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 الجامعـــة:كلمـة رئـيس 

 السادة الكرام، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

ا لجامعددددة 18/3/2018صدددددإلر اةإلالة الملكيددددة السددددامية ب دددداإل    م ب عيينددددي إلايسددددة

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

و سددعدني ةأ ة ددن بددين  دددا ةصددحا  ال ددراإل وة بددر بامعددة لددي المملكددة األإللنيددة الهايددمية  

مو والدددرا   ضدددمن 2018/2019وال ددداإلل الكدددر م تدددرا ال  ر دددر للعدددام الدإلا دددي المن ضدددي 

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

ا ةأ ال ددداامين2019/2020الفصدددس األول للعدددام الجدددامعي األ دددال مي  علددد  الجامعدددة  م  علمدددة

م خيددة ا دد را يجية مددد ها ةإلبددن  ددنوارو  ن هددي لددي عددام 2016 ددانوا  ددد و ددعوا لددي عددام 

م  و ُظهددر تددرا ال  ر ددر بمددا ليددم مددن معلومددار ال دددام الجامعددة الجددال بمددا وإلل لددي  لددك 2020

اا ددد را يجية  و  دددوم الجامعدددة اعأ علددد  و دددن خيدددة ا ددد را يجية بد ددددة  ر دددم خاإل دددة 

   المة  ر ق لألعوام ال

 

 

 

 

ل ي   واءم وحابة    مثس إلؤ ا بامعة اليرمو  وإل دددال ها لي السدددعي الحثين ل كوأ لي ةعل   دددلم  اامة الجامعار الو نية من حين نوعية برامجها األ ال مية وا

عل  ما   دمو والق مجلس ال عليم العالي لجامعة اليرمو  عل     السدددول المحلية واة ليميةو و لك با باف ةلضدددس المناتر ال دإل سددديةو والو دددااس ال عليمية الحد ثة  وبناءة 

 صدددال الل،واو وتيأل ل،ة ا ددد حداد عدل من البرامر األ ال مية الجد دةو نر ر منها لدإلبة البكالوإل واأل األمن السددديبرانيو و ال ة برامر بد دة  ر د عل  مهاإلة اا

 ةلمانيةو مما  ساعد الور جين عل  س جال لرص عمس لهم   -جليد ة س بانيةو ول،ة سن -لرنسيةو ل،ة سنجليد ة  -سنجليد ة 

الجيولوبية )وتو برنامر مشد ر  بين  سدمي الج،راليا لي  - ا د حداد عدل من برامر المابسد ير نر ر منهاأل ال يالة والر الةو و  نية المعلومار الج،رالية   ما  م  

وإلر خالل السنوار الما ية الويط الدإلا ية لجمين البرامر الدإلا ية لل مايي من خيط ددُ والر اء ااصيناعي   ما   لية اعلا  وعلوم األإلض والبيئة بكلية العلوم(و  

لمعدا ير    البحود العلميدة ولق ةإللن اال عليم ومن الموربدار ال عليميدة ال دابلدة لل يداا وال  و مو وال ي  ه م ببنداء خر ر   م ن بدالمهداإلار النظر دة والعمليدةو  دالإل عل  سنجدا

 العالمية 

المو برارو ومنح    وةما لي مجال البحن العلميو لكاأ الهدفو وما  دالو ااإل  اء بمسدددد وا  من حين  هيئة البيئة المنا ددددبة لم من حين الدعم المالاو وسنشدددداء 

دةو  وولرر لهم ما  ح ابونم من و دددااس  الكفاءار الم مي   الحوالد للباحثين من ةعضددداء الهيئة ال دإل سدددية واليلبة  ون يجة لهراو ا ددد ياع  الجامعة ا ددد  يا  عدل من

سددهم لي  يو ر  ددددددُ  لك ال ي  البحنو ويددجع هم عل   يبيق المناتر العلمية وال  نيار الحد ثة  و ر د الجامعة عل   عظيم سن اا البحود اةبداعية وااب كاإلو وبواصددة  
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بحثي والنشدر العلمي لي مجالر علمية عالمية مصدنفة  ولي ترا الصددلو باء  دعي الجامعة ل  صديس   الة الجولة د الاا  صدال الو ني المبني عل  المعرلةو و ح يق ال مي  

م   ما  ع مد 2/5/2018الصدددالإل ب اإل      18الشددداملةو ل عالر النظر لي عدل من ال شدددر عار الناومة لحو مة الجامعةو وال ي   واءم من  انوأ الجامعار األإللنية إل م 

