودداد وبددراما    اةبنبيمدد ا(  البمدد252 ددم  ا دد  باع ) 

 الجامعة المو لفة لف راد  صيرة 
     

و ددم  و  البمددا ةبنبيمددا بد دددما لددي مر ددد اللودداد    73 ددم  ا دد  باع  

  +Erasmusعلدد  مددن   البمددا ةبنبيمددا حاصددلين  18ا دد  باع 

ا علددد   البمددد 52ا ددد  يا    دددم مدددن اا حدددال األواوبددديو  مدددا 

 البمدا   24ولي مر د اللوادو  الفصس الثاني والفصس الصيفي

  ليلبة األبانبالموصصة ل دا سية اللي الشعب 

     

(  البمدا يدعبة  دا سدية ليلبدة     30و)و (  البما89ا   يا  )  م 

 ددم  و  مددا 2018/2019لددي الفصددس األوع   بانددبالجامعددة األ

( بنسدية مو لفدة علد  الفصدس     15(  البمدا مدن )  80ا   يا  )

(  البمدا يدعبة  دا سدية ليلبدة الجامعدة األباندبو       78الثاني و)
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(  البمددا يددعبة  دا سددية ليلبددة  26و)  ددال و( 6وا دد  يا  )

  عل  الفصس الصيفي الجامعة األبانب

عضدا  ريئدة ال ددا      ة  الة ةعددال  

خاابية ولف راد الموالا ن لجهاد 

  صيرة 

( عضددو ريئددة  دددا   لددي   دداااد خاابيددة   38 ددم  اا دداع )

 2020 2016  صيرة لجامعاد ةبنبية وب مو س من براما  بالع منوعة 

لالرة العال اد 

 والمشاا ي الدولية 

 الكلياد 

  

( عضددو ريئددة  دددا   لددي   دداااد خاابيددة   65اا دداع )  ددم 

عدن  ر دق بدراما ال بدالع       ن صيرةو علمما بأض عدل المودالا 

 ( ل ط 2 اض ) 2014/2015ألعضا  ريئة ال دا   عام 

     

 ةعضدا  ( 10اا داع )   دم  و ومن  لية العلوم 3عدل الموالا ن 

ةعضدا  ريئدة    3وو ريئة  دا   لي   اااد خاابيدة  صديرة  

وبل  عدل لي س بانياو  ل  بامعة  ا  يالس IT دا   من  لية 

من بامعدة اليرمدو     Erasmusمن  +الموالا ن عن  ر ق 

 (3( عضدددو رئيدددة  ددددا   و)  16واوبدددي ) لددد  اا حدددال األ س

  موظفين

     

برندداما   لددي  1الموددالا ن   ليددة السددياحة والفنددالق  عدددل     •

+Erasmus   

 ددام عدددل مددن ةعضددا  ريئددة     ليددة اط دداا واألنثربولوبيددا    •

   ال دا   بد اااد  صيرة لعدة بهاد خاابية

 ( مرلقمثاع  )

 كنولوبيا المعلومداد وعلدوم الحا دو    دم  مشداا ة        لية •

ةعضا  ريئة  ددا     4مشاا ة و وباحثين س نين من الكلية

 ( مرلق را مو: بل  )سبمن برناما 

  لية اط ااةمثلة      

عضدا  ريئدة ال ددا      ة  الة ةعددال  

ال المين من بهاد خاابية لف دراد  

  صيرة 

( عضدو ريئدة  ددا   مدن بامعداد ةبنبيدةو       21 م  ا  ضالة )

علمما بأنم لم   م ا  ضالة ةا عضو ريئة  ددا   عدن  ر دق    

    2014/2015عام  براما ال بالع

2016 2020 

لالرة العال اد 

 والمشاا ي الدولية 

 الكلياد 

  

ريئدددة  ددددا   مدددن بامعددداد   ةعضدددا ( 5 دددم  ا  ضدددالة ) •

  ةبنبية

ا  ضدددالة خبدددرا  لدددي برنددداما الحا دددو       دددم  IT ليدددة  •

ال عليمدي )ال صدميم( "ال علديم العملدي للنظر داد والبددراما      

المرليدة"   الحا وبية لي  صميم ال يبي اد ل جسيد الصدوا 

 KOICAبمن عرض الو الة الكوا ة لل عداوض الددولي   

   اليرمو  والم دم لجامعة WFKبرناما م يوعي 

 سل   لية اط اا واألنثروبولوبيا  3عدل ال المين  •

   

 

anBooHungari

klet 
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  لية ااعالم  •

 ة ددا   مدن الودااا للمشداا      ةعضا  ريئةلعوة   م  −

 ما  م  ا  ضدالة المدد ر ال نفيدرا     وعالملي مة مر اا

ل يو ر ااعالم ومسةوع حر اد ال عبيدر لدي منظمدة    

و اليونسددكو الرليسدديةو وا  ضددالة ولددد مددن اليونسددكو   

  FMاذاعة  رمو   IREXوا  ضالة ولد 

   ااة من بامعة لوا موند األلمانية   −

  دددااة ولدددد السدددفااة األمر كيدددة ومددددابي السويددداع    −

 ميد ا   

  م   نظيم مة مر  لية الصيدلة األوع  •

  لية اليب   •

عضا  ريئدة  ة بالع اا  فالة من لال نسيق مي بامعاد  −

   ال دا  

  ةبامعاد ومة ساد  بيبنا  ا فا ياد  عاوض مي  −

 .  ااة ومحابرة للجامعة من الوااا 31 م   نظيم  •

لدد  الجامعددة سمددن اا حددال األواوبددي بلدد  عدددل ال ددالمين  •

 ( عضو رئية  دا   12)

مة مر ااعالم 

 الدولي الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الد اااد 

والمحابراد 

 ن الواااللجامعة م

 نظدديم عدددة   دداااد ألعضددا  ريئددة  دددا   وولددول مددن   •

  بهاد خاابية 

لعوة ولول من بامعاد ةبنبية ذاد  معة عالية لد دااة   •

  لية اليب و نسيق براما مس  بلية معها 

مددن بامعددة  Dr. Ireneusz Davrowskiا  ضددالة  •

والمصددددرلية لددددي  ليددددة  واا دددو ل سددددم العلددددوم الماليدددة  

  (مرلق) ال بالع األ ال مياا  صال بمن 

   

 

 9مرلق 

 10مرلق 

 

 .  وكلية ُعمان لإلدارة والتكنولوجيالكتروني بين اليرموك إربط  •

  . البحرينفي اإلمارات وتنظيمه  الذي تّماليرموك 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 •
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مة سدة ة ال ميدة مدن ة ثدر مدن       1500 نيدوا  ح هدا ة ثدر مدن     وال دي   (United Nations Academic Impact) مبالاة األمم الم حددة األمر كيدة  حصوع بامعة اليرمو  عل  عضو ة  •

 لولة حوع العالم  ول فعيس العضو ة  جب  نفير نشال واحد عل  األ س من ةنشية رر  المبالاة  120

o  لي  لية ال ربية   5/10/2018ااح فاع بيوم المعلم العالمي لي 

o  من خالع  لي ي اليب وال ربية   10/10/2018ال عر ف بالودماد الم عل ة بالصحة النفسية الم دمة لي بامعة اليرمو  لي  وم الصحة النفسية العالمي لي 

o من خالع سحدى  لياد الجامعة   10/11/2018العالمي للعلوم من ةبس السالمة وال نمية لي   نظيم لعالية حوع  فعيس لوا العلم لي المج مي وذلك لي اليوم 

  لولة 17( س فا ية من 42) 2018/2019بل  عدل ا فا ياد ال بالع بمن برناما ا را مو: بل  للعام  •

  ي  اطل نااما ةالنيما ( 643377)لي مر د اللواد مجموع اا رالاد بل   •

 ( ل ناا 33227) لبة ابانب غير مسجلين لي ةا من براما البكالوا و: لي بامعة اليرمو ( ) بويررا  لبة الدوااد لألبانب س رالاد برناما اللوة العربية للنا ين −

 ( ل ناا 512000س رالاد برناما اللوة العربية للنا  ين بويررا لليلبة المسجلين لي براما البكالوا و: لي بامعة اليرمو  ) −

  ( ل ناا91150نجليد ة المكال   ليلبة الداا اد العليا )س رالاد ام حاض مس وى اللوة اا −

  ( ل ناا7000س رالاد لواة  دا ب معلمي اللوة العربية للنا  ين بويررا ) −

( ل نداا  2000ض  صرف مدا م دداا  )  ( ل نااما لكس عضو عل   س اب ماع بحيث  ا50نجليد ة المكالئ وال ي  انل    اب  )سلوا  اللجنة العليا اع مال ن الا ام حاض مس وى اللوة اا −

 بالشهر لهر  اللجنة  
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 المــــوارد البشريــةالمحــور: 

لتحقيق رؤيوة الجامعوة وأهودافها فوي تول متغيورات البيئوة        الهدف االستراتيجي: تطوير الكادرين األكاديمي واإلداري في الجامعة وتأهيلهما عبر توفير حاجاتهما من التعليم والتدريب المستمرين؛ 

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

 : تطوير وتأهيل الكادر األكاديمي في الجامعة.1الهدف الفرعي

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة 

 االستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

النسبة المئوية 

 لإلنجاز/ العدد
 مالحظات

 الى من

ع د لوااد  دا بية مكثفة ألعضدا   

ريئة ال دا   من  بس مر د الجولة 

 وال يو ر األ ال مي 

ع دددد  لسدددلة مدددن     دددم  2015/2016خدددالع العدددام الجدددامعي   

الدوااد المكثفدة ألعضدا  ريئدة ال ددا   الجددل لدي الجامعدة        

 بدوض برناما  دا بي 

2016 2020 

 الا ة الجامعة 

 مر د الجولة 

 

  

 

 

 م  وبي برناما  دا بي م كامس ل يو ر  دااد ةعضا  ريئة 

ا مددددن بدا ددددة العددددام الجددددامعي  ال دددددا    ددددم   يبي ددددم اع بدددداام

 دددم  ع دددد  لسدددلة مدددن الددددوااد المكثفدددة  و  مدددا 2016/2017

 35 ددم  ع ددد  و وألعضددا  ريئددة ال دددا   الجدددل لددي الجامعددة    

 عضو ريئة  دا    ال الي   1048واية وحضررا 

عضو ريئة  543واية خالع الفصس األوع وحضررا  15 •

  دا   

عضو ريئة  505واية خالع الفصس الثاني وحضررا  20 •

  دا   

   

 

 الدوااد ال دا بية

 

 الفصس الثاني

لددي  ع ددد لواة  هيئددة ألعضددا  ريئددة ال دددا   الجدددل      ددم  •

 2017/2018 مر دددددددد ااع مدددددددال وبدددددددماض الجدددددددولة  

ا   ضددداف سلددد  ذلدددك برنددداما    عضدددوم 27وا ددد فال منهدددا  

الفصدددس األوع للددددوااد ال دا بيدددة وال دددي ع ددددرا ال سدددم    

وايددددة  دا بيدددة( ا دددد فال منهددددا   24حيدددث بلدددد  عددددلرا )  

 ( عضو ريئة  دا   لي الجامعة 491)

ع ددددد لواة  هيئددددة ألعضددددا  ريئددددة ال دددددا   الجدددددل    ددددم  •

وايددددة   24وماو  مددددا  ددددم  ع ددددد  عضدددد 26ا دددد فال منهددددا  

  ( عضو ريئة  دا  449ا  فال منها ) دا بية 

   

 

 الوا  ال دا بية

 

 

 وا  الفصس الثاني

 

لدددي بدا دددة  دددس     دددوم مر دددد ااع مدددال وبدددماض الجدددولة      •

ب نفيددر برنددداما  دددا بي الهدددف منددم  هيئدددة      لاا ددي لصددس  
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و األعضددددا  المعينددددين الجدددددل ةو العالددددد ن مددددن ااب عدددداث  

برندددامجين األوع مدددي بدا دددة الفصدددس األوع      ب نفيدددد و  دددوم 

او ولددددي بدا ددددة ( عضددددوم27) هما دددد فال مددددن 2018/2019

ع دددد برنددداما آخدددر ا ددد فال    2018/2019الفصدددس الثددداني  

 لاا دددي دددس لصدددس  بدا دددة مددديو وا آخدددر( عضدددوم26مندددم )

 ع ددددددد المر ددددددد مجموعددددددة مددددددن الدددددددوااد والددددددوا      

و ال دا بيدددددة للكدددددالا األ دددددال مي واالااا لدددددي الجامعدددددة  

( وايدددة  دا بيدددة خدددالع الفصدددس    33ع دددد المر دددد ) ا  مددد

( عضددددو ريئددددة  503ا دددد فال منهددددا )   2018/2019األوع 

  دا   لي الجامعة 

 دددددم  ع دددددد وايددددد ين  ددددددا بي ين لدددددي  ليدددددة  كنولوبيدددددا       •

المعلومددداد وعلدددوم الحا دددو  ألعضدددا  ريئدددة ال ددددا        

وةخددددرى عددددن سعدددددال   Python)ومشددددرلوا المو بددددراد )

 ملف المساق 

 

 

 

الدوااد ال دا بية 

 للجدل

 

 وا  الجولة

 

 

 

 

 

 IT واية

 

 

 كليدددددف عمددددددا  الكليددددداد ب حد دددددد  

ةعضددا  ريئددة ال دددا   الم وددربين  

مددددن غيددددر الدددددوع النا  ددددة باللوددددة   

 اانجليد ة لالي را  بالدوااد 

 لم   م حصر األعدال الميلوبة 

 م  موا بة الكلياد لحصر األعددال الميلوبدة ومر دد الجدولة     

 للبد  بال نفير 

2016 2020 
 الجامعة الا ة 

 عمدا  الكلياد

 

 

ال نسددديق مددي مر ددد الجددولة لدددي    ب حد دددرم    ددم   ليددة اليددب    

  الجامعة
   

 
 

ابددط ال ر يددة ولعددم البحددث العلمددي   

 والواابي بالبحوث الجماعية 

 عد س  عليماد ال ر ية ل شجيي العمس العلمي الجمداعي مدن     م 

حيث النشر العلمي ةو ال  ددم للحصدوع علد  لعدم مدن بهداد       

 خاابية للمشاا ي البحثية 

2016 2020 

 الا ة الجامعة 

 عمالاد الكلياد  

 عميد البحث العلمي 

 
 عليماد ال ر ية 

 الجد دة

ع د و فعيس اا فا ياد الموبولة   1

 الجامعاد لهرا الشأض مي 

الددي موا نددة مشدداا ة ةعضددا       2

ريئددة ال دددا   لددي المددة مراد    

 الواابية  

الددي حجددم موا نددة المددة مراد      3

الدوليدددة ال دددي  ع دددد لدددي بامعدددة  

 اليرمو  

  م  مضاعفة موصصاد المة مراد الدولية 

 ددم  مضدداعفة موا نددة المددة مراد الداخليددة و ددم  سعددالة  ر يبهمددا  

  لية مة مرما م وصصما عل  مس وى لولي بحيث  ع د  س 

2016 2020 
 الا ة الجامعة 

 عمالاد الكلياد 

 

 

 ا فا ياد  8بل  عدل اا فا ياد المفعلة  •

 فعيدددس وم ابعدددة  نفيدددر ا فا يددداد  بدددالع ةعضدددا  ريئدددة     دددم  •

لاا ين المبرمة والساا ة المفعوع لل فاعدس مدي    دا  / اا

ا وا  سا  ا وخاابيم رانهم من الجامعاد المرمو ة لاخليمة

 الوبرادو وع د المد د من اا فا ياد 

عضدو   Erasmus+    26بلد  عددل المسد فيد ن مدن مدن        •

   

 

ةعدال الحاصلين 

 عل  المن 
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 لااا/ لني سريئة  دا   وموظف 

مدر راد  فدارمو    5وو ا فا يدة  17بل  عددل اا فا يداد المو عدة    

عضدو   Erasmus+    (31)بلد  عددل المسد فيد ن مدن مدن       و

 ا لنيم /الاا مس اريئة  دا   وموظفم

ا فا يدداد  عددداوض   5 و يددي    ددم   ليددة اط دداا واألنثروبولوبيددا     

ومدددر راد  فدددارم مدددي بامعددداد ومة سددداد لوليدددة   ضدددمن   

مجااد  عداوض ة دال مي مثدس  ددا ب اليلبدة والبحدث العلمدي        

 و بالع باحثين 

   

 
المس فيد ن من 

 المن 

 

 اا فا ياد الجد دة

 