ا ول ي ةاو وآليار يفالة بهدف خلق بيئة  عليمية/الجامعة ة لبي ةعل  المعا ير العالميةو بما  دعم اةن ابية وال حفيد وااب كاإل بين اليالب  دُ  دإل سية     لو    ييم  ا ي صاإلمة

 وعضو تيئة ال دإل س واةلاإلة 

المة ددسددار الو نية والعالميةو لعد ر عال ا ها معها من خالل  و ين عدل من مر رار ال فاتم   ما  سددع  الجامعة  ددعيةا حثيثةا سل   عد د الشددرا ة بينها وبين  

 واا فا يارو ن ر عنها   الة لي نسب  بالل ةعضاء الهيئة ال دإل سية واليلبةو ولي ةعدال المشاإل ن والدإلا ار المش ر ة 

مواإللتا اا  صدال ة الواصدة بهاو من حين اا د فالة من واإللار صدندول اا د ثماإل لي  وبدةر بامعة اليرمو  بوية سصدالحية يداملةو  هدف سل  ال ر يد عل 

علوم وال كنولوبيا األإللنية  بامعة اليرمو و وسنشداء مشداإل ن ا د ثماإل ةو مثس يدراء مبن  ا د ثماإلا لي مد نة عماأ و  بير ةبداء منم  و رلك و ع  ا فا ية من بامعة ال

ا     ام لول ةإلض حرم الجامعةو و سليمم للجامعة بمعدا م  املة بعد ان ضاء ةإلبن/دددُ علوم وال كنولوبيا" المل  بير مبن  "مر د بامعة ال خمس  نوار عل    بير و اع باإلة

ا للظروف المال ة الصددعبة ال ي  مر بها الجامعةو ل د  ددع  ال ااموأ عليها سل   ددبط نف ا ها من حين و  ال دإل س اة ددالي و شدد،يس  ف من  اإل    و ين اا فا ية  ونظرة

 لي الحاار الضروإل ةو مثسو  وصصار اليب والصيدلة والهند ة الصناعية  المحا ر ن غير الم فرغينو و ضاء سبا ار  فرغ العلمي ليهاو سا  

لية ولنية لي محالظة سإلبد   ما  ام  مك بة  ةما عل  مسد و  العال ة ال ي  ربط الجامعة بالمج من المحليو ل د ُع در مجموعة من الندوار مشداإل ة من لعاليار   ا

ال ي نظم ها خالل العام الحسدددين بن  الل لي الجامعة بدوإل  بير لي ترا المجالو من حين لعوة ةبناء المج من المحلي لحضدددوإل المحا دددرار العامة والفعاليار الفنية  

 الدإلا ي الفاا و خاصة خالل الصيف 

اامة النجاحار واةنجا ار  يولو  ما ةأ آمال بامعة اليرمو  و موحا ها ا حدول لهاو وتي   والق من ما إُل دم وُخيط لها سأ ال اإلل لهرا ال  ر ر  سد نبط ةأ  

دو  ليةو وال مي   دم معلومارو ولو موبدة لي بعض الحاارو حول ما ةنجد م  ح ي ةا لرؤ  ها وإل ال ها نحو الجولة العادُ من إلؤ  مس  بلية  و نبن ةتمية ترا ال  ر ر لي ةنم  

 والعالمية 

من الهيئة ال دإل سدية ةو اةلاإل ةو عل  وعد المحاولة ب ح يق المد د   آخر الكالمو ة  دم بالشدكر ةبدلم لكس من  داتم لي ترا اةنجا  من العاملين لي الجامعةو  دواءة 

 العالمية  وهللا من وإلاء ال وليق من اةنجا ار ح    ظس بامعة اليرمو  عل  إلةا  اامة الجامعار الو نية واة ليمية و
 

 رئيــــس الجامعــــــــــــــــــة 
 

 

    نبيـــل قاســم هيـــــالت أ.د
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 الهيكل  
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 ن األكاديمية والشؤ
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 في أرقام الجامعة 
 

 مرفق  برامج وطالب:

 :برنامج أكاديمي( 150كلية تطرح  15يُبينان البرامج الدراسية التي تطرحها كليات الجامعة المختلفة ) 1وشكل رقم   1جدول رقم    •

  المجموع دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس  الكلية

 