 ا فا ياد  لية اط اا

  عدداوض ادا فا يدد 4 و يددي   ددم  ليددة اط دداا واألنثربولوبيددا   •

لوليددة   ضددمن  ومة سدداد بامعدداد ومددر راد  فددارم مددي

والبحدددث   ددددا ب اليلبدددة دددال مي مثدددس ةمجدددااد  عددداوض 

عضو ريئة  دا    11و  ما ياا  العلمي و بالع باحثين

 لي مة مراد خاابية 

ا فا يدداد  شدداا ية مددن خددالع  4 ليددة الر ابددة   ددم   و يددي  •

 ا صااد و عاوض بين بامعاد  ضدم  ليدة  ربيدة ا ابدية    

وةعضا  ريئة ال ددا   الدر ن حدا وا علد  بعثدة ةو منحدة       

 خاابية 

مدي  ا فا ياد ومر راد  فارم و عداوض   7   م   و يي الرلا ة •

بامعدددداد ومة سدددداد لوليددددة   ضددددمن مجددددااد  عدددداوض  

ة دددال مي مثدددس  ددددا ب اليلبدددة والبحدددث العلمدددي و بدددالع    

   ن باحثي

ا فا يداد ومدر راد  فدارم     7  امل لالدرة الرلا دة  ب و يدي    •

و عداوض مددي بامعداد ومة سدداد لوليدة   ضددمن مجددااد    

 عاوض ة ال مي مثس  دا ب اليلبة والبحث العلمي و بدالع  

ا فا يدددة ومدددر رة  فدددارم و عددداوض مشددد ر      15و وبددداحثين

 خالع الفصس الثاني  و بالع

لدول مددن  وال واصدس وا د  باع عددل مدن ال      دم   ليدة ال ربيدة     •

بامعاد ةبنبية وال واصس مس مر معهم لع د ا فا ياد بهرا 

  الشأض

   

 9مرلق  

  10مرلق 

 19مرلق 

 20مرلق 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الرلا ة ا فا ياد

 

 2الرلا ة

  المحالظدددة علددد  ةعضدددا  ريئدددة    1

 ال دا   المميد ن لي الجامعة 

  وبددي  عليمدداد لأل دد اذ المميددد    2

  م  س راا نظام الحوالد  •

 م  وبي مسولة  عليمداد لأل د اذ الممي دد وة د اذ الشدرف       •

 لي الجامعة وبحابة سل  س راا من مجل  الجامعة 

2016 2020 
 الا ة الجامعة 

 مجل  العمدا  

 نظام الحوالد 
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 وة  اذ الشرف 

   كدددر م األ دددا رة الم ميدددد ن لدددي   3

ال ددددددددا   والبحدددددددث وخدمدددددددة  

 ا الجامعة والمج مي  نو م

 س راا ة   اخ ياا األ ا رة المميد ن   م  •

 من ةعضا  ريئة ال دا   لي مر د اللواد  2 كر م   م  •

عضددا  الماليددة الممنوحددة أل  دكالدد مالا ددراا  عليمدداد   ددم   •

  بكالوا و: لي اليبلابة الريئة ال دا   من حملة 

س دددراا ام حددداض الكفا دددة لدددي اللودددة     

 العربية للمعينين الجدل 

العربدي بوصدوص اع مدال      م   و يي ا فا ية مي مة سة ال نداع 

 يهالة الكفا ة الدولية لي اللوة العربية 
2016 2020 

 الا ة الجامعة 

 مجل  العمدا  
  ا فا ية ال ناع 

 : استقطاب الكفاءات األكاديمية المتميزة.2الهدف الفرعي

سيدددهاا معدددا ير نوعيدددة لدددي اخ يددداا  

 ةعضا  ريئة ال دا   

 ددم  س ددراا معددا ير نوعيددة اخ يدداا ةعضددا  ريئددة ال دددا   لددي  

( ب داا    43/2016الجامعة لدي بلسدة مجلد  العمددا  ا دم )     

8/11/2016  

6/2016 9/2016 
 الا ة الجامعة 

 مجل  العمدا  

100% 

 

معا ير اخ ياا 

ةعضا  ريئة 

 ال دا  

عضدا   الم ضدمن ة د   عيدين و حو دس  عيدين ة      عد س ال دراا  

إبدالة  بمحابر ن الم فرغين لي الجامعدةو   دا   والالريئة 

بنددد بد ددد ا دد  يا  ةعضددا  ريئددة  دددا   م ميددد ن بددمن    

يددرول محدددلة  )ا  وبددد ةا  ددراا ةو معددا ير  دداب ة بشددأض      

  اا   يا (

    
  عيينالة   

 الجد دة

حابددر ن مال دددا   والعضددا  ريئددة ة ددراا  عليمدداد  عيددين س

 لي  لية اليب  م فرغينال
     

ا  حداث عالوة ا   يا  ألعضدا   

ريئدددددة ال ددددددا   الم ميدددددد ن لدددددي    

ال وصصدداد ال ددي  ح دداا الجامعددة    

 سليها 

ا  وبدددد بدددرواة لدددي الو دددل الدددرارن ا ددد حداث عدددالوة      

ا ا ددد  يا و وذلدددك بسدددبب مكاندددة الجامعدددة و دددمع ها عربيمددد    

ا ددد  يا  ةعضدددا  ريئدددة  ددددا   ا ممدددا  ةرلهدددا سلددد  وعالميمددد

 م مي د ن 

6/2016 9/2016 
 الا ة الجامعة 

 مجل  العمدا  
  

سعددددالة النظددددر لددددي نظددددام الحددددوالد 

 ل عيين ةعضا  ريئة ال دا   الجدل 

  م  س راا نظام الحوالد الجد د ألعضا  ريئة ال دا   

2017 2020 

 

 الا ة الجامعة 

 مجل  العمدا  

معا ير اخ ياا  

ةعضا  ريئة 

 ال دا  
 

  ليس النسبة بين 

اليلبة والهيئة 

 ال دا سية 

عضدددا  ريئدددة مكالددد ة الماليدددة الممنوحدددة ألال حدددد ث  عليمددداد 

                    اليدددددب ال ددددددا   مدددددن حملدددددة لابدددددة البكدددددالوا و: لدددددي 

 ) لية اليب( 
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 و  ددي البعثدداد بعدالددة علدد  بميددي    

الكليدددداد ولددددق الحابددددة ومسدددداعدة   

الكلياد اانسانية لي اب عداث  لب هدا   

 من خالع اا فا ياد 

 2016/2017مبعو ما بد دما خالع العدام الجدامعي    24ا فال   م 

 المبعددو ين الجدددلو علممددا بددأض عدددل امبعو مدد 69 رمليصددب  عدددل

  امبعو م 14بل   2014/2015عام 

2017 2020 
 الا ة الجامعة 

 مجل  العمدا  

ض عل  والمبعو  

لوا ة  اة: بعث هم

31/8/2017 

مبعو مدا خدالع    59بل  عدل المبعو ين الر ن علد  اة: بعثد هم   

  2017/2018 ي العام الداا
   

المبعو وض عل   

  اة: بعث هم

مبعو مدا خدالع    50بل  عدل المبعو ين الر ن علد  اة: بعثد هم   

خددالع الفصددس الثدداني مددن   مبعو مددا  46وخددالع الفصددس األوع  

  2018/2019العام الجامعي 

من حملة المابس ير ا ماع  17ال نسيب باب عاث   م الصيدلة  

  دةلاا ة الد  وااة لي بامعاد عالمية م مي 

   

 

المبعو ين 

2018/2019 

اليلبدددة  وبدددي خيدددة للبحدددث عدددن    

األالنيددين علدد  م اعددد الداا ددة لددي  

الجامعدددداد المرمو ددددةو وسعيددددالهم   

 ةولو ة ااب عاث 

البحددث عددن اليلبددة األالنيددين علدد  م اعددد الداا ددة لددي         ددم 

 10اب عدداث  مر كيددة والبر يانيددة والكند ددة و ددم    الجامعدداد األ

  ال  منهم 

2016 2020 
 الا ة الجامعة 

   لياد الجامعة
  

 ا ممن رم عل  م اعد الداا ة  مبعو م 12ا   يا    م 

  ددوم الكليدداد بال واصددس مددي اليلبددة الددر ن رددم علدد  م اعددد        

 الداا ة لي الدوع األبنبية 

     

الدددوع  مددنعضددا  ريئددة  دددا    ةا دد  يا    ددم  ليددة اليددب   

( عضددو 16عددالض لالددم وعدددلرم )سالوربيددة مددن خددالع وبددي 

  ريئة  دا  

     

موصصدددداد المبعددددو ين لددددي الددددي 

 الدوع غالية الكلفة لي المعيشة 

نها ةب عاث ووبد   ييم الموصصاد الحالية حسب بلداض اا  م 

  منا بة لي الو ل الرارن و مكن سعالة النظر بها مس  بال
6/2016 3/2020 

 الا ة الجامعة 

 مجل  العمدا  
  

مددن  بددس لالددرة المددواال البشددر ة  سبددرا  الداا ددة الال مددة   ددم 

لرلدددي موصصددداد المبعدددو ين وسا دددالها سلددد  لالدددرة الا دددة   

 و ولم   م الرل لحين سعدال ال  ر ر الجامعة

     

 ز.: تطوير الكادر اإلداري المتمّي3الهدف الفرعي

مس  حاباد الموظفين مدن  بدس     1

 لوالررم 

ع دددد لوااد  دا بيدددة مدددن  بدددس     2

مر د الملكة اانيدا للعداملين لدي    

 الجامعة 

ع دددد مر دددد الملكدددة اانيدددا عددددل مدددن الددددوااد للعددداملين لدددي  

 نجليد ة الجامعة لي اللوة اا

2016 2020 

 الا ة الجامعة 

لالرة المواال 

 البشر ة 

 مر د الملكة اانيا 

لالرة ال نمية 

 وال وييط 
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سعدال خية  دا بية مدن  بدس لالدرة ال نميدة وال ويديط        م  •

ولدم  و 2017من  بس سلااة الجامعة لي آذاا و م  س راارا 

ال نفير من  بس لالرة المواال البشدر ة ومر دد الملكدة      م 

حيدددث  ددد  م عمليدددة ال  يددديم بعدددد  نفيدددر الويدددة         اانيدددا

  ال دا بية

 نفير برناما  ددا بي  مر د ااع مال وبماض الجولة   م   •

خددالع  وايدد اض ددد لهددم  لإللاا ددين لددي الجامعددة حيددث عُ  

 ا ( موظفم60الفصس الثاني ا  فال منها )

مر د الملكة اانيا للداا اد األالنيدة وخدمدة المج مدي      •

 وا و لوا ين(  3براما ) 5 م   نفير 

"وصدف المدوال   ع دد لواة لدي   مك بة الحسين بن  الع   •

ايدددة عمدددس " بدددالع   ووو الميبوعدددة علددد  نظدددام وام "  

لك رونيددة و يبي ا هددا بددين المك بددة    ايددفة اامهدداااد األ

  لددي الجامعددة األالنيددةو   ايددفة والم دداحف" ومرا ددد األ

 والمر د األمر كي للداا اد الشر ية 

   

  

 

 

 

 

 

 الدواد ال دا بية

 

 

 

 

 براما المر د

مر د الملكة اانيا للداا اد األالنية وخدمة المج مي   دم    •

 الددب  48 نفيددر برنددامجينو وبلدد  عدددل اليلبددة المشدداا ين 

 3  نفير م  و  ما ( ل ناا2710المبال  الواالة منها )وبلول 

بلددد  عددددل المشددداا ين   بدددراما  7بوا دددي لوااد  دا بيدددة 

 ( مرلق( مشاا  )117)

( لوااد ووا  9 دددم  ع دددد ) ك بدددة الحسدددين بدددن  دددالع م •

  دا بية 

حضوا الوا  ال دا بية الواصدة  لالرة المواال البشر ة   •

لواة  مكدين المدرةة   و وبالعمس المرض و يبي م لدي الجامعدة  

لداا دددداد المددددرةة  ةميددددرة بسددددمبال عدددداوض مددددي مر ددددد األ

 األالنية 

   

 

 المر د براما

 

 

 لوااد المك بة

وبدددددي ة ددددد  لمكالدددددأة الموظدددددف  

 ا الم مي د وااعالض عنها  نو م

الم دمة  سلك رونيما بالدة الموظف الم مي دوبرمجة  م  س راا 

 من  بس لالرة ال نمية وال وييطو وبان ظاا س ال ها 

2016 2020 

 الا ة الجامعة 

لالرة المواال 

 البشر ة 

لالرة ال نمية 

 وال وييط 
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الالمحددولو والدرا ة دهم بشدكس لاعدس لدي لعدم مسديرة ال يدو ر ال دي  شدهدرا الجامعدة لدي مو لدف               هم ل امل بامعة اليرمو  ب كر م او الرا من العاملين ليها علد  بهدولرم ال دي بدرلورا وعيدا      •

 المجااد 

 مثلة من برو  ة ما  عالمية من ةعضا  الهيئة ال دا سية لي الجامعة لي السن ين األخير ين ة •

و ام ُعماض المدني من الدابة الثانية والرا منحم ا دا  باللدة السدلياض  دابو:  دلياض ُعمداض   دد را        عل   2015حصس األ  اذ الد  وا العل الفاعواا الي  الجامعة لي  شر ن الثاني  ▪

 لجهول  الييبة لي خدمة المنظمة العربية لل نمية وةردالها خالع  وليم لمنصب مد ررا العام  ) سلم الو ام( 

( مدن  بدس منظمدة ةلكسدندا لدوض رمبولددد األلمانيدة        2016) دانوض الثداني    ةا لددى األالض للدثالث  دنواد ال المد    ا علميمد اع مال الد  وا راني الهيابنم من  لية اط اا واألنثروبولوبيدا  دفيرم   ▪

 ) فير مة سة رمبولدد( 

ااد العربيدددة الم حددددة                     المجلددد  اا  شدددااا ألصدددحا  الهمدددم لدددي لولدددة اامدددا  ايدددالا وال ربدددوا بكليدددة ال ربيدددة عضدددوما لدددي   اخ يددداا الدددد  وا  دددي  الم ددددال مدددن  سدددم علدددم الدددنف  اا   ▪

 )عضو ة مجل  ا  شااا(  

  م  اخ ياا السيد محمد نصيراد ممثس بامعة اليرمو  لي ا حال الجامعاد لمكالحة ال دخين  ▪

بامعدة  سد يال   وبامعدة بنداد الرومانيدةو    ومدي بامعدة موندوبلير الفرنسديةو      المو عدة   +Erasmusعمس الد  وا مولق الع وم لي  سم رند ة الحا و   ضابط اا بدال ومنسدق لال فا يداد     ▪

 Tempus: MIMI, OSSCOMلمشروعي  ابامعة غرانالاو  ما عمس منس موبامعة ل س و اا بانيةو وامانشا اا بانيةو 

 البحث المميد من صندوق البحث العلمي  ةالدة ا ني العالميةو بالدحصوع  ال ة من ةعضا  ريئة ال دا   لي  لية الحجاوا عل  بوالد عالمية ري  بالدة اليونسكوو ب ▪

 ةعضا  ريئة ال دا   الر ن حصلوا عل  برا اد اخ راع   •

  Nitrogen Fixation by Titanium Dioxideحمد اليعانيو  لية العلوم  برا ة اخ راع بعنواض  ةل    ▪

 Wireless Sensor Network System for Data Collection and a Method of Operationبرا ة اخ راع بعنواض   ل  ريثم بني  الممو  لية الحجاوا للهند ة ال كنولوبية  ▪

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

  الفاعواااأل  اذ الد  وا العل بامعة الدوع العربية  كرم  ▪

  الكفالي  داض الد  وا األ  اذ باللة الملك  كرم  ▪

  ا لألو اف والشةوض والم د اد اا الميةةبو البصس و  رماأل  اذ الد  وا عبدالناصر  ▪

  ا للمر د الو ني ل يو ر المناراا  نفير مالبيا نة مد رمابا الد  واة  ▪

  الشبوع  حصس عل  الدمالة الدولية لي حواا األل اضالد  واة ة ما   ▪

  الشوابكة ةعضا  لي مجل  ةمنا  بامعة بداااسبراريم و والو ا نةعبدالوالق و والشرعةاأل  اذ الد  وا محمد  ▪
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  عماع برناما لعم ااعالم بالمملكةأا  بالياراد  شاالد  وا خلف  ▪

  رليةابد األسا لي مجل  ةمنا  النصير عضوماأل  اذ الد  واة ةمس  ▪

 ا ة ال ميم امس شاامالد  وا ة امة الونميين بامعة الكو ل  س ضيف  ▪

ال انونية/ بامعة عميد  لية ال انوض عضوما لي لجنة  حر ر المجلة األالنية لل انوض والعلوم السيا يةو وعضوما لي ريئة  حر ر المجلة الدولية للداا اد   عيين األ  اذ الد  وا الي لاال ة ▪

 بر و و رلك مشاا  م لي لجنة اع مال براما  لية ال انوض لي بامعة مة ة  

  انوض لي مجل  البحث العلمي لي و ااة ال عليم العالي  عيين األ  اذ الد  وا  و ف عبيداد من  لية ال ▪

  عيين األ  اذ الد  وا سبراريم الشوابكة من  لية ال انوض عضوما لي مجل  ةمنا  بامعة العلوم وال كنولوبيا  ▪

  عيين الد  واة صفا  السو لمين من  لية ال انوض بابط اا بال لدى مك ب ح وق اانساض لي الا ة الو اا    ▪

 ( Information Engineering and Applied Computingين الد  وا عبدالكر م العمرا من  لية العلوم عضوما لي لجنة  حر ر مجلة ) عي ▪

  2018/2019لو  الد  وا محمول علي ال ضاة من  لية العلوم بالمر د الثاني لجالدة الباحث العربي الم مي د لي مجاع العلوم األ ا ية للعام  ▪

  حوم األ  اذ الد  وا محمد العجلوني من  سم العلوم المالية والمصرلية عل  بالدة الضس باحث للكلياد اانسانيةحصوع المر ▪

  حصوع األ  اذ الد  وا  ر ي الحمول من  سم المحا بة عل  بالدة ةلضس ا الة مابس ير ) مشرف( عن الكلياد اانسانية ▪

 لي وبي مشروع  انوض الملكية الع اا ة لي اللجنة ال انونية لمجل  النوا  األالني  من  لية ال انوض مشاا ة الد  وا نعيم الع وم ▪

 ا ية مشاا ة األ  اذ الد  وا سلا   المومني من  لية العلوم بفر ق سعدال األ ر العامة والواصة ومعا ير ومةيراد األلا  و أليف الك ب المد ▪

 

 التطــوير اإلداريالمحور: 

عية فوي اختيوار المواقوع القياديوة تعتمود      االستراتيجي: تطوير الجهاز اإلداري في الجامعة لتحقيق رؤيتها من خالل التوسع في الالمركزيوة وتفوويض الصوالحيات، واعتمواد معوايير موضوو      الهدف 

 على التنافسية والشفافية والمساءلة.