  17 0 10 7 العلوم 

  25 2 9 14 اآلداب

  14 0 7 7 االقتصاد والعلوم اإلدارية

  15 0 4 11 الحجاوي للهندسة التكنولوجية 

  27 10 14 3 التربية

  14 4 4 6 الشريعة والدراسات اإلسالمية 

  3 0 2 1 التربية الرياضية

  3 0 2 1 القانون  

  6 0 2 4 الفنون الجميلة 

تكنولوجيا المعلومات وعلوم  

 الحاسوب 
4 4 0 8  

  8 0 5 3 اآلثار واألنثروبولوجيا 

  4 0 1 3 االعالم

  3 0 1 2 السياحة والفنادق 

  2 0 1 1 الطب

 1 0 0 1 الصيدلة 

 

 

  150 16 66 68 المجموع

 1 يكس إل م                           1 إل م بدول             
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file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202019-2020/احصائيات%20من%20الأنظمة/البرامج%20الأكاديمية%20تجميع.xlsx
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 مرفق  :2جدول رقم في  9201/2020 للعام الجامعي (7و 6شكل رقم  ) نووالخريج، (5و 4شكل رقم )  نو، المسجل(3و 2شكل رقم ) نو عداد الطلبة المقبولأ  •
 

 الكلية
 الصيفيالفصل  الفصل الثاني الفصل األول

 ن والخريج نوالمسجل ن والمقبول ن والخريج نوالمسجل ن والمقبول ن والخريج نوالمسجل ن والمقبول

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 2بدول إل م   
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2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

37.2%
%

62.8% 

 8 يكس إل م



     2019/2020الجامعي التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام 

ــ دائ     21 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

 مرفق  (:9شكل رقم ) 2019/2020العام الجامعي التي تمت مناقشتها خالل دكتوراه  ال اتماجستير وأطروحيـُبين عدد رسائل ال 3 جدول رقم 

  

 الكلية
 المجموع

 ماجستير  ه دكتورا

 11 0 نثروبولوبيا اع اإل واأل

 116 23 اعلا 

 23 0 عالماة

 103 0 ة لاإل اا  صال والعلوم اة

 108 223 ال ربية

 40 0 ال ربية الر ا ية 

 29 0 ة الحجاوا للهند م ال كنولوبي

 15 0 السياحة والفنالل

 42 10 والدإلا ار اة المية الشر عة

 42 0 العلوم

 27 0 الفنوأ الجميلة 

 20 0 ال انوأ

 18 0 وعلوم الحا و   كنولوبيا المعلومار 

 594 256 المجموع

 

 

 9يكس إل م  3بدول إل م 
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السياحة والفنادق

الحجاوي للهندسه التكنولوجية

التربية الرياضية
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االقتصاد والعلوم اإلدارية

اإلعالم

اآلداب

اآلثار واألنثروبولوجيا

مجموع الدكتوراة  مجموع الماجستير 

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


     2019/2020الجامعي التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام 

ــ دائ     22 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

 مرفق  :األكاديميالجهاز 

)يكس إل م   ( مساعد  دإل س37( مدإلاو و)172( ة  ا  مساعدو )278  مشاإل و )( ة  ا297( ة  ا و )326أل )مو عين  ما  لي(  1110ةعضاء الهيئة ال دإل سية لي الجامعة )  عدلبلغ   •

  مرلق ا( محا رة 24بلغ عدل المحا ر ن غير الم فرغين )(و و12ويكس إل م  5)بدول إل م مرلق  ( من بنسيار ةخر 14)منهم  (و 10

ةو ة ا ة ةو سعاإلوبلغ عدل الر ن حصددلوا عل  سبو مرلق  ( عضددو تيئة  دإل س123)جامعة سل  بامعار ةخر   المن  ةو  فرغ علمي بلغ عدل الر ن حصددلوا عل  سبا ة ةو سعاإلة ةو ان دا  •

ةو من لئة  مرلق( 28  ضدمن ال ر ية سل  إل بة ةعل  ) مو لفة ة ال مية   ر ي هم سل  إل ب م  وبلغ عدل الر ن    ( عضدو تيئة  دإل س9جامعة )المن بامعار ةخر  سل    ةو  فرغ علمي ان دا 

   مرلق( عضو تيئة  دإل س 60) لفئة  من الر بة نفسها

  مرلق  فرغ علمي لي الجامعةما بين  عيين بد دو مبعو ين عااد نو ا   يا و  ضاء   ليار الجامعة( عضو تيئة  دإل س لي مو لف 2)   عيين  م   •
 