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

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة 

 االستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

النسبة المئوية 

 لإلنجاز/ العدد
 مالحظات

 الى من

 شددددكيس لجنددددة مر د ددددة لمرابعددددة   

 الهيكس ال نظيمي للجامعة 

 ال نظيمي  م   شكيس لجنة للهيكس 

9/2016 12/2016 

 الا ة الجامعة 

 لالرة المواال البشر ة 

لالرة ال نمية 

 وال وييط 

 

 الهيكسلجنة 
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 2018لجنة الهيكس       للهيكس ال نظيميبد دة  م   شكيس لجنة 

ا دة الهيكدس   و ولالاا ة الهيكس ال نظيمي للكليداد المسد حد ة  

ا لرلددي والدددوالر االاا ددة الموبددولة  مهيدددم ال نظيمددي للكليدداد 

 ال وصياد الال مة ل حد ثها 

  

  

 

 شددددكيس لجنددددة مر د ددددة لمرابعددددة   

الوصددف الددوظيفي للمهددام االاا ددة    

 لي الجامعة 

وصددف الوظددالف لإللاا ددين  لليددس  ددم   شددكيس لجنددة لمرابعددة  

  لي الجامعة والفنيين
12/2016 2/2017 

 الا ة الجامعة 

 المواال البشر ة لالرة 

لالرة ال نمية 

 وال وييط 

 

لجنة لليس وصف 

 الوظالف

لدي   وصف الوظالف لإللاا دين والفنيدين  لليس  م    د م م  رح 

 بددس و ددم  س ددراا  مددن  مددن لالددرة ال نميددة وال ويدديطو   الجامعددة

 الرلي  ومجل  الجامعة 

  

  
لليس وصف 

 الوظالف الجد د

لدددي  لإللاا دددين والفنيدددين دددم  اع مدددال لليدددس وصدددف الوظدددالف 

الجامعدددددة وس دددددراا  مدددددن مجلددددد  الجامعدددددة اع بدددددااما مدددددن    

10/1/2018  

  

  
 س راا الدليس

سبددددرا  ال ددددن الد الضددددروا ة لددددي  

الوحدددددداد االاا دددددة لدددددي بدددددو     

 مرابعة الهيكلة والوصف الوظيفي 

بمدددا ةض الوصدددف  و وبدددرا  لوا دددة اطض لدددم  ددد م  نفيدددر ردددرا اا  

الددوظيفي والهيكددس ال نظيمددي مددن بددمن ةعمدداع لالددرة ال نميددة  

وال وييط  م  موا بة سلااة الجامعة بأض  د م ا  شدااة الددالرة    

 حوع ال ن الد الضروا ة 

9/2016 2020 

 الا ة الجامعة 

 المواال البشر ة لالرة 

لالرة ال نمية 

 وال وييط 

 

 

لددي العدددام   34لوا ددة اطض م اانددة بدددـ    26بلدد  عدددل ال دددن الد   

لددددددددي الف ددددددددرة مددددددددن                    45و وبلدددددددد  عدددددددددلرا 2016/2017

1/3 - 31/8/ 2018  

  

  

 ال ن الدعدل 

لددي العدددام   34لوا ددة اطض م اانددة بدددـ    80بلدد  عدددل ال دددن الد   

لدددددددي العدددددددام   32بلددددددد  عددددددددل ال دددددددن الد  و و2016/2017

  الحالي

  

  

 

 : إعادة النظر بأساليب الحوكمة وتقييم األداء.2الهدف الفرعي

سيدددهاا معدددا ير نوعيدددة لدددي اخ يددداا  

 ال يالاد االاا ة واأل ال مية 

 دم  وبددي معددا ير نوعيددة اخ يداا ال يددالاد االاا ددة لددي لليددس   

لإللاا ددين والفنيددين مددن  بددس لالددرة ال نميددة   وصددف الوظددالف 

  لم   م وبي معا ير اخ ياا ال يالاد األ ال مية وال وييط 
9/2016 3/2017 

 الا ة الجامعة 

 لالرة المواال البشر ة 

لالرة ال نمية 

 وال وييط 

  

 

 فدددددددو ا الصدددددددالحياد للعمددددددددا  

 والمد ر ن 

 ددانوض الجامعدداد الصددالحياد المفوبددة للعمدددا  ةيدداا سليهددا   

 2020 2016  األالنية ونظام بامعة اليرمو 

 الا ة الجامعة 

لالرة ال نمية 

 وال وييط 
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 ددد م   فدددو ا الصدددالحياد الموبدددولة لدددي الددددليس ال نظيمدددي و

  للمد ر ن

سعددددالة النظددددر بنمدددداذا   ددددو م ةلا    

العاملين ل شمس معا ير حدوع نوعيدة   

 د األلا  وال مي 

 

 

 ومدددد را صدددميم نمددداذا ل  يددديم ةلا  عمددددا  الكليددداد      دددم  •

المرا دددد والددددوالر االاا دددة بمدددا  عكددد  انجدددا ا هم ولدددق   

خييهددددم اا دددد را يجية بحيددددث  كددددوض ال جد ددددد للعمدددددا     

 مر بط بهر  ال  اا ر  والمد ر ن

 ددم  اع مددال نمددوذا   يدديم األلا  للوظددالف ال يال ددةو و امددل      •

 لبدددا ي دددا يم األلا  بداا دددة وسنجدددا  نمددداذا   لجندددة خاصدددة

 و وبان ظاا اع مالرا الفئاد االاا ة والفنية

2016 2020 

 الا ة الجامعة 

 لالرة المواال البشر ة 

لالرة ال نمية 

 وال وييط 

 
 

نموذا   ييم ةلا   

 العمدا 

 انوا / مساعد

 العميد

 ا ق األ ال مي
 

نموذا   ييم 

 يراليةوظالف ااال

  دددم  ددس  ليددة ووحدددة سلاا ددة خيددة  

  نو ة لل يو ر  

  م  اع مال الويط ال نفير ة لكالة الكلياد ومر د اللواد 

2016 2020 

 الا ة الجامعة 

لالرة ال نمية 

 وال وييط 

 

 

  دددوم  الدددة الوحدددداد االاا دددة لدددي الجامعدددة ب  دددد م خيدددط     

ة ال ميدة وسلاا دة لدي الجامعدة      يو ر ة  نو ة من  دس وحددة   

 م وال ة مي الوية اا  را يجية للجامعة 

   

 

 

  دم  س  ليدة ووحددة سلاا دة   ر درما     

ةيددهر و  ر ددرما  ددنو ما   6لوا مددا  ددس 

 يموليما 

   م   د م رر  ال  اا ر لوا ما 

2016 2020 

 الا ة الجامعة 

 الكلياد 

 الدوالر 

لالرة ال نمية 

 وال وييط 

 

 

 م  اع مال ال  اا ر الدوا ة لوحداد الجامعة السدنو ة ونصدف   

 السنو ة 

 ةيهر  6  وم  الة وحداد الجامعة ب  د م   ر ر لواا  س 

  

  

 

 : تعزيز الشفافية والتميز في العمل من خالل المساءلة والحوافز3الهدف الفرعي

ُ ِعددد لالددرة ال نميددة وال ويدديط   ر ددر 

 األلا  السنوا 

 

  2015/2016اع مال ال  ر ر السنوا للعام  م  

مدن مجلد     2016/2017 م  اع مدال ال  ر در نصدف السدنوا     

 األمنا  

2016 2020 

 الا ة الجامعة 

لالرة ال نمية 

 وال وييط 

اع مال ال  ر ر  

السنوا 

2015/2016 

و 2016/2017 دددم  اع مدددال ال  ر دددر السدددنوا للعدددام الجدددامعي 

 من مجل  األمنا   2017/2018وال  ر ر السنوا 
  

اع مال ال  ر ر   

2017/2018 

مدن مجلد     2018/2019السدنوا   م  اع مدال ال  ر در نصدف    

ال  ر ددر السددنوا للعددام الجددامعي     و وبان ظدداا اع مددال   األمنددا 
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2018/2019  

 يددددو ر نمددددوذا سلك رونددددي  سددددم   

ب  يدديم ةلا  بميددي ال يددالاد االاا ددة  

 واأل ال مية لي الجامعة 

  ييم ةلا  بميي ال يدالاد  سلك روني لنموذا واع مال  م   يو ر 

 من  بس لالرة ال نمية وال وييط  االاا ة
2016 2020 

 الا ة الجامعة 

لالرة ال نمية 

 وال وييط 

 مر د الحا ب 

  

وبي  عليماد لحوالد العداملين لدي   

الجامعددددة لددددي الوحددددداد االاا ددددة   

 واأل ال مية 

 م  وبي  عليماد حوالد لأل دال ميين  شدمس  الدة عناصدر       •

 امددل الجامعددة حفددس  و  ددي بددوالد البحددث   ةال مي دددو حيددث 

 العلمي 

 ةلضس باحث للكلياد العلمية   ةبالد  1

 بالدة ةلضس باحث للكلياد اانسانية     2

 بالدة ةلضس ة روحة ل  واا  للكلياد اانسانية    3

 اانسانية  بالدة ةلضس ا الة مابس ير للكلياد   4

 بالدة ةلضس ا الة مابس ير للكلياد العلمية   5

بدالدة األلا   ود بالدة الموظدف الم مي د  وبرمجة  م  اع مال   •

 عدن ال  ددم  و دي م ااعدالض    ود لي الوحدداد االاا دة  الم مي 

  ر بما  لهما

6/2016 12/2016 

 الا ة الجامعة 

 مر د الجولة 

 لالرة المواال البشر ة 

ال نمية لالرة 

 وال وييط 

 

  

 

 بوالد األ ال ميين

 

 

 

 

بالدة الموظف 

 دي م ال
 

لوحدة بالدة ا

 دةالم مي 

 عدددددد س نمدددددوذا ال  يددددديم الددددددواا   

ألعضدددا  ريئدددة ال ددددا   مدددن  بدددس   

مر دددد ال يدددو ر األ دددال مي ليسدددم   

ب دو ددددددرم بم و دددددط ةلالهدددددم وةلا  

 ال سم والكلية والجامعة 

 م  سنجا  نموذا ال  ييم الدواا ألعضا  ريئة ال دا   

 واع مال  
12/2016 3/2017 

 الا ة الجامعة 

 الجولة مر د 

 
 ال  ييم الدواا

نمددوذا   يدديم السددلو  الددوظيفي لعضددو ريئددة      اع مددال   ددم   •

ال دا  و والمحابر الم فدرغو لدي الجامعدةو والويدواد     

اابراليدددة ل يبيدددق ردددرا النمدددوذاو والعمدددس بدددم لوا ددداد     

 ال ر يةو وال ثبيلو والن سو وال حو سو وااب عاث 

  ددددوم الكليدددداد بعددددرض نمدددداذا لددددأللا  الم مي ددددد علدددد       •

 مو ي الكلية ) صص نجاح( 

    

 نموذا   ييم السلو 

من  بس مر دد  ا  ريئة ال دا   ضعيم ألي عد س نموذا ال    م 

 و واع مال  من الجهاد المعنية ااع مال وبماض الجولة
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 المسؤولية المجتمعيةالمحور: 

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

 : تعزيز التفاعل بين الجامعة والمجتمع المحلي.1الهدف الفرعي

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة 

 االستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

النسبة المئوية 

 لإلنجاز/ العدد
 مالحظات

 الى من

ال دا سدددية  شدددجيي ةعضدددا  الهيئدددة   

اعيدددا  محابدددراد ةو المشددداا ة  

 لي ندواد عامة 

 ندوة ومحابرة  79 م   نفير 

2016 2020 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية  

 عمدا  الكلياد 

 مد ر العال اد العامة  

 اؤ ا  األ سام 

 

الندواد 

 والمة مراد

 ندوة ومحابرة   274 م   نفير 

   

الندواد    

 1والمة مراد ف

الندواد 

 2اد فوالمة مر

ندوة ومحابرةو وعدل  348العال اد العامة وااعالم   •

 ( 15  اااد المداا: سل  الجامعة )

 محابراد  5 لية العلوم   •

 محابراد  IT  5 لية  •

ندوة ومحابرة  118المدا ة النموذبية   م   نفير  •

 ونشا ما ليال  المدا ة 

مشاا اد  ام بها عدل من ةعضا  الهيئة  8 لية ال ربية   •

  ع د عدل من الندواد والمحابراد العامةو وال دا سية

واي ي عمس وع دد  لية اط اا واألنثروبولوبيا نظمل  •

  ندواد ومحابراد عامة  8

 م  اا فاق مي المج مي المحلي اعيا  محابراد حوع  •

 ة المودااد و و  ا  عماع األلو ة ليلبة  لية الصيدل

  

   
 

الندواد 

 1ف والمة مراد

 

 2ندواد ف

 

 

 نشا اد المدا ة

 

 

مشاا اد  لية 

 ال ربية

 

 

 اط اا محابراد

 م  ع د مجموعة من المحابراد والمشاا ة لي ندواد  

و  ما  م  ع د مجموعة من المحابراد (مرلقعامة )

  مرلقوالنشا اد لي الفصس الثاني 
  

المحابراد   

 والمشاا اد

 

 2نشا اد ف
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لعوة الوبرا  من المج مي المحلي 

محابراد م وصصة اعيا  

 لليلبة لي الجامعة 

يوصددية  30 نظدديم ندددواد ومحابددراد عامددة لحددوالي      ددم 

 عامة  يا ية و  الية وا  صال ة 
2016 2020 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية  

 عمدا  الكلياد 

 مد ر العال اد العامة  

 اؤ ا  األ سام 

  

خبيدددرما مدددن المج مدددي المحلدددي مدددن خدددالع    87ا  ضدددالة   دددم 

 الندواد والمحابراد 
  

   

  لية الحجاوا للهند ة ال كنولوبية   •

o   ع دددد محابدددرة مدددن يدددر ة ما كرو دددولل لليلبدددة عدددن

  يبي اد ما كرو ولل الحد ثة 

o    ع دددد محابدددرة عدددن الر دددالة مدددن  بدددس مشدددروع يدددماع

   ااد ليلبة الكلية 

لدي  والفعاليداد   مدن الل دا اد   نظديم مجموعدة      م  IT لية  •

  الكلية

( اعيددددا  2 ليددددة السددددياحة والفنددددالق  عدددددل الل ددددا اد )  •

محابددراد م وصصددة لددي صددناعة الضدديالة لليلبددة لددي   

 الكلية 

 ليدددة الصددديدلة  ا  ضدددالة محابدددر ن ذوا خبدددرة مدددن       •

 الصناعة الدوالية  

 ددم  سعيددا  محابددراد حددوع المودددااد و ددو  ا دد عماع    •

  األلو ة

ن ال دددا  عددددل مدددن   يلعدددوة  مدددال   ددداب    ليدددة ال ربيدددة    •

  المحابراد لليلبة وةعضا  ريئة ال دا   ليها

محابدراد     اليلبدة عيدا  بدا  ا ة د م لعدوة    لية اليدب    •

  لمسا اد اليبية الم وصصةل  س لصسلي بدا ة 

لددي  لعددوة خبددرا  مددن المج مددي المحلددي   ددم    ليددة ال ددانوض •

مندددو   ح ددوق اانسدداضو مفددوض مددد ر المعهددد ال ضدداليو

  مر د عدع للمساعدة ال انونية منظمة العمس الدوليةو

محابددرة   31لعددوة عدددل مددن الشوصددياد البدداا ة لددي       •

 وندوة لي الجامعة 

  