 

 2019/2020 لعام الجامعي خالل اوالرتبة األكاديمية والمؤهل العلمي  الكليةأعضاء هيئة التدريس حسب : 10وشكل رقم  4  رقم جدول

 

 

 أعضاء هيئة التدريس               
 

 

 الكلية           

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

       19 127 1 18 23 57 47 146 كلية اآلداب 

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

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

       10 100 0 10 13 33 54 110 كلية التربية 

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

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

       3 28 0 3 5 14 9 31 كلية القانون 

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

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

       8 29 0 8 6 10 13 37 كلية اآلثار واألنثروبولوجيا 

  1     13 14 8 6 8 1 5 28 كلية اإلعالم 

       1 13 0 1 1 11 1 14 كلية السياحة والفنادق 

   26 5 1 9 3 21 1 11 44 6 3 65 الطب كلية 

       6 22 2 4 15 4 3 28 كلية الصيدلة 

       16 5 0 13 7 0 1 21 مركز اللغات 

 1 8 26 5 1 9 195 865 37 172 278 297 326 1110 المجموع 

 4إل م  بدول 

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202019-2020/احصائيات%20من%20الأنظمة/الهيئة%20التدريسية%20تجميع.xlsx
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     2019/2020الجامعي التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام 

ــ دائ     23 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

 
 

 

 
 

 

 

 أعضاء هيئة التدريس حسب الجنسية

 

 المجموع  مصرية  عراقية  سورية  أردنية  الجنسية  

 1110 8 5 1 1096 العدد 

 هيئة التدريس حسب الجنسية أعضاء

 

 12 إل م يكس

كلية العلوم
16.2%

كلية اآلداب
13.2%

كلية االقتصاد والعلوم 
اإلدارية

7.6%

كلية الحجاوي للهندسة 
التكنولوجية

10.9%
كلية التربية

9.9%

كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية

7.9%

ةكلية التربية الرياضي
4.4%

كلية القانون
2.8%

كلية الفنون الجميلة
4.6%

مات كلية تكنولوجيا المعلو
وعلوم الحاسوب

5.1%

كلية اآلثار 
واألنثروبولوجيا

3.3%

كلية اإلعالم
2.5%

كلية السياحة والفنادق
1.3%

كلية الطب
5.9%

كلية الصيدلة
2.5%

مركز اللغات
1.9%

الكليةأعضاء هيئة التدريس حسب

أستاذ
29.4%

أستاذ مشارك
26.8%

أستاذ مساعد
25.0%

مدرس
15.5%

مساعد تدريس
3.3%

أردني
98.7%

غير أردني
1.3%

 10يكس إل م 

 11يكس إل م 

 5إل م  بدول 



     2019/2020الجامعي التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام 

ــ دائ     24 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

 مرفق 2020/ 2019خالل العام الجامعي أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على إجازة أو إعارة أو انتداب أو تفرغ علمي من الجامعة إلى جامعات أخرى : 6  رقم جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أعضاء هيئة التدريس                                     

 الكلية  

 المجموع  تفرغ علمي  بدون راتب  انتداب  إعارة 

 18 3 9 5 1 كلية العلوم 

 24 5 13 2 4 كلية اآلداب 

 12 5 6 0 1 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 

 21 5 8 7 1 الحجاوي للهندسة التكنولوجية كلية 

 14 3 6 2 3 كلية التربية 

 4 2 2 0 0 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 9 2 7 0 0 كلية القانون 

 7 5 2 0 0 كلية الفنون الجميلة 

 10 4 6 0 0 كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب 

 2 1 1 0 0 واألنثروبولوجيا كلية اآلثار  

 1 0 1 0 0 كلية اإلعالم 

 1 0 1 0 0 مركز اللغات 

 123 35 62 16 10 المجموع 

 
 
 
 