   

 

 

 

 

 

 

 ITواية عمس لي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوبرا  والد اااد

     ( اعيددددا  1 ليددددة السددددياحة والفنددددالق  عدددددل الل ددددا اد )   •
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محابددراد م وصصددة لددي صددناعة الضدديالة لليلبددة لددي   

الكلية  و م  ا  ضالة العد د من المو صدين ال دا  النددواد    

( محابرة مدن  بدس خبدرا     2والمحابراد حيث  م  ع د )

 Internationalم وصصددددددين )األ ا ددددددا ويددددددر ة   

Traders ) 

بدا  مدن ال ياعداد المو لفدة اعيدا        ةلعدوة   لية اليب   •

محابددراد لددي بدا ددة  ددس مسدداق مددن المسددا اد اليبيددة        

عضددا  ريئددة  دددا   مددن بامعدداد ةلعددوة و والم وصصددة

 ل ا  محابراد عالمية ا

  لية ااعالم   م  ا  ضالة و  رة الدولة لشةوض ااعالم  •

والمبددالااد الر ال ددة الر ددالة  وايددةع ددد  ليددة اا  صددال   •

ومبدددالاة يدددماع  ددد ااد األعمدداع   بال عدداوض مدددي حابدددنة 

 م  ا  ضدالة مدد ر مصدرف الربحدي     و  ما (مرلق) سنجا 

  محابرة عن وا ي  جربة المصدااف لدي   لي الكلية ال ا

 ( مرلق) األالض

سنشدددددا   اعددددددة بيانددددداد للشدددددر ا     

يددعااا هم علدد   المحليددينو وسبددالة 

مو ي الجامعدة االك روندي بوصدفهم    

 )ير ا  النجاح( 

  جرا العمس عل  سنشا   اعدة البياناد 

1/6/2016 1/6/2017 

 عمدا  الكلياد 

 مد ر مر د الحا ب  

 مد ر العال اد العامة 

 
 

لم   م وبي  عليماد اصداا  اعدة بياناد للشر ا  المحليين 

 الجامعة عل  مس وى 

 ددددم  سنشددددا   ددددالث  واعددددد بياندددداد لددددي  ليدددداد )اا  صددددالو   

 كنولوبيددا المعلومدداد( والعمددس بددااى لددي  ليددة   والحجدداواو و

   ااعالم

 سبالة يعاااد بعا الشر ا  عل  مو ي الجامعة   م 

لدي  ليدة    النيا الق  اعدة بياناد خاصة بم حف ال راث األ

 ( مرلق)اط اا 

  

   

مشروع المن  

 اليالبية

 سدددمية بعدددا ال اعددداد ال دا سدددية   

دة بأ دددما  مدددانحي الوددددماد الم مي ددد

 للجامعة 

بددمن  2015/2016 ددم   جهيددد و نفيددر  دداع ين خددالع العددام     

 اعة لالح الشوارين لدي  مبالاة "معا نر  ي بجامع نا" ورما  

و ومو دد  ةبددو حسدداض لددي  ليددة   واألنثروبولوبيددا  ليددة اط دداا 

 اطلا  

2016 2020 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

 مد ر العال اد العامة 

  

 ددم  سنشددا   اعددة بد دددة لددي  ليددة اطلا  ب مو ددس مددن مجموعددة  

  ام  موع 
   

 
 ال  اح ال اعة
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العمس بااى عل   جهيد  اع ين من  بس مجموعة  الع ةبو  •

 غدالة لألعماع لي  لية اا  صال والعلوم االاا ة  

 لبدداد بد دددة بددمن نفدد   8 مددل الموال ددة المبدليددة علدد   •

  من ال ياع الواص المبالاة من م برعين

   

  

 با دم المدان   لي  ليدة اط داا واألنثربولوبيدا     سمية  اعة ذ ية 

 محمول عو د الدعبي 
   

 
 مرلق 

 : تعزيز أهمية المسؤولية المجتمعية في الجامعة.2الهدف الفرعي

 عددد س  عليمدداد ال ر يددة بحيددث  دد م     

  ييم ةعضا  الهيئة ال دا سية حسب 

 لوارم لي خدمة المج مي  

ب ددداا    2016( لعدددام 11س دددراا  عليمددداد ال ر يدددة ا دددم )  دددم 

 1/7/2016 1/6/2016 و ضمنل محواما خاصما بودمة المج مي  4/9/2016
 الي  الجامعة  

 مجل  العمدا  

 
 عليماد ال ر ية 

 الجد دة

ال و ددي لددي البددراما ال دا بيددة ال ددي  

 اانيا   دمها مر د الملكة 

  البدددراما ال دددي ع ددددرا مر دددد الملكدددة اانيدددا لال  شددداااد  1

 بال عاوض مي األ ال مياد الم عا د معها 

  ا البم 575وعدل اليلبة  ابرنامجم 23  2014/2015

  ا البم 278وعدل اليلبة ا برنامجم 13  2015/2016

  ا البم 992وعدل اليلبة  ابرنامجم 33  2016/2017

 ال ي ع درا المر د منفرلما   البراما 2

  ا البم 231براما وعدل اليلبة  8  2014/2015

  ا البم 377براما وعدل اليلبة  8  2015/2016

  ا البم 851براما وعدل اليلبة  8  2016/2017

لرصددة  477بلوددل عدددل لددرص العمددس ال ددي خل هددا المر ددد    

 عمس 

 زادت إيرادات المركز بصورة مضطردة حيث بلغوت فوي عوام   

، وبلغووووووووت فووووووووي عووووووووام ادينوووووووواًر 357564: 2014/2015

، وواصووولت الزيوووادة خوووالل  ادينووواًر 494741: 2015/2016

 .  اديناًر 665551لتبلغ  2016/2017

وبووذلك يكووون المركووز قوود حقووق زيووادة فووي ايراداتووه بنسووبة         

 .2014/2015% مقارنة بسنة األساس 80

2016 2020 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية 

مر د الملكة مد ر 

 اانيا 

البراما ال دا بية  

 1ف

 

 

البراما ال دا بية 

 2ف

 

 

 

م اانة اا رالاد 

مر د الملكة اانيا 

2006 - 2017 

 

 

 

 2017/2018سنجدددا اد المر دددد خدددالع  الفصدددس األوع      •

  ال الي 

وعددل المشداا ين     11عدل البراما لودمدة المج مدي      1

   

   

   ر ر المر د
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517  

 5الددددبلوماد المهنيدددة ال دددي  ع ددددرا المر دددد منفدددرلما     2

  143براما وعدل المسجلين ليها  

الددددددبلوماد المهنيدددددة ال دددددي  ع ددددددرا مدددددي الشدددددر اد    3

  431وعدل المشاا ين   26واأل ال مياد  

لواة  دا بيدددة لدددي مر دددد الملكدددة اانيدددا خدددالع    20ع دددد  •

  2017/2018لفصس الثاني ا

 

 

 

 

 

 5مرلق

لدددن ال جميدددس و ولدددن اليهدددي  ا ددد حداث البدددراما المهنيدددة •

  و صفيف الشعر

وعددددددل  10  األمدددددد عددددددل البدددددراما ال دا بيدددددة  و لدددددة   •

و ( ل ندااما 53082س رالا هدا ) بلول  يمة  136المشاا ين  

 ( لي الفصس الثاني مرلق( لوااد بد دة )4و)

وعددددددل  17  يرة األمدددددد صدددددعددددددل البدددددراما ال دا بيدددددة   •

 ( ل نااما 22194بلول  يمة س رالا ها ) 354المشاا ين  

   

 

 البراما ال دا بية

الداا دددية ب ضدددمين  عدددد س الويدددط 

لودمدددددة المج مددددديو   اعاممددددد امسدددددا م

 و ر ي  مفهوم الموا نة الصالحة 

بال عدددداوض مددددي بددددالدة  ددددابلة الحسددددن  ددددم   ضددددمين مسدددداق    

HUM102 ن مددا   م يلددب اخ يددااا لجميددي    الموا نددة واا

  لبة البكالوا و: لي الجامعة 
1/6/2016 1/6/2017 

 مجل  العمدا   

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية  

 عمدا  الكلياد 

البد  ب دا     م  

ا من المساق اع باام

الفصس األوع 

2016/2017 

 وبيدددم األبحددداث العلميدددة وا دددالس    

المابسددددددد ير والدددددددد  واا  بحيدددددددث 

  ضددمن حلددوا لمشددكالد المج مددي    

 المحلي 

 ا ددددالة مابسدددد ير خددددالع العددددام الداا ددددي   62منا شددددة   ددددم 

لي مو لدف ال وصصداد ةغلبهدا  عدالا  ضدا ا       2016/2017

  ودم المج مي 

ن اا العلمي ألعضا  الهيئة ال دا سية موبم لودمدة   ما ةض اا

 المج مي من خالع  ضا ا  انونية محلية ولولية 

1/6/2016 31/12/2020 

نالب الرلي  للشةوض 

 األ ال مية  

 عمدا  الكلياد 

 عميد البحث العلمي

 اؤ ا  األ سام

  األ ال مية

 

 

 دم   وبيددم اليلبددة سلدد  البحدث عددن المشددكالد ال ددي  وابددم    •

 المج مي لي  لية الفنوض الجميلة 

ةغلبهدا  ة روحة ل  واا  وا دالة مابسد ير    68 م  منا شة  •

 لي  لية ال ربية   عالا  ضا ا  ودم المج مي

وبدو    يدد     ليدة ال دانوض  ة رد لجاض الداا اد العليا لي  •

ا ددالس المابسدد ير بالهدددف المج معددي مددن البحددث العلمددي 

 ال انوني 

ال ضدددا ا  لددد س  ليدددة ااعدددالم لدددي المابسددد ير  لبدددة وبدددم  •

  

 

 

 

 ة روحاد وا الس

  لية ال ربية
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مدا   ةلمنا ش ها والوروا بحلوع منا دب  ةوالواابي ةالداخلي

  مكنة

  لية العلوم   •

  ددد م مجموعددة مددن األبحدداث لحددس مشددكالد المج مددي        −

المحليدددة منهدددا  "مددددى ماللمدددة و ض الح يبدددة المدا دددية  

بم  بيما لي نموذبية اليرمو " الم دم  للو ض المسحموح

مدن السدديدة بدوارر ةبددو حدو ا: واأل دد اذ الدد  وا محمددد     

 لر واض الصال  

موا ددي  جمددي  ددال   سددم علددوم األاض والبيئددة ل   ددااة  −

النفا دددداد )المكبدددداد( واا ددددالع علدددد  المشددددا س ال ددددي 

محاولدة س جدال   حث  لبة الداا اد العليا عل   وابهها و

  هماللحلوع لها بمن ا 

و  و ددديي مفهدددوم البحدددوث العلميدددة ال نمو دددة   ليدددة اليدددب   •

 حمالد  بية  وعو ة و و ام  بية مجانيةة امة وس

  

 

 

 

مسدددداب ة علميددددة  ددددنو ة )بحثيددددة ةو  

اخ راعددداد( حدددوع ةلضدددس الحلدددوع  

للمشكالد ال ي  عاني منهدا المج مدي   

 المحلي 

 لم   م ا واذ سبرا اد بهرا الوصوص 

1/6/2016 31/12/2020 

 مجل  العمدا   

نالب الرلي  للشةوض 

اؤ ا  و األ ال مية

 األ سام 

  

 
 

 تعزيز الموقف المالي للجامعةالمحور: 

واإلداري الكامول الوذي يسومت بتحقيوق التميوز      المالي  الهدف االستراتيجي: تعزيز الموقف المالي للجامعة لتكون قادرة على أداء وتائفها وأدوارها وفق خططها االستراتيجية، وتحقيق االستقالل

 واإلبداع في مخرجاتها.

 : تعزيز الموقف المالي للجامعة وزيادة الموارد الذاتية.1الهدف الفرعي

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة 

 االستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

النسبة المئوية 

 لإلنجاز/ العدد
 مالحظات

 الى من

 فعيس حجم معدامالد اا د ثماا لدي    

لخددداا مدددن صدددندوق اا ددد ثماا واا

 مليوض ل ناا  39بلول موبولاد صندوق اا  ثماا 

2016 2020 

 الا ة الجامعة  

صندوق مجل  

 اا  ثماا 
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 )بالد ناا( س رالاد ا  ثماا مرالق الجامعة  البيي والشرا  

2014  3032768   

 % 7بد الة  3236893  2015

 % 10بد الة  3568499  2016

ومن الم و ي   الة اا درالاد   1810802  5/7/2017لوا ة 

  2017لعام 

     

اا  ثماا الدرا ي لوابهداد الجامعدة    

ال جاا ة وعمس يدرا اد ا د ثماا ة   

 عل  وابهاد الجامعة ال جاا ة 

 

 م  سعدال خية ا  ثماا ة  2015/2016العام الجامعي خالع 

 2020 2016 للجامعة 

 الا ة الجامعة  

صندوق مجل  

 اا  ثماا 

 

 

للمني ة الجنوبية و جرا العمس علد   ا  ثمااا  وبد مويط 

 حس الوالف بين الجامعة والبلد ة للبد  بالمشروع 
     

 الدالرة الهند ية   م   رح العيا اد ال الية  

 ا  ثماا  شك مبيعاد ا صااد لي الجامعة  −

( لددي حددرم الجامعددة  2ا دد ثماا محيددة محرو دداد عدددل )  −

 الجنوبي 

 ( لي المدا ة النموذبية 2ا  ثماا  أبير مالعب عدل ) −

     

 فعيدددددس ةنشدددددية لالدددددرة العال ددددداد   

المشداا ي  الواابية نحو   الة عددل  

 الدولية 

بد ددد مددن   ابحثيمدد امشددروعم 21الحصددوع علدد  لعددم لددـ     ددم  •

 2016/2017بهدداد مانحددة خاابيددة لددي العددام الجددامعي    

 1683292بلودددل  يمدددة الددددعم المدددالا ليهدددا مبلددد  و ددددا  

ل  لعم لم  حدل بعد لمشروع  لية سو باابالة اةالنيم ال ناام

 اليب 

ُ  ددددا  يمدددة الددددعم المدددالي الدددرا حصدددلل عليدددم الجامعدددة      •

للمشدداا ي منددر بددد   يبيددق الويددة اا دد را يجية لددي عددام       

م اانددة بصددفر ل ندداا   ال ندداام 2943984بددـ  2015/2016

حيددث لددم  حصددس الجامعددة لددي  لددك   2014/2015لددي عددام 

 السنة عل  ةا لعم من بهاد مانحة 

2016 2020 

 الا ة الجامعة  

لالرة العال اد 

 والمشاا ي الدولية 

  

 

المشاا ي الممولة 

 والمدعومة

مدن بهداد    ابد دم ابحثيم امشروعم 19الحصوع عل  لعم لـ   م 

بلودل  يمدة    2017/2018مانحة خاابية لدي العدام الجدامعي    

 613222و  دواوو  213616 مشاا ي منهدا  8لـ الدعم المالا

  مشروعما(و مو عة  ما  لي  11ل نااما للمشاا ي األخرى )

 مشروع واحد  لية العلوم  

 مشاا ي  ال ة   لية الحجاوا 

   
  المة المشاا ي 
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  ابعة مشاا ية لا   لية اط

 واحد  مشروع   كنولوبيا المعلوماد  لية

 واحد مشروع   والنا حينالالبئين  مر د

 واحد  مشروع  لية اليب 

مشروعما بحثيما بد دما من بهداد   16الحصوع عل  لعم لـ  •

بلوددل  2018/2019مانحددة خاابيددة لددي العددام الجددامعي    

 15 1427987مشددداا ي منهدددا   9لدددـ يمدددة الددددعم المدددالا  

و ومشدددددروعين ل ندددددااما 178345مشددددداا ي  5و دددددواوو 

 مو عة  ما  لي  لواا ةمر كيو  24900

 مشاا ي   ال ة لية اطلا    −

   لية اا  صال  مشروع واحد  −

  لية الحجاوا   ال ة مشاا ي  −

  لية اليب  مشروع واحد  −

 مر د األميرة بسمة  مشروع واحد  −

  مشروعينمر د الآلبئين والنا حين   −

  لية العلوم  مشروع واحد  −

   مشروع واحد السياحة لية  −

حصدددوع الدددد  وا عبدالبا دددط عثامندددة     ليدددة اا  صدددال     •

والد  وا محمول ريالد عل   مو س مشدروع بحثدي ب يمدة    

 آاف  واو  110

مشروع  الم ومنجد من خالع  سم  20الرلا ة   م  ةايفة  •

العال دداد الواابيددة حيددث  ددم  عمددس ةايددفة ماليددة وسلاا ددة   

 و نفير ة لها 

   