 6إل م  بدول 

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


     2019/2020الجامعي التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام 

ــ دائ     25 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

 2019/2020للعام الجامعي التوزيع األسبوعي للمحاضرات : 7  رقم جدول

 وقت المحاضرة 

 عدد الساعات 

 الصيفيالفصل  الفصل الثاني الفصل األول

 0 1554 1605 حد، ثل، خمس

 70 956 947 ثن، ربع

 0 188 174 حد 

 0 188 171 ثن

 1 180 175 ثل

 0 155 153 ربع

 12 117 119 خمس

 29 39 40 خمس ربع،  ثل، ثن، حد،

 0 20 26 سبت

 112 3397 3410 المجموع

 7بدول إل م 

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

 سعة القاعة 

 عدد الشعب 

 الفصل الصيفي الفصل الثاني الفصل األول

1 - 25 2025 2027 815 

 35 - 26 413 445 146 

36 - 45 434 457 141 

46 - 55 250 280 126 

56 - 65 214 220 135 

66 - 75 160 183 100 

76 - 85 96 106 78 

>=86 445 376 

 
325 

 1866 4094 4037 المجموع
 

 8بدول إل م 

 

  

 

 

 



     2019/2020الجامعي التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام 

ــ دائ     26 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

 مرفق  2019/2020للعام الجامعي : عدد ساعات التدريس حسب الرتبة األكاديمية  9 رقم جدول 

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

 أستاذ

 2330 2144 58 128 254 ةول

 2355 2141 31 182 265  اني 

 1325 605 57 663 217 صيفي

 أستاذ مشارك 

 2780 2584 49 146 223 ةول

 2851 2622 35 194 238  اني 

 1471 319 111 1041 207 صيفي

 مساعد أستاذ 

 2986 2704 72 210 244 ةول

 2766 2460 39 266 233  اني 

 1356 379 70 907 187 صيفي

 مدرس

 2326 2141 41 145 157 ةول

 2219 1904 17 299 163  اني 

 806 100 12 694 100 صيفي

 مساعد تدريس 

 331 331 0 0 36 ةول

 288 255 0 33 33  اني 

 72 58 0 14 21 صيفي

محاضر غير  

 متفرغ

 0 0 0 0 32 ةول

 0 0 0 0 20  اني 

 0 0 0 0 4 صيفي

 المجموع

 10753 9903 221 629 946 ةول

 10479 9383 122 974 932  اني 

 5028 1461 250 3318 732 صيفي

 9بدول إل م 
 

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


     2019/2020الجامعي التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام 

ــ دائ     27 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

 *  2020/ 9201 للعام الجامعيحسب الدرجة العلمية والتقدير  : الخريجون 10  رقم جدول

 عدد الساعات 

 ماجستير  بكالوريوس 

 الفصل الثاني الفصل األول الفصل الثاني الفصل األول

 النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية  العدد 

 %15 20 54 %0 21 57 %76 14 420 %3 11 199 ممتاز

 %04 66 177 %5 67 183 %88 29 850 %8 24 439 جيد جًدا 

 %81 13 37 %4 11 31 %66 34 986 %0 34 601 جيد 

 0 0 - - %7 20 589 %0 30 530 مقبول

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

  البةا و البة  ( 169) بلغ عدل الور جينوا  وبد   د ر لدإلبة الد  وإلا    *               

 

 

 2019/2020  للعام الجامعيحسب معدل الثانوية  لدرجة البكالوريوس  توزيع الطلبة المقبولين  نسبة يُبين  11  رقم جدول

 معدل الثانوية 
 النسبة

 الفصل الثاني الفصل األول

50 – 64.9 2 5% 13 3% 

65 – 67.9 6 9% 14 53% 

68 – 75.9 25 4% 28 59% 

76 – 83.9 26 9% 21 71% 

< 84 38 3% 21 87% 

 

 10بدول إل م 

 11بدول إل م 



     2019/2020الجامعي التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام 

ــ دائ     28 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

 مرفق  2019/2020 لعام الجامعياإلى الطلبة خالل على رأس عملهم  الذين هم يُبين نسبة أعضاء هيئة التدريس: 12 رقم جدول

 الكلية 
 الفصل الثاني  الفصل األول 

 نسبة الطلبة/ المدرسين  عدد أعضاء هيئة التدريس   عدد الطلبة المسجلين  نسبة الطلبة/ المدرسين  عدد أعضاء هيئة التدريس   عدد الطلبة المسجلين 

 18 180 3246 20 182 3589 العلوم 

 46 146 6701 51 141 7149 اآلداب 

 34 84 2870 41 82 3331 االقتصاد والعلوم اإلدارية 

 30 121 3617 33 121 4015 التكنولوجية الحجاوي للهندسة  

 34 110 3704 38 110 4162 التربية 

 30 88 2640 32 88 2830 الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 40 49 1979 42 49 2058 التربية الرياضية 