 

 

 

 

 

  المة المشاا ي

  مو س مشروع

 المشاا ي المةايفة

موا بة بهاد محلية وس ليمية لددعم  

 مشاا ي الجامعة 

اا صاع بعدل مدن الجهداد العربيدة لدي المودر  والولديا         م 

العربددي للحصددوع علدد  لعددم لمشدداا ي الجامعددة الرة ددماليةو  

و م  الحصوع عل  لعدم ب يمدة نصدف مليدوض ل نداا مدن بندك        

 ال اررة عم اض 

 الا ة الجامعة  2020 2016

 

 

وبنددا   ابحثيمدد امشددروعم 17 ـ امدل الجامعددة ب  ددد م م  رحدداد لد  

ل  بهاد مانحة خاابية   ددا  يمدة الددعم الميلدو      س دااد 

 ل ناا  1850000ليها بـِ 

     

ميجددا لددي المرحلددة  3 ددم  ال شددويس ال جددااا للمشددروع وب ددداة  ال وبم نحو اليا ة البد لة 
2017 2020 

 الا ة الجامعة  

 الدالرة الهند ية 
 

ال ي  م   المباني

  شويلها
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األول  والمرحلة الثانيدة  يدد الداا دةو ومدن الم و دي ةض  لبدي       

 الجامعة من اليا ة % من حابة 80المشروع 

مدن  نفيدر المرحلدة األولد  مدن مشدروع  وليدد اليا دة          ن ها اا

الكهربالية با  ودام الوال ا الشمسية ب داة  هرباليدة م دداارا   

ميجددداو حيدددث بددددة ال شدددويس ال جدددااا ألوع محيدددة ب ددداا    3

% من لا واة الجامعدة  55و وبولر مالي م داا  30/8/2017

ع دال و ددالق عيددا  المرحلددة الثانيددة ا دد كما    و وسعدد الشددهر ة

   ويية لا واة الكهربا  للجامعة

    

 

 

 

 

 

 

سعدال و الق عيا  خاص ب صدميم و وا دد و ر يدب ولحدص     

و شددويس وصدديانة و نظيددف محيدداد  وليددد اليا ددة الكهرباليددة  

بوا ددية الوال ددا الشمسددية ا دد كماع  وييددة لددا واة الكهربددا   

  للجامعة

     

 برامج وخطط الجامعة التنموية.: تفعيل دور الخريجين في دعم 2الهدف الفرعي

بندددددا   اعددددددة بيانددددداد للودددددر جينو  

وال واصدددددس معهدددددم لددددددعم مسددددديرة  

 الجامعة 

( 6000بلدد  عدددل الوددر جين المسددجلين لددي  اعدددة البياندداد )    

 خر ا 

نشا  مك دب لإلايدال الدوظيفي وم ابعدة الودر جين  دابي       س ي م 

 لصندوق الملك عبد اهلل لي عمالة يةوض اليلبة 

2017 2020 

 عمالة يةوض اليلبة 

 لالرة العال اد العامة 

 الا ة الجامعة 

  

 .: تفعيل دور مراكز الجامعة في تقديم الخدمات واالستشارات والتدريب للمجتمع المحلي واإلقليمي3الهدف الفرعي

  ددددددد م لوااد وبددددددراما  دا بيددددددة  

 بد دة 

 

لال  شددداااد   البدددراما ال دددي ع ددددرا مر دددد الملكدددة اانيدددا  1

 بال عاوض مي األ ال مياد الم عا د معها 

  ا البم 575وعدل اليلبة  ابرنامجم 23  2014/2015

  ا البم 278وعدل اليلبة  ابرنامجم 13  2015/2016

  ا البم 992وعدل اليلبة  ابرنامجم 33  2016/2017

   البراما ال ي ع درا المر د منفرلما 2

  ا البم 231اليلبة وعدل ا برام 8  2014/2015

  ا البم 377براما وعدل اليلبة  8  2015/2016

  ا البم 851براما وعدل اليلبة  8  2016/2017

لرصدة   477بلول عدل لرص العمس ال ي خل هدا المر دد      3

 عمس 

2016 2020 

 الا ة الجامعة  

 مر د الملكة اانيا  

 

 

 1البراما ال دا بية

 

 

  2البراما ال دا بية
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 2017/2018سنجددددا اد المر ددددد خددددالع الفصددددس األوع   •

  ال الي 

وعددددددل  11المج مدددددي  عددددددل البدددددراما مدددددي خدمدددددة     1

 517المشاا ين  

 5الددددبلوماد المهنيدددة ال دددي  ع ددددرا المر دددد منفدددرلما     2

  143براما وعدل المسجلين ليها  

الددددددبلوماد المهنيدددددة ال دددددي  ع ددددددرا مدددددي الشدددددر اد    3

 431وعدل المشاا ين   26واأل ال مياد  

 برناما  22الفصس الثاني  م  ع د  خالع •

   

   

 سنجا اد المر د

 

 

 

 

 

 

 

 6مرلق

لن ال جميس و ولن اليهي ا  حداث البراما المهنية ال الية  •

  و صفيف الشعر

وعدددل المشدداا ين    10عدددل البددراما ال دا بيددة اليو لددة     •

 ( ل نااما 53082بلول  يمة س رالا ها ) 136

وعدددددل  17   صدددديرى المدددددى عدددددل البددددراما ال دا بيددددة   •

 ( ل نااما 22194بلول  يمة س رالا ها ) 354المشاا ين  

 836لواة  دا بيدة بد دددة وعددل المشدداا ين    21 دم   نفيددر   •

 ( مرلقمشاا  )

   

 

 البراما ال دا بية

  ال ندداام 10232لجهداد خاابيددة ب يمددة   ةا  شدداا 13 نفيددر   دم    فعيس براما اا  شاااد

لد  عددم ال ددام    سو عدى بعف المرلول المدالي لال  شداااد   

عضا  ريئة ال دا   ب عليماد   د م اا  شداااد لدي   ةغالبية 

    شاااد لوض علم الجامعةالجامعة حيث   م معظم اا

2016 2020 

 

 2ا  شاااد ف 

ا  شدااة بد ددةو وبلد  مجمدوع الددخس المحصدس        14 م   نفيدر  

 ل نااما  40 3427
   

 
ملوص 

 اا  شاااد

      ا وبد ا  شاااد خالع رر  الف رة 

 فعيددس بددراما الداا دداد والمشدداا ي 

بال شددددداا  مدددددي  ليددددداد ومرا دددددد   

 الجامعة األخرى 

 ا  وبد براما لوا ة اطض 

2016 2020 

 الا ة الجامعة  

 مر د الملكة اانيا  

   لياد الجامعة

 

 

 المر د غير مفع س  براما مر د ال صميم سو ق 
2017 2020 

 الا ة الجامعة 

 مر د ال صميم 
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 البنيــة التحتيـــةالمحور: 

 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 

 االستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

النسبة المئوية 

 لإلنجاز/ العدد
 مالحظات

 الى من

 حددددد ث ال اعدددداد ال دا سددددية لددددي    

الجامعة و دو درا بال  نياد الحد ثدة  

 .والو الس ال كنولوبية

( 12(  اعددداد  دا سددديةو و) 6( مو بدددرادو و)7 دددم   جهيدددد ) 

  امر مم

1/7/2016 31/12/2020 

نالب الرلي  للشةوض 

 االاا ة

 الكلياد

 لالرة الودماد العامة

 اان اا والصيانةلالرة 

 الدالرة الهند ية

 لالرة اللوا م

 لالرة العيا اد

 

 

بددأبهدة ومعددداد موبر ددة    الجامعددة مو بددراد  دو ددد ددم   •

 ( 235 450236ب يمة )

 م   حد ث العد د من ال اعاد ال دا سدية و دو ددرا بدألواح     •

 ذ ية باابالة سل  الصيانة الدالمة للبنية ال ح ية 

     

 اعدة  ددا   لدي مر دد اللوداد و دو ددرا بجهدا          جهيد  •

حا و  وبهدا  عدرض وخدمدة ان رندلو و حدد ث  دالث       

 اعددداد لدددي  ليدددة السدددياحة والفندددالق و ددداع ين لدددي  ليدددة   

 ال ربية 

 دو د معظم  اعاد  لية ال انوض بجها  عدرض معلومداد    •

 سلك روني    

 ين ع دا والفندالق و  السدياحة  اد لدي  ليدة  عد  ا  حد ث  الث •

   لية ال ربية لي

     

 ليدددة ال دددانوض   جهيدددد  اعددداد  دا سدددية ومدددداا و اعدددة   •

المحا مة الصوا ة والعيالة ال انونيدة ومو بدر الحا دو و    

و دو ددد مو بددر الحا ددو  ببرندداما  سدديا: االك رونددي    

الددرا  ح ددوا علدد  ال شدددر عاد ال انونيددة الصددالاة عدددن      
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 المحا م األالنية والعربية 

يد ددا  الم  دددمو  ليددة العلددوم  اا دد مراا ب جهيددد مو بددر الف •

 و حد ث بعا األبهدة لي المو براد ال دا سية 

(  اعددددة  دا سددددية بجهددددا  13 جهيددددد ) ليددددة اا  صددددال   •

( بشددكس مثبددل  Data Show مبيددو ر وبهددا  عددرض ) 

  ولالم

 الدالرة الهند ية    •

 أريددس مبندد  اا دد ثماا لددي عمدداض و جهيددد ال اعدداد        −

اان ها  من سعدال بدوع  ال دا سية لي المبن  حيث  م 

الكميدداد والمواصددفاد بعددد سحال ددم علدد  السددالة مك ددب 

 المهند:   ر ا المشا   للمبايرة بال نفير 

(  اولددة 130 جهيددد  اعددة مو بددر محو ددب   سددي لددـ ) −

  اانجليد ة لي مبن   لية اا  صال وال ر ة

اايراف عل   جهيد و أ يدث مدداا مجمدي ال اعداد/      −

دة ين بعد سحال م عل  الشدر ة الم مي د  مبن  األمير الحس

الصددناعية ال جاا ددة بدددعم م دددم مددن يددر ة البو ددا:      

 العربية 

اان ها  من  جهيدد و أ يدث مدداا مجمدي ال اعداد/        م  −

 مبن  األمير الحسين 

 رميم وصديانة مو بدر الحا دو  لدي  سدم الجوراليدا /        −

   لية اطلا 

بهدة  مبيدو ر   دو د ال اعاد ال دا سية بدأ   م  لية اليب   •

 ولا ا يو 

 ليددة ال ربيددة   جهيددد مر ددد خدددماد اليلبددة لددي الكليددة         •

وحددددة اا  شددداااد وال حليددددس   و  اعدددة ميالعددددة و ضدددم   

و مك بددة خاصددة بددالعلوم ال ربو ددة والنفسددية   و وااحصددالي

و وحدددة ال حليددس ااحصددالي و و اعددة لل دددا ب وال يددو ر و

لمبددالااد مك ددب و مك ددب ااايددال النفسددي وااب مدداعي و

  اليلبة

  لية الحجاوا للهند ة ال كنولوبية   •

سعالة  أريس  اعاد مو بدرا الحا دو  الموبدولة لدي      −

 

 

 

 

 

 

 

  لب الصيانة
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  مدخس ال و عة األول  )را(

سعالة  أريس  اعاد مبن  الكلية ال د م )رـ( عن  ر دق   −

  (  اعاد  دا سية10 ر يب ة  ف معل ة لي )

 اعداد ألغدراض    لية السياحة والفنالق   م  صيانة  دالث   •

 ال دا   

 حد ث بعدا ال اعداد ال دا سدية لدي الكليدة        لية اطلا   •

 و دو درا بال  نياد الحد ثة والو الس ال كنولوبية 

سنشددا   اعددة  دا سددية ذ يددة لددي  ددس   

 ليدددداد الجامعددددة  كددددوض  ليددددة مددددن 

مددددددددولة بالسدددددددبواة االك رونيدددددددة  

واان رنل وو الس  علم  فاعلية مدن  

 .موا نة الجامعة

نشدددددا   ددددداع ين ذ ي دددددين لدددددي  دددددس مدددددن  ليدددددة اط ددددداا س  دددددم 

واألنثروبولوبيددا و ليددة اطلا  بددمن )مبددالاة "معددا نر  ددي" 

 بجامع نا( 

1/7/2016 31/12/2020 

نالب الرلي  للشةوض 

 االاا ة

 الكلياد

 لالرة الودماد العامة

 اان اا والصيانةلالرة 

 الدالرة الهند ية

 لالرة اللوا م

 لالرة العيا اد

 

 

بدددالية بحيدددث  ددد م  س اعددداد  3شدددا  سنعلددد   العمدددس بدددااى •

  وصيص  اعاد لي المباني الجد دة 

 م   جهيد  اعاد الداا اد العليدا لدي  ليدة ال دانوض ل كدوض       •

  دا سية ذ ية  اعاد 

     

واحدددة ا ددم   جهيددد  اعددة  ددم  ليددة اط دداا واألنثربولوبيددا    •

  ( من م برع204ث ة)

  (  اعاد ومو براد ذ ية8 جهيد )  م  لية اليب   •

     

 القياسية(.: إعادة تأهيل القاعات الصفية وتزويدها بالوسائل التعليمية والتقنية المناسبة )القاعات 2الهدف الفرع

سبدددددرا  صددددديانة عامدددددة لل اعددددداد    

 الصفية 

 نظيف ال اعاد و وصيانة لوا ة لل اعاد لي نها ة  س لصس

 )لم   م سنجا  النسبة الميلوبة(  بشكس لواا ومن ظم 

1/1/2017 31/12/2020 

نالب الرلي  للشةوض 

 االاا ة

 الكلياد

 لالرة الودماد العامة

 اان اا والصيانةلالرة 

 الدالرة الهند ية

 لالرة اللوا م

 لالرة العيا اد

 

% من المباني 25

  س عام



    2018/2019التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام الجامعي 

 164 طـــة والتخطيـــالتنميرة ــــدائ

صددديانة بميدددي ال اعددداد الصدددفية لدددي مو لدددف الكليددداد لدددي     

 الجامعة 
   

 
 

  اعاد  دا سية  3 لية السياحة والفنالق  صيانة لـ •

الصددديانة  صددديانة بميدددي ال اعددداد الصدددفية لدددي    لالدددرة  •

 مو لف  لياد الجامعة 

  د م الرةا الفندي والهند دي لددالرة      م الدالرة الهند ية   •

  اان اا والصيانة

عمدداع ةبددرا   الددة  سمبندد  بد ددد مة ددث و   ليددة اليددب    •

  الصيانة بال نسيق مي الشر ة المنفرة للبنا 

 لية ال ربية  الصديانة الدوا دة للكليدة ومرالهدا  ددوااد       •

 الميا و ولراض الجدااض 

  لية الحجاوا للهند ة ال كنولوبية   •

عمس صيانة  املة لي مباني الكلية لحس مشكلة ال دلئدة   -

والميددا   وعمددس خيددة اعددالة  أريددس يددبكاد ال دلئددة       

 خالع الف رة ال المة 

 ر يب يبك حما ة لدي األمدا ن الويدرة لاخدس الكليدة       -

لضماض  المة اليلبة باابالة ل ر يب ةبوا  حد د ة 

   لفة من مباني الكليةلي ةما ن مو

صيانة نوالر األلمنيوم للوابهة الوربية لمبند  الهند دة    -

الجد ددد )رددن( لمنددي  سددر ب ميددا  األميدداا سلدد  لاخددس    

  الورف الصفية

 14 ر يددب  دد الر لددي  الددة الوددرف الصددفية وعدددلرا   -

 ل صب  ة ثر ماللمة للعملية ال دا سية 

سعددالة  صددميم و ر يددب المنصدداد الواصددة بددالورف      -

صفية لي المبن  الجد دد )ردن( بحيدث ةصدبحل ة ثدر      ال

 ماللمة للعملية ال دا سية 

 ر يددب وحددداد سنددااة لددي ال اعدداد ال دا سددية لمبندد      -

  )رـ(   نا ب مي األ  ف المعل ة الجد دة

ا  بداع و ر يب مراوح لي بعا ال اعاد ال دا سدية   -

 ة لي الكلي

   

 

 

% من المباني 25 نالب الرلي  للشةوض  31/12/2020 1/1/2017 دو ددد و ددم    بميعهددا لددم  دد م  حددد ث ال اعدداد الصددفية ال المددة  دو ددددد ال اعدددداد الصددددفية باأل دددداث  
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(  لياد ومر دد اللوداد بلدوا م مك بيدة     10 اعاد صفية لي ) واألبهدة والمعداد الال مة 

)لدم  دد م سنجددا    وة داث منا ددب وةبهددة سلك رونيددة و هرباليددة   

 النسبة الميلوبة( 

 االاا ة

 الكلياد

 لالرة الودماد العامة

 اان اا والصيانةلالرة 

 الدالرة الهند ية

 لالرة اللوا م

 لالرة العيا اد

  س عام

 ددم   جهيدددد  اعددة للميالعدددة لددي  ليدددة الحجدداوا للهند دددة      •

 ال كنولوبية 

و  ليدة السدياحة والفندالق    اعاد  دا سدية لدي    3 م   حد ث  •

باابددالة سلدد  ا دد حداث مكدداض موصددص انشددا  مك ددب    

 نموذبي لمحا اة مك ب  ياحي 

 م   وصيص  اع ين سبالي ين لكلية الصديدلة و جهيدرمدا    •

 باأللواد الال مة  

 م   دو د ال اعاد الصفية بما  ح ابم من ة اث خالع ل درة   •

 الصيانة الدوا ة 

   

 

 

لالرة الصيانة   م   دو د ال اعاد الصدفية بمدا  ح ابدم مدن      •

ة دداث خددالع ل ددرة الصدديانة الدوا ددة مددن  را ددي ومكا ددب  

 والواح و  يجاد 

  مة ث بأحدث ال جهيدادومبن  بد د  لية اليب  ال •

 لية ال ربية   جهيد مصل  لليالباد بعد  ل ي  برع ب يمدة   •

 ل ناا  800

لردداض  اعدداد مبددان  )رددا و رددـ( للكليددة     ليددة الحجدداوا    •

و وييددددر و ر يددددب بددددرالا وصدددديانة لشددددبابيك ال اعدددداد    

  ال دا سية

   

 

 

 : إنشاء قاعتين ذكيتين في كل مبنى من موازنة الجامعة.3الهدف الفرعي

 حد دددددد ةمدددددا ن ال اعددددداد الر يدددددة    

 بال نسيق مي عمدا  الكلياد 

مبند      علممدا بدأض  للكليداد لم   م  حد دد ةمدا ن ال اعداد الر يدة     

 اعداد ذ يدة مجهددة بالو دالس      3 حدوا   ليدة ال دانوض الجد دد    

  لك رونية الجد دة اا

 ا  حداث  اعة ذ ية لي  لية ال ربية الر ابية 

 

1/1/2017 31/12/2020 

نالب الرلي  للشةوض 

 االاا ة

 الكلياد

 لالرة الودماد العامة

 اان اا والصيانةلالرة 

 

 ال اعاد% من 25

  س عام
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 الدالرة الهند ية

 لالرة اللوا م

 لالرة العيا اد

 جهيددددد ال اعدددداد الر يددددة باأل دددداث   

واألبهدة والمعداد الال مدة بدمن   

 مواصفاد معينة 

  باأل اث واألبهدة لم   م  جهيد ة ة  اعة ذ ية

 

1/1/2017 31/12/2020 

نالب الرلي  للشةوض 

 االاا ة

 الكلياد

 الودماد العامةلالرة 

 اان اا والصيانةلالرة 

 الدالرة الهند ية

 لالرة اللوا م

 لالرة العيا اد

 

 ال اعاد% من 25

  س عام

مة ثددة  بد دددةبهدددد  اعددة   ليددة اط دداا واألنثربولوبيددا    •

  بالكامس

لدددم  ددد م  جهيدددد ةا  اعدددة لعددددم  دددولر    دددية  دالددددالرة الهن •

  موصصاد مالية

 Smart لدب  جهيدد  دبي  اعداد ذ يدة )      لية اا  صال   •

Roomلي الكلية )  

  (  اعاد8)  و  ي و ر يب  م  لية اليب   •

   

 

  لب ال اعاد

 : تأهيل المرافق الصحية في الجامعة.4الهدف الفرعي

صددددديانة عامدددددة للمرالدددددق   سبدددددرا  

 الصحية 

لدددم  ددد م سبدددرا  الصددديانة العامدددة الال مدددة للمرالدددق الصدددحية   

 بالجامعة 

1/1/2017 31/12/2020 

نالب الرلي  للشةوض 

 االاا ة

 الكلياد

 الدالرة الهند ية

 لالرة العيا اد

 لالرة اان اا والصيانة

 

 

       الصحية لمرالقل الال مةبرا  الصيانة س  م لالرة الصيانة  

سبدددددرا  صددددديانة لوا دددددة للمرالدددددق 

الصددددحية بعددددد نها ددددة  ددددس لصددددس     

 لاا ي  

 برا  الصيانة الدوا ة لمرالق الجامعة الصحية س  م 

1/1/2017 31/12/2020 

نالب الرلي  للشةوض 

 االاا ة

 الكلياد

 الدالرة الهند ية

 لالرة العيا اد

 لالرة اان اا والصيانة
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السددياحة والفنددالق   ددم   حددد ث مددرل ين صددحيين بشددكس      ليددة 

  امس 
   

 
 

 : تأهيل الشوارع، األرصفة، زيادة المساحات الخضراء.5الهدف الفرعي 

من يوااع الجامعة الرليسدية مدن    2م21635 و عبيد م   أريس  سعالة  عبيد الشوااع  

  %20بنسبة  2م62 101673ةصس 

 م   عبيد الشوااع لكلية اليبو وسحالدة عيدا  ل و ديي اليدرق     

 31/12/2017 1/1/2017 من الجهة الشر ية للمبن   

نالب الرلي  للشةوض 

 االاا ة

 الكلياد

 الدالرة الهند ية

 لالرة اللوا م

 لالرة العيا اد

 لالرة اان اا والصيانة

 

 

سبرا  الصيانة الال مة لألاصفة 

 واانااة 

مدددن ةصدددس   2م16954مسددداحة األاصدددفة ال دددي  دددم   أريلهدددا    

 % 22بنسبة  2م76250

  م  عمس صيانة انااة الشوااع وعمس صيانة لألاصفة 

 1/1/2017 31/12/2017 

نالب الرلي  للشةوض 

 االاا ة

 الكلياد

 الدالرة الهند ية

 لالرة اللوا م

 لالرة العيا اد

 والصيانةلالرة اان اا 

 

 

 لالرة الصيانة   •

 م  اان ها  من سبدرا د سحالدة عيدا   ر يدب وحدداد       -

ل ددولير    LEDسنددااة الشددوااع لددي الجامعددة لنظددام     

 اليا ة الكهربالية 

لاخس المباني بدع  LEDوحدة سنااة  1500 م   ر يب  -

 الوحداد ال د مة 

 الهند ية   الدالرة •

 وعمس اصيف العمس عل   و عة يااع  لية اليب  -

سنشدددا  لواا علددد    دددا ي يدددوااع اا  صدددال الجد دددد     -

 ومبن  اليب ومدخس البوابة الجد دة 

 عمس اصيف ةمام  لية اليب واا  صال الجد د  -

 غر  مبن  اا  صال الجد د  عمس ة اا ف -

و  ر يدددب نجيدددس صدددناعي لسددداحة الروبدددة الداخليدددة    -

لدددي المدا دددة   ا ددد حداث  ددداحة خاابيدددة للروبدددة و

  النموذبية
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( مثمددرةو 15( حربيددةو )9  نددةو ) يددجرة( 258 ااعددة )  ددم    الة مساحة المنا ق الوضرا   

 ي اع خضرواد ة( 1250)

مر د اللواد  ا امة نشدال  البدي لدااعدة المني دة المحييدة      

 31/12/2017 1/1/2017 بمر د اللواد 

نالب الرلي  للشةوض 

 االاا ة

 الكلياد

 الدالرة الهند ية

 لالرة اللوا م

 لالرة العيا اد

 لالرة اان اا والصيانة

  

 ااعة المني ة 

بمر د المحيية 

  اللواد

و يددجرة    ددوض ( 135  نددةو ) يددجرة( 527 ااعددة )  ددم  −

و ة حوليدددةل( يددد 500)ملفدددوف ةحمدددر وةخضدددرو  ( 400)

 ( نب ة لاخلية 64)

 الجدا الو يية وحرا ة األاض  −

بأيدددجاا الد ندددة   ااعدددة حد  دددة مبنددد  ااا بدددال/ عمددداض   −

 )ظس( لاخس المكا ب   نة  والحولياد و و  ي نبا اد

 ااعة ةحواض  لية اليب بأيجاا الد ندة والحــدـوليادو    −

 لاخس المكا ب  و ــو  ي نبا اد   نة )ظس(

     

اابي بجانب مبند   ليدة اليدب     شجير األ  م  لية اليب   •

  دو د الكلية بأي اع ونبا اد و والجد د

بدااعددة  ليددة اا  صددال   ددام مجموعددة مددن ممثلددي الكليددة    •

 مشا س ل د ين الكلية 

 ( مرلقلالرة الودماد العامة ) •

     

 : إعادة تأهيل واجهات المباني.6الهدف الفرعي

وسبدددرا  الصددديانة الال مدددة  نظيدددف 

 للوابهاد الواابية للمباني 

 نظيددف وابهدداد مبندد  المدا ددة النموذبيددة مددن الوددااا      ددم 

 بوا ية ال رف الرملي 

لددم  دد م سبددرا  الصدديانة الال مددة للوابهدداد الواابيددة لمبدداني   

 الجامعة 

 

 

 

1/1/2017 31/12/2020 

نالب الرلي  للشةوض 

 االاا ة

 الكلياد

 الدالرة الهند ية

 لالرة اللوا م

 لالرة العيا اد

 لالرة اان اا والصيانة

 

% من المباني 25

  س عام

لالددرة الصدديانة   ددم   رايددة مبندد  ابددن  ددينا ووابهدداد         •

 بعا المباني األخرى بشكس بدلي 

 سعدال عيا  ألعماع سنشالية م فر ة الدالرة الهند ية   •
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file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/المراكز/مركز%20اللغات/أدلة%20مركز%20اللغات/دليل%2022.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20نصف%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/مرفق%20دائرة%20الخدمات%20العامة.docx
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ومبن  لالدرة الوددماد    نظيف وابهاد  لية الشر عة  -

 العامة و لية ال ربية 

 عدع مالي لسي  مبن  الندواد والروبة  -

   رميم وعدع مبن  مس ولع األ اث -

 لالرة الودماد العامة  •

 نظيددف يددوااع و دداحاد وحدددالق الجامعددة ومبندد       -

 اليرمو  موع   

  نظيف  باا مباني ومرالق الجامعة المو لفة   -

  نظيف مباني ومرالق الجامعة الداخلية  -

 نظيدددف السدددكناد )ذاد النيدددا ين والسدددكن الجندددوبي  -

 و كن  بدة( 

  نظيف صالة الجمنا  وم خالع ل رة ال ورا   -

 جهيد و نظيف مبن   لية اليدب والصديدلة مدن ةبدس      -

 اال  اح   

 الجامعة   نظيف يوااع و احاد وحدالق -

غسيس  جال ومو يل ي ق الضيالة و دكن اليالبداد    -

 لاا ين عضا  ريئة ال دا   والموظفين ااةومكا ب 

مكالحة ال وااض والحشدراد لاخدس الحدرم الجدامعي      -

  وا كاض العاملين و كن اليالباد

صديانة عامدة لمبندد  ال ر دة اانجليد دة و اعدداد      ليدة اطلا    

  ال دا   لي الكلية

 : تأهيل مبنى الجمنازيوم.7الهدف الفرعي

سبرا  الصيانة الال مة للمبن  من 

 الداخس والوااا 

% مددددن ةعمدددداع الصدددديانةو و أريددددس المبندددد     50نجددددا  س  ددددم 

الوحدددداد الصدددحيةو ولرددداض بددددااض الصدددالة مدددن الدددداخس   و

 والواااو وصيانة المكيفاد 
1/1/2017 31/12/2017 

نالب الرلي  للشةوض 

 االاا ة

 الكلياد

 الدالرة الهند ية

 لالرة اللوا م

 لالرة العيا اد

 لالرة اان اا والصيانة

 

 

لالرة الصيانة    م صيانة المبند  بشدكس لواا مدن الدداخس      •

 والوااا 
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سنجا  الصيانة و امل الدالرة الهند دية    م الدالرة الهند ية   •

 واايراف الهند ي  ةباا  شاا

 جهيدددد المبنددد  باأل ددداث واألبهددددة   

 والمعداد واانااة الال مة  

 داع العمددُسمددا  ددعددالة  أريددس مبندد  الجمنددا  وم و بإبدددة العمددس 

   ماباا

 

 

 

1/1/2017 31/12/2020 

نالب الرلي  للشةوض 

 االاا ة

 الكلياد

 الدالرة الهند ية

 لالرة اللوا م

 لالرة العيا اد

 لالرة اان اا والصيانة

 

 

      لالرة الصيانة    م  جهيد المبن  بشكس لواا حسب الحابة 

 تحسين خدمات الطعام والشراب.:  8الهدف الفرعي

سعددددالة  شددددويس م اصددددف الجامعددددة  

المو ولة و حسين مس وى الوددماد  

باايدددد را  مددددي ال يدددداع   الم دمددددة 

 الواص 

   وبدددد ميعدددم واحددددد اليسدددي ل  ددددد م خددددماد اليعددددام     ةوا

والشدددددرا  لليلبدددددة والعددددداملين وبددددديوف الجامعدددددةو    

 عدال اليعام والشرا   وبد ميب  مر دا او

( ع ددد ا جدداا مددي ال يدداع    23) ب و يددي انيمددا   امددل الجامعددة   

الودددداص ل  ددددد م خدددددماد اليعددددام والشددددرا  لليلبددددة     

 ن لي الجامعة حسب ال الي والعاملي

( مبنددددد   ليدددددة الحجددددداوا ومبنددددد   2ميعدددددم عددددددل ) -1

 عالم وااوالعلوم االاا ةو  لي ي اا  صال 

 ( الم صف الشر ي 1م صف عدل ) -2

( مو عدددة علددد  مرالدددق الجامعدددة    20ة شدددا  عددددل )  -3

 المو لفة 

 الثمدددددا  الميددددداعم واأل شدددددا  والم صدددددف  وضدددددي للر ابدددددة  

 الداخلية والواابية الصحية 

اابعمددا  الوببدداد الم دمددة لددي ميعددم الجامعددة بيدددة ونظيفددة       

وة ددعاارا مع ولددة بعددد ةخددر اةا اليلبددة والعدداملين وبدديوف 

 الجامعة من خالع الم ابلة الشوصية 

1/8/2016 31/12/2017 

نالب الرلي  للشةوض 

 االاا ة

 الكلياد

 لالرة الودماد العامة

 لالرة العيا اد

  

 سعالة ل    ف ير ا  لية ال ربية  • 

  دددددوم لالدددددرة الوددددددماد العامدددددة بالم ابعدددددة واايدددددراف   •

علدددددد  الميدددددداعم واأل شددددددا  والموددددددا ض والم اصددددددف  

 المس ثمرة لاخس الحرم الجامعي  
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شية  نفير ة  م  سنجا را ولم  رل لي الوية اا  را يجيةةن  
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 كاديمية:الكليات والبرامج األالمحور األول: استحداث 

  )ال راا(  ب دالية والمنارا وال دا    حل مسم   سم المنارا و رق ال دا  ال ربية اا لما  سمي •

 (ال راا)  علوم اليبية السر ر ة لي  لية اليب سمي العلوم اليبية األ ا ية والا  حداث  •

 (ال راا)   لية الصيدلة سمي العلوم الصيدانية والمماا ة الصيدانية لي ا  حداث  •

 

 :راسيةالمحور الثاني: البرامج والخطط الد

 Accreditation index و يو ر نظدام خداص  دمي نظدام مةيدر ااع مدال       بنا  م  بجهول ذا ية من  بس لر ق من مر د ااع مال والجولة ومر د الحا ب  :تطوير نظام مؤشر االعتماد •

system  يساعد م ورا ال راا لي سلااة الجامعة عل  ما  لي لراا : 

 .سصداا   اا ر لحظية اح سا  اليا ة اا  يعابية لبراما البكالوا و: لي الجامعة ➢

 . حد د ةعدال ال بوع لبراما الداا اد العليا بنا م عل  اح سا  اليا ة اا  يعابية لبراما البكالوا و: ➢

 .يط ااب عاث بما   ال م مي البراما الميروحة لي الجامعة حسب ة   ااع مال لي ريئة اع مال مة ساد ال عليم العاليال وييط لل عييناد األ ال مية وخ ➢

 . هام لي  ح يق معا ير بماض الجولة لي مة ساد ال عليم العالياا ➢

 .لبراما األ ال مية ال مية بنا  عل  اليا ة اا  يعابية لا م الويط الم عل ة با  حداث ةو سلوا  البراما األ ➢

 

وبدبط   األ دال مي يدراف  جامعدة اا ال دالمية واللودة العربيدة لدي  ر يداو وحسدب اا فا يدة   دول          وة ال مية بايدا  يدهير للعلدوم اا    الجامعة و يي ا فا ية  عاوض بين  أكاديمية باشاك شاهير: •

لي مجالي الشر عة والداا اد اا الميةو واللوة العربية لداب ي البكدالوا و: والداا داد العليدا وذلدك ولدق      يهير  ال مية ال ي   دمها ة ال مية بايا  العملية ال عليمية وبول ها للبراما األ

الهيئة ال دا سية بين الجانبين لوا اد ال دا   والد اااد العلمية بهدف  بدالع الوبدراد والمعدااف بمدا      اليرمو    ما نصل اا فا ية عل   بالع ةعضا بامعة الويط الداا ية المع مدة لي 

   ودم العملية ال عليمية لي  ال الجانبينو باابالة سل   بالع اليلبة لي المجااد ذاد اار مام المش ر  

 و ور ا الدلعة األول  من اليال   و يق واع مال اا فا ياد مي بايا  يارير  ما  م  

08-56-10-13-12-2016-https://www.yu.edu.jo/old/index.php/yumn/newscenter/885 

  

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/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

( عل  مس وى بامعاد الو ن العربي 18( عل  مس وى الجامعاد األالنيةو والمر بة )2حصلل بامعة اليرمو  عل  المر بة ) ( العالمي للجامعات:Webmetricsتصنيف ويبومتركس ) •

 حسدين وبدولة    سلد    يديم لدي س دبانيا عدن المجلد  العدالي للبحدث العلمدي و هددف          و صددا ردرا ال   و2016لعدام  ( العدالمي للجامعداد   Webmetricsوذلك حسب  صنيف مو ي و بوم ر   )

( ورو   يديم نصدف  دنوا  صددا لدي يدهرا  دانوض        Open access) لمية المحكمة بير  ة الولوا المف وحمة ساد ال عليم العالي والبحث العلمي عل  اان رنل و شجيي نشر الم ااد الع

  بامعة( 26000  جاو  عدلرا )عالمية و شمس ال صنيف بامعاد و الثاني و  م و  من  س عام

لددد   نددداة بامعدددة اليرمدددو  الر دددمية علددد   سو وا دددا مو لفدددة باابدددالة  خبددداا الجامعدددةةو وال دددي   ضدددمن 24/1/2017مدددن  اع بددداامس YUMN عالميدددة دددالق يدددبكة بامعدددة اليرمدددو  ااس •

  yumn@yu.edu.jo  ليها عبر الرابطس مكن الوصوع ال ي ) رمو   يو (  اليو يو 

 .وريئة ااعالم المرلي والمسموع ا فا ية اخصة البث ااذاعي الممنوحة لإلذاعة بموبب  راا من مجل  الو اا  جامعةاللي (F.M) بدلد سذاعة  رمو   •

 رخيص بد د لصحالة اليرمو  بحيث  صددا عدن الجامعدة ميبوعدة صدحفية ة دبوعية يداملة  صددا باللودة العربيدة ول كدوض            عل  عل  الموال ة ب راا من مجل  الو اا  حصلل الجامعة  •

   رلك الميبوعة الصحفية الوحيدة ال ي  صدا خااا العاصمة عماضب

الجدد    والمعلومادنجد لر ق من لالرة ال نمية وال وييط و لية  كنولوبيا المعلوماد ومر د الحا ب ة  (Intelligent System for Decision Support)النظام الذكي لدعم القرار  •

  ددم   بماةخرىو مواال بشر ة ومالية و لبة وبراما  من المو لفةاالك رونية  الم ولرة لي ةنظمة الجامعةالبياناد وعك    وم عل  ابط حيث ر ي لدعم ال راا المعلوماد النظام األ بر من 

 حسب المس جداد   ابس لل يو ر مس  بالمس مر وأض ررا النظام بو علمما ال راا لي الجامعة ألصحا المعلومة الفوا ة 

 يبيق رر   م  ( ل يو ر و حد ث الويط الداا ية لي الجامعة  و د Benchmark براما معياا ة ) ابامعة عالميم 500 ال مية لي بامعاد عالمية مرمو ة بمن ةلضس ةاع مال براما  م   •

   ال مية الم اانة المعياا ة مي  س براما الجامعة األ

 

 المحور السادس: العالمية:

ا  ر دة لدي المني دة العربيدة وخصوصمد     عالة  رميم وصيانة و أريس الموا دي األ ا اس ليميم ااع مال الجامعة مر دم م  لترميم وتأهيل التراث الحضاري في المنطقة:  ااقليمًي ااعتماد الجامعة مركًز •

مدين  ةمر كيدة وبمشداا ة اؤ دا  بامعداد مرمو دة و     لي بامعة  يس لي الوا اد الم حددة األ  الي  وا ا والعراق بنا م عل   وصية المة مر العالمي الثامن لرؤ ا  الجامعاد الرا ع د مةخرم

و دط لدي ردرا المدة مر الددولي الهدامو الدرا        لعو هدا ل مثدس العدالم العربدي والشدرق األ      دم    رة منظمة اليونسكو  ل د  انل بامعة اليرمو  الجامعة العربيدة الوحيددة ال دي    عام اامم الم حدة ومد

 خصص لر م  يا اد و وبهاد عالمية بد دة لي مجاع  رميم و أريس وسلااة ال راث الحضااا العالمي 

 http://ujnews2.ju.edu.jo/Lists/News/Disp_FormNewsWatan.aspx?ID=7542  

اخ ياارا لعضو ة المجل  من بين  ال مالة  م    وا العل الفاعوااو حيث الداأل  اذ ا لي المجل  ال نفيرا ا حال بامعاد العالم اا المي ممثلة برليسها بامعة اليرمو  عضوم ان وا  م   •

   المي ضا  المجل  ال نفيرا ا حال بامعاد العالم اا راا ان وا  ةع    اوعالميم اوعربيم او نيم انجا مسو وررا  عد 2019-2017بامعة س المية 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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جامعة ومجموعة  عليمية انشا  لرع لجامعدة اليرمدو  لدي مد ندة لبدي و  دول  الشدر ة اامااا يدة  جهيدد و دولير           ال جرا اطض ااعدال وال حضير لوبي الصيوة النهالية ا فا ية بين  دبي: •

 ح ما ررا الفرع و  ول  بامعة اليرمو   رح البراما األ ال مية واايراف األ ال مي م ابس نسبة مئو ة من ا وم اليلبة  ي م اا فاق عليها ا البن  ال ح ية والمرالق الال مة انشا 

و جرا العمس عل  سنشا  ة ال ميدة  ود ص لدي     John Hopkinsمااا ية و عاوض ة ال مي مي بامعة ةمر كية سومجموعة ا  ثماا ة جامعة ال جرا اطض ااعدال وال حضير ل و يي ا فا ية بين  •

بال عداوض مدي   جامعدة  الو  دول     صااد الفضالية لي بامعة اليرمو  حيل   ول  المجموعة اا  ثماا ة   دد م البند  ال ح يدة والمرالدق وال جهيدداد الال مدة انشدا  الكليدة        علوم الفضا  واا

 اايراف األ ال مي عل  البراما األ ال مية الميروحة لي رر  الكلية   John Hopkinsبامعة 

الماع واألعماع لي العاصمة عم اض حيث   ول  الكلية   د م براما نوعية لدي    وصصة ضما لع د يرا ة بين بامعة اليرمو  ومجموعة  الع ةبو غدالة انشا   لية لي  ال حضيراد جرا  •

 حا بة الدولية غير م ولرة لي الجامعاد األالنية و ح ابها السوق المحلي والدولي مجااد الماع واألعماع والم

 

 :المحور الحادي عشر: البنية التحتية

 رابي  بير لي مس وى البنية ال ح ية والمرالق الودمية وال اعاد ال دا سية لي الجامعة لي السنواد المابيةو لرا  اض من بين ة ص   سنم حصسمن المة ف ال وع نرتقي بجامعتنا":  امبادرة "مًع

 الهدف ل د  امل الجامعة باابرا اد ال الية  لق والهيبة للجامعة عبر برناما  موح ل يو ر البنية ال ح ية لي الجامعة ول يو ر ال اعاد ال دا سية ول ح يق رراعالة األسةولو اد الجامعة رو 

 ة دراف المواصدفاد ال دي  نشددرا     ةحددث ولدق   مبالاة "معا نر  ي بجامع نا"و ال ي  هدف سل   عد د الشرا ة بين الجامعة وال ياع الواصو بما  يوا البنية ال ح يدة والبيئدة ال عليميدة    س الق •

  اعاد ال دا   و جهيدرا بأحدث ال  نياد وال كنولوبيا الحد ثةو بما  مكدن اليالدب وعضدو ريئدة ال ددا   مدن   دالة مسداحة ال علديم ال فداعلي           و  وم المبالاة عل   يو ر .العملية ال دا سية

 ال ميدة ال صدوا ال عليميدة ويدر ة السدي ي  دن ر        ةن نجا   اع ين ذ ي ين لي الجامعة بدعم مد س م    و د ةمكاناد م  دمس ليها منو ولر لهما بيئة مثالية ب بالع المعلوماد بما   ولر  ة بربشكس 

ض  جلدب  ة  ومدن المةمدس   والعلوم االاا دة  و لية اا  صالوالداا اد اا المية   لباد من ال ياع الواص  حل الداا ة انشا   اعاد مما لة لي  لياد مو لفة منها  لية الشر عة 7ورنا  

 منا  عل   سمية ال اعاد المنشأة بمن رر  المبالاة باا م الرا  و اا  المموع ظس موال ة مجل  األمن ال ياع الواص لي  ة برالمبالاة ار ماما 

 دنواد ل أريدس البنيدة ال ح يدة مدن يدوااع ومرالدق صدحية و اعداد  دا سدية ووابهداد مبداني وبمدا  عيدد األلدق                 3ا علد   ا م كدامال مو عمد  برنامجمد  اا د را يجية وبعل الجامعة لدي خي هدا    •

 للجامعة 

الثداني( والدرا  ديودم الكليداد اليبيدة وبدا ي        عبدد اهلل سنشاؤرا بدعم من المنحة الوليجية ري مبند  ال اعداد ال دا سدية )مجمدي األميدر الحسدين بدن         م  اليسية  مباضى 3 س كمس الجامعة  جهيد  •

 ال انوض  مبن   لية  لية اليب ومبن  الكلياد لي الجامعة و

 جهيدد ردر  ال اعدة ب بدرع      دم   ض ال اعة ال د مة لم  عد  في بالم يلباد األ ا دية  و دد   س ماعاد مجال  الجامعة )مجل  األمنا  ومجل  العمدا  ومجل  الجامعة( حيث  جهيد  اعة حد ثة اب •

 خاابي ولوض ةض   حمس الجامعة ة ة نف اد 

 بال عاوض مي ير ة   ن لي  احة مبن  ال اعاد ال دا سية  " منحو ةال"  م   نفير •

  ا  الم المبن  الجد د لكلي ي اليب والصيدلة •
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 يدو ر نظدام    دم   واوبدي  مدا   األ  حدال اانشا   اعة عرض خاصدة للحضدااة النبييدة بددعم مدن      س م  الني حيث بايرد الجامعة ب يو ر م حف ال راث األ :ردني في الجامعةتطوير متحف التراث األ

ا علد   يدو ر اليدابق الثداني مدن الم حدف حيدث  يضداف بنداح خداص           عرض خاصة ل ما يس عين غداع الفر دة عل  مس وى العالم  و جرا العمس حاليمد  لإلبا ة لي الم حف و يو ر خدانة ذ ي

 بداعي ا لي الجانب ال  ني واانسانية وخصوصمالض لي  يوا الحضااة اارمة األعل  مسا الضو  سلط 

 

 :حياء البحرية في المحطة البحرية في مدينة العقبةتطوير معرط األ

حيا  البحر ة لي محية العلوم البحر ة لي الع بدة وال دي    حد ث و يو ر معرض األ  م 

 وي و بير من ير ة البو ا: العربيدة    د ررا الجامعة بالشرا ة مي الجامعة األالنية ب مو س

 لة  و ح وا المعرض عل   الة ةصناف المرباض واأل ما  النالاة لي خلديا الع بدة   ةوير ة 

ض بعددا ردر  األحيدا  ةصددب    ةخاصدة   اي هددا علميمد والبحدر األحمدر بهدددف المحالظدة عليهدا و و     

لد   عميدق و عد دد ال وعيدة عندد ةبندا  المج مدي المحلدي         سو هددف المعدرض    .ن راضباا امهدلم

د بدم  والدالر ن بأرمية المحالظة علد  البيئدة البحر دةو وسبدرا  ال ندوع البيئدي الفر دد الدرا   مي د         

للددخس لمحيدة العلدوم البحر دة      اومصددام  ا دياحيم  اخليا الع بة سبالة سل   ونم  يصدب  مدداام  

 .لدعم  مو س ةبحا ها العلمية

 
 

أل بدا  والمس شدفياد    م  مرابعة  الة خدماد ال أمين الصحيو بعد ةض  الها  شوراد  ثيرة و رابي لي مس واراو و م  سعالة نوع الودمة ويكلها و ر ها ويبكة ا :حيالمركز الصحي/ التأمين الص

لحين ن س  الة خدما م مدن خدالع  ليدة اليدب لدي الجامعدة مدن          م   يو ر  دااد المر د الصحي بشكس مة لو و عد س  عليماد ال أمين الصحي بما  عد  نوع ومس وى الودمة و جراوالصيدلياد 

 ةبس الي مس وى خدما م ال ي  دنل بشكس واب  لي السنواد األخيرة 
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ة ال  اح عيالاد بامعة اليرمدو  ليدب األ دناضو وال دي ةنشدئل لدي الحدرم الجدامعي بموبدب ا فا يدة ال عداوض المبرمدة بدين الجامعدة ويدر ة ال يثداا                  م   :افتتاح عيادات جامعة اليرموك لطب األسنان

بهددة والمسد لدماد اليبيدة الال مدة للمعالجداد السدنية       بكالدة األ  والعيدالاد مددولة  لمرابعيها من ةعضا  الهيئ ين ال دا سية واالاا ة واليلبةو المعالجة السني ة خدماد حيث  ولر للودماد اليبيةو 

حيث  س  بس الكوالا اليبية المرابعين للمعالجدة  و و  دم العيالاد بعا الودماد المجانية للعاملين لي الجامعةو وةخرى بنسبة خصم معينةو وذلك بموبب اا فا ية المبرمة بين الجانبينو وبراح ها

ا سل  ال يلعاد المسد  بلية بال و دي لدي    الجراحة السنيةو ةو المعالجة الو الية واللثو ةو ةو معالجة ة ناض األ فاعو باابالة سل  الودماد اليبية ال جميلية السنيةو مشيرم السنيةو ةو  ااعة األ ناضو ةو

 حكمهم ظدروف  بيدة خاصدة  جعلهدم غيدر       نن  والا  ب األ ناض من الوصوع للمرب  الر  مك ادمم مي  االعيالاد بها مو ضم رر  العيالاد ل  د م خدماد أل بر ير حة ممكنة من ةبنا  الجامعةو 

ل و يدق يدرا  ها مدي مو لدف مة سداد ال يداع الوداصو بمدا  ح دق          الجامعدة   سع   ناضو حيث  حوا ررا الجها  عل   الة األبهدة الواصة بالمعالجة السنيةو و الا ن عل  مرابعة عيالة  ب األ

 ال كاملية بين ال ياعينو و ر  ي بمس وى الودماد الم دمة 

ا  شف لر ق  لية اط اا واألنثروبولوبيا لي الجامعة معالم ة ر ة بد دة ورامة لدي مو دي ةم  دي  األ درا "بددااا"و وذلدك لدي مو دي          :كلية اآلثار في أم قيس وهامة لحفريةجديدة  أثرية اكتشافات

مجموعدة مدن     الكشدف لدي ردرا المو دم وألوع مدرة عدن       دم   يلبة الكلية بمن مساق ال دا ب الميداني بإيراف الد  وا عا ف الشيا  الي   سم اط اا بالكليةو حيدث  ال ن يباد األ ر ة الموصص ل

يااع الد كامون  و و رق مد نة ةم  ي  من الشرق ال  الودر و   مم اا من مس وى الشااع الرلي  والرا  اض  يلق عليوعل  عمق عشراد األ األ ر ةم  ي  ةنفاق الماليةو   ي لي و ط مد نة األ

ردرا    دونيو  مدا ةض بددااض   مدن اليدرا  األ   عمد دم ةو وةماميدة م د دةو و ر كدد علد  منصدة م دابد      ة دا:و و احاد   كوض من مدخس المعمدو و د: األ  وييط رللنس ي االكشف عن معبد ذ م   ما 

  المعبد مبنية من حجااة بومة ومهربة

 درا الوا دي    ر دة لدي مو دي بفدين األ    عماع المسوحاد وال ن يبداد األ ة اا العامةو ةنه  لر ق من بامعة اليرمو  ولالرة اط :ربدإوابد تاريخية في حقل جفين األثري بمحافظة أردني يكتشف أفريق 

ض ن دالا المسدوحاد األوليدة للمو دي  شدفل عدن العد دد مدن األوابدد          سو داع مدد ر مشدروع المسدوحاد األ ر دة لدي ح دس بفدين األ درا الدد  وا عدا ف الشديا              و ابدد سلي لوا  الكواة غدر  محالظدة   

ا  شاف العد دد مدن المعاصدر ال دي  اندل        ما  م  آاف  نة  بس الميالل  ةالبروندا و عول أل ثر من ةابع والمنش د المعماا ة واأل ر ةو ال ي  عول لف رة ما بين العصوا الحجر ة النحا ية والعصر

رالط  ون وا دة  ن ةض لر ق العمدس  دام بر دم خد    وبي و  ا  س ودم لعصر العنب والد  وض لي العصر ن الروماني والبيدنييو والعد د من الوداناد المالية ال ي  انل  س ودم لجمي الميا  لي لصس الش

 دي م لدي المسد  بس العمدس     وو  ر ة لدي المو دي و و ي هدا حسدب اليدرق العلميدة الحد ثدة       ل   سجيس سحدا ياد لجميي المنش د والمعالم األسنوفاباد للمو يو سبالة ا فاعاد وااو بوغرالية  ظهر اا

 لم ندرين لي  لك المني ة األ ر ة الهامة ا ا   باع السياح واعل   أريس ح س بفين للدولمند "ال بوا"و ليصب  باردم
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 حدال األواوبديو ومو بدراد المل ميدد ا الثال دة لدي مبند  الكليدةو         ب مو دس مدن اا   عدالم بجامعدة اليرمدو     لية االي  FM  ذاعة  رمواالم ر الدالم     م  ال  احFMح المقر الدائم إلذاعة يرموكافتتا

   ل و ال لفد وني والبث الفضاليو  باابالة سل  ال حد ث الكامس لأل

   اليرمو     رح مواصفاد لسجس و ني ل سجيس و و يق ال يي األ ر ة لي األالض

 

  :دائرة التنمية والتخطيط

ال ويديط ةرميدة وةولو دة  بيدرة لدي معظدم       د وُ سدهم لدي ال  ليدس مدن المودا ر و  لديص النف دادو و دد ُاعيدي          مي د   لعب ال وييط لواما ة ا يما ومهمما لي سنجاح ةا مة سدة  سدع  لل يدو ر وال   

من ردرا المنيلدق  امدل سلااة الجامعدة ب فعيدس مهدام لالدرة        المة ساد النابحة لمسارم م لي  حد د ةرداف المة سة و بيعة العال اد ونوعية المواال البشر ة و وبيم نظام االااة والنظام الر ابي و

  ال نمية وال وييط

  فعيس مهام الدالرة  المةرلين ح    أخروا عل  عا  هم مية وال وييط بكالا من الموظفين ال وبيم ب دو د لالرة ال ن  1

   اا  را يجيةللوية ال نفير ة  لالرة ال نمية وال وييط بم ابعة و  ييم األنشية   وم  2

 اة ا ديم  ا(و  كدوض لاعممد  Intelligent Decision- Making Support System) إنشدا  نظدام معلومدا ي ) وحيدد بهدول  واعدد البيانداد علد  يايداد ذ يدة( وبرنداما           بالددالرة    امدل   3

ابط ةنظمة و واعد بياناد بد دة مثس  نظام اللوا مو المشاا ي الواابيدةو العيدا اد مدي نظدام صدني ال دراا        م  و وللعمس ال ويييي اة ا يم األصحا  ال راا ا واذ ال راا المنا ب ولاعمم

 حاليما برمجة وابط نظام مر د الملكة اانيا للداا اد األالنية وخدمة المج مي الر ي و جرا 

 لف لي ةنشية الجامعة المو لفة  و وُ ةمسحيوبدوىو وو ةلالرة ال نمية وال وييط بإبرا  لاا اد س  واا    وم  4

 لجميي الوظالف   و  ييم األلا  الحو مةد وسعالة النظر بأ اليب لالرة ال نمية وال وييط لوارا لي عملية  يو ر الجها  االااا و يو ر الكالا االااا الم مي  ةخرد  5

  شكيلها انجا  رر  المهام  م  الدالرة بالمشاا ة لي سعالة النظر بهيكلة الوحداد االاا ة والوصف الوظيفي من خالع اللجاض المر د ة ال ي   امل  6

ةلد سل   وفيا العدب  ال دا سدي   مثس  مرا بة ُيعب المسا اد الداا ية و  د م م  رحاد ةلد سل  سلوا  الكثير من الشعب الدالدة وبال الي برمجة العب  ال دا سي وما  بعم من سبرا اد   7

 اابالي 

  2017-2016 حد ث وسصداا لليس الجامعة و و2017 حد ث وسصداا الدليس ال نظيمي   8

 الجهاد ذاد العال ة  ة م ة برا ة ذمة اليالب بالمشاا ة وال نسيق مي بعا  9

 ف خر ا وال ي  حوا بياناد ة ثر من خمسة اط اعدة بياناد الور جين المسارمة لي سنشا    10

 نجا  مةير الربا الوظيفي بالمشاا ة مي مر د الجولة ومر د الحا ب ولالرة المواال البشر ة س  11

ض  ربمدة معلومداد ردر  الددالرة  سداعد لدي       ساانجليد ة و د  م  البد  ب ربمة مو ي لالدرة ال بدوع وال سدجيس حيدث     صداااد باللوة  شكيس لجنة ل وحيد المصيلحاد للموا ي االك رونية واا  12

   عالميما  سو ق براما الجامعة المو لفة

     س من ةمر كا وبر يانيا سعدال لاا ة عن موصصاد المبعو ين للجامعاد الر ميةو و كاليف المعيشة لي  13
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 رر  ال وصياد حيد ال نفير  الخاععدال  وصياد وم  رحاد ل بسيط اابرا اد االاا ة واع مالرا من األ  اذ الرلي  حيث  م   عميمها عل  بميي وحداد الجامعة س  14

 لليس اابرا اد االاا ة ألرم اابرا اد لي الوحداد المو لفة  سعدال  15

   و ااة ال ربية وال عليم بال عاوض مي المدا ة النموذبية و لية ال ربية  المشاا ة ب عبئة ا  بانة  يا: مس وى ابا ير ا  16

 المشاا ة لي  عبئة معا ير   ييم ةلا  الرلي  لل عليم العالي والبحث العلمي   17

  جهيد المعلوماد الميلوبة من ريئة اع مال مة ساد ال عليم العالي ليما   علق بمحوا ال عليم العالي   18

 ل عليم العالي بإحصالياد  وص األ ال ميين واالاا ين المشاا ة ب دو د ا  19

 د العمس بااى عل   حد ث مو ي الدالرة االك روني باللو ين العربية واانجليد ة بال عاوض مي مجمي الر الة لل مي   20

 االك رونية الر ية لجامعة للجنة لاا ة ةنظمة الجامعة االك رونية المو لفة بهدف الوصوع لي  المشاا ة  21

 والمسارمة لي سنجا  األنظمة ال الية  المبالاة  22

o  نظام المنشوااد العلميةو ونظام ملف المساق 

o  برناما العب  ال دا سي والساعاد المك بية 

o  برناما   الة  عة ال اعة و سجيس اليالب لي نف  الو ل 

o  برناما حجد  اعاد اام حاناد سلك رونيما 

o  سحصا اد اليلبة برناما 

o  برناما موا نة الكلياد والوحداد ال نظيمية 

o  برناما مكالأة نها ة الودمة السنوا 
 

 الضعف و عد د موا ي ال وة  شف موا ي الضعف وال وة لي الجامعة من خالع م ابعة و  ييم األنشية ال نفير ة للوية اا  را يجيةو وبال الي ال وصية بمعالجة موا ي   23

  2018/2019وسنجا  ال  ر ر نصف السنوا للعام الداا ي  و2017/2018و و2016/2017و  2015/2016 ةالداا ي لألعواما ر السنو ة ونصف السنو ة سنجا  ال  ا  24

 م 2020 – 2017 راا الوية ال دا بية و حد د ااح ياباد ال دا بية للعاملين لألعوام سنجا  وسسعدال و  25

 ال يالاد االاا ةو وسنجا  نماذا   ييم األلا  للموظفين االاا ين والفنيين لي الجامعة سنجا  نموذا سلك روني ل  ييم   26

  حد ث و يو ر وسنجا  العد د من الهيا س ال نظيمية لي الجامعة بال نسيق مي الجهاد ذاد العال ة   27

 لك رونيما و جرا العمس عل  س ال ها  سن ها  من برمج ها االاا ة و م  ااد لي الوحداد لا  الم مي د بالجامعةو وبالدة األاع مال بالدة الموظف الم مي   28

 اع مال وس راا لليس وصف الوظالف لإللاا ين والفنيين لي بامعة اليرمو    29

 العمس عل   نفير وبرمجة نظام لم ابعة  نفير الوية اا  را يجية سلك رونيما     30

  عاوض مي عمالة يةوض اليلبة المشاا ة لي سنجا   اعدة بياناد الور جين بال  31
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 ولجنة لداا ة سمكانية ا  حداث  سم خاص ب سو ق براما الجامعة  والمشاا ة لي لجنة ااايال األ ال مي  32

 اابالي لاا ة و حليس الجدوع الداا ي واح ياباد اليلبة وما  بعم من سبرا اد و وصياد  امل بها الدالرة ةلد سل   وفيا  يمة العب  ال دا سي   33

 العبء التدريسي اإلضافي بالدينار حسب الفصل الدراسي 

 المجموع الصيفي الثاني األوع 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   

 

 :  القبول والتسجيلدائرة 

 العربية واانجليد ة  باللو ينا  حداث نموذا مصد ة عل  نسوة واحدة و وسبالة صواة اليالب عل  المصد ة و شف العالماد والشهالاد  1

   العربية واانجليد ة  باد اليالب باللو ينسعل   شف العالماد باللو ينو وسبالة عبااة الداا ة باان ظام عل  لكس لصس لاا ي سبالة بدا ة الدوام ونها  م   2

  اع مال الو الق االك رونية بدع الوا ية عند  بوع اليلبة و وال دام اليلبة عالماد  جالد ألايفة  يو ر نظام سلك روني   3

  الدلي المسبقوو لليلبة فعيس الوية االك رونية وال و يي االك روني عل  الو القو و  برناما اح سا  المعدع ال را ميو مثس عالميةال يو ر من خالع  ح يق معا ير   4

 سعيا  صالحية لرؤ ا  األ سام األ ال مية وعمدا  الكلياد برلي   ف الشعب وسبال ها لليال  مبايرة    5

 يلب  الصالحية للعمدا  باع مال و ومك مس سلك رونيسعيا  صالحية لليالب ب  د م  لب غير   6

 ك رونية من خالع مو ي اليالب ولي المراحس النهالية ا ال ها ل لباد ال أبيس اا  7

  (مرلقال)سنجا اد ةخرى باابالة سل  و ا من الحجد اليدواسنجا  عملية الحجد االك روني ل اعاد اام حاناد بدلم  8

 :  اإلنتاج والصيانة والتدريبدائرة 

 د   انظام  لباد الصيانة االك رونية وذلك بال عاوض مي مر د الحا ب والمعلوم لكالة األ سام يهر ما و نو ما من خالع  فعيسالحصوع عل   شف  بين حجم العمس اابمالي  •

 لجامعة  ل الموبولة لي ا م   شويس نظام ال حكم ببو لراد ال دلئة المر د ة لي الجامعة لي م  شويلها وا فالها وم ابعة ةعيالها عن بعد با  ودام يبكة اان رن •

 اا  مراا لي ال أ ي  ل نفير نظام مرا بة  اميراد مر دا للجامعة بحيث   م ابط بميي  اميراد الجامعة بورلة  ييرة واحدة   •

 : العطاءاتدائرة 

 (مرلق)ل نااما   7864667 يمة سبمالية ب( عيا  74) نفيررا  العيا اد ال ي  م بلول عدل 
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 الدائرة الهندسية:

 ن ها  من حو بة بميي المويياد بعد ةابعة ةيهر من اطض با  ودام برناما اا و الو ومن الم و ي اا البد  بحو بة المويياد الهند ية ال د مة لمباني الجامعة •

  (مرلقو باابالة سل  سنجا اد ةخرى )سعدال بيا ة معلوماد ياملة لكس مبن  من مباني الجامعة •

 

 :  عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

ر دد   را الدولية للفيد ا  بعنواض  )ليد ا  النانو  األ ا ياد وال يبي اد(و والرا نظم م الجامعة األالنية وبامعدة اليرمدو  بال عداوض مدي م    لعم ع د المة مر ال ا ي لمدا ة الب لعم مة مر  •

  10/10/2018-9عبد السالم الدولي للفيد ا  النظر ة من 

وبدوعاد األولو داد الو نيدة ال دي اع مددرا صدندوق لعدم البحدث العلمدي           م ال عميم علد  البداحثين لدي الجامعدة و دوبيههم لعمدس األبحداث والداا داد ال دي   دي بدمن م             وبيم الباحثين  •

 وااب كاا ال ابي لو ااة ال عليم العاليو و رلك الحاع بالنسبة ألبحاث ا الس الداا اد العليا و ابا اد ال فرغ العلمي 

عدل( مدن  الدة المجدالد وبلد       20وبلول )  النية الم وصصة والمدعومة من صندوق لعم البحث العلمي وااب كاا وال ي  صدا عن العمالةسصداا ةعدال مو لفة من المجالد العلمية األ •

 بحث  129عدل األبحاث ليها 

و (مرلقالعلمي عل  مو ي العمالة ا الع الباحثين عليها )ا  حداث اابط لنشر  راااد مجل  البحث وو (مرلق) الواصة بالداا اد العليا حو بة مجموعة من ال عليماد وال  اا ر •

 ( مرلقن ها  منها و يبي ها )ن ظاا ااإباابالة سل  العد د من اانجا اد األخرى ب

 

 مكتبة الحسين بن طالل:

  (مرفق) ( معااضو وااي را  بمة مر ن5(   ااادو و)3)  المو لفةس امة و نظيم العد د من األنشية  •

 جماعية بالمك بة  و وال  اح  اعة للداا ة الس احة يبكة واا لاا لليلبة •

  عد س  عليماد المك بة وسحال ها للشةوض ال انونية   •

 من دى ا حال الفيداالياد مشروع مموع من الحكومة الكند ة  / ببرناما  دا بي بعنواض " مكين المرةة أللواا ال يالة" المشاا ة •

 

 :مركز الحاسب والمعلومات

  3مجموعة من المباني )اليبو الصيدلةو مك بة الحسين(و باابالة سل  سبالة خالم اليسي عدل  ر يب و شويس خدمة اان رنل الال لكي لي  •

 ( مرلق) وسبرا  العد د من ال عد الد عل  برمجياد وسحصالياد و  اا ر خاصة بوحداد الجامعةو سنشا  مو ي بد د باللوة اانجليد ة لجامعة اليرمو  •

 للشر اد عل  مو ي خر جو الجامعة   ةسبالة صفح •
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 ( ةلف لواا ةمر كي 100اليلبة لجامعة العلوم ال يبي ية/ مملكة البحر ن بمبل  م داا  )بيي و سليم البرناما المصداا لنظام معلوماد  •

 

 :دائرة األمن الجامعي

 حو بة  صاا   الدخوع للجامعة للموظفين واليلبة والمس ثمر ن والوحداد ال ي لها مكا ب لاخس الحرم الجامعي  •

 وبولة لاخس الجامعة  ملة الكاميراد الا  حداث  سم للر ابة االك رونية  شرف عل  مرا بة  ا •

 

 :الخدمات العامةدائرة 

  لباد ال نظيف والودمة الصحية و و لباد الدااعةو  لباد الضيالة الر مية وال واصيو ة م ة  لباد الحر ة واا صااد •

 :الماليةدائرة ال

 ال سو ق لودمة )سا لوا ير م( لدلي ا وم اليلبة واا  مراا ب نفير  راا للي الر وم المسبق لليلبة الجدل   •

 سعالة  أريس  اعة  با الر وم الجامعية  •