 59 31 1814 52 31 1615 القانون  

 13 51 670 14 51 704 الفنون الجميلة 

 25 57 1435 28 57 1593 المعلومات وعلوم الحاسوب تكنولوجيا 

 9 37 315 17 37 614 اآلثار واألنثروبولوجيا 

 48 28 1342 52 28 1443 عالم اإل

 23 14 325 29 14 401 السياحة والفنادق 

 32 65 2088 33 64 2103 الطب 

 49 28 1373 50 26 1299 الصيدلة 

 - 21 - - 21 - مركز اللغات 

 33.8 1010 34119 33 1102 36906 المجموع 

 

 
 12بدول إل م 

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


     2019/2020الجامعي التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام 

ــ دائ     29 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

 حسب العام الجامعي  الطلبة في الشعب  توزيع أعداد يُبينان :  13، وشكل رقم 13  رقم جدول
 

معي االعام الج  
الفصل  

 الدراسي 

 عدد الشعب 

مجموع ال  

ضمن  

الحدود  

 المقررة 

بزيادة  

25  %

 أو أقل 

  -25بزيادة 

% أو   50

 أقل 

  -50بزيادة 

100   %

 أو أقل 

بزيادة  

100   %

 فأكثر 

3201/4201  

 916 723 295 461 1253 3648 األول 

 890 741 323 406 1397 3757 الثاني 

 382 286 116 188 493 1465 الصيفي

4201/5201  

 1001 664 291 434 1273 3663 األول 

 943 629 332 402 1375 3681 الثاني 

 343 264 138 179 570 1494 الصيفي

5201/6201  

 916 683 292 355 1393 3639 األول 

 827 661 324 421 1511 3744 الثاني 

 315 258 148 180 93 994 الصيفي

6201/7201  

 810 582 269 38 1692 3391 األول 

 740 525 295 350 1888 3798 الثاني 

 239 246 136 177 717 1515 الصيفي

7201/8201  

 667 440 274 382 1928 3691 األول 

 611 486 240 360 1966 3663 الثاني 

 196 219 123 188 726 1452 الصيفي

8201/9201  

 659 426 269 358 1916 3628 األول 

 679 398 259 331 1998 3665 الثاني 

 384 215 150 132 643 1524 الصيفي

2019/2020  

 779 454 244 328 1782 3587 األول 

 735 529 257 287 1744 3552 الثاني 

 523 192 87 86 531 1419 الصيفي

 

 

 
 13 إل 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 

 13بدول إل م 
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 يُبين توزيع المبعوثين والذين هم على رأس بعثتهم لدرجة الدكتوراة حسب الكلية  14شكل رقم       مرفق.   والدرجة العلميةع المبعوثين والذين هم على رأس بعثتهم حسب الكلية يُبين توزي 14جدول رقم  
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 4   4 العلوم 

 2   2 اآلداب

 10  2 8 االقتصاد والعلوم اإلدارية

 15   15 الحجاوي للهندسة التكنولوجية 

 1   1 تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 1   1 الجميلة الفنون 

 10 9  1 الطب

 1   1 اإلعالم

 5   5 الصيدلة 
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العلوم

اآلداب

االقتصاد والعلوم اإلدارية

الحجاوي للهندسة التكنولوجية

تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

الفنون الجميلة

الطب

اإلعالم

الصيدلة

 14بدول إل م 

 14إل م  يكس

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202019-2020/احصائيات%20من%20الأنظمة/المبعوثين%20تجميع.xlsx
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 مرلق أل(15)يكس إل م لي المدإل ة النمو بية  144و منهم عامالة  1455عدل العاملين لدي الوودااف اةلاإل دددة والفنيدة لي الجامعة بلغ  :الجهاز اإلداري 

 

 

   15 إل م  يكس      

  

  

بالوظيفة المصنفة          
953

بالراتب المقطوع

417

باألجور اليومية

2

بالعقد السنوي

83
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   را يجية اةالوية 
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 :ستراتيجيةاإلالخطة 

خدديدد ددهددا   سعدددال  الددجددامددعددة  األإلبددعددة   دددددد ددرا دديددجدديددةاةةنددجدددر  الدديددرمددو أل    2020  -2016  لددألعددوام  يددددددعدداإل  ــمــيــة ددحدد   والــعــال ــمــيــز  والــت الــجــودة    نــحــو 

 سعدال الويط لي المو لفةو ومرا دتا و ليا ها ولواارتا للجامعة ة دا دية وخاإل ة  ر ق وا دحةو بحين  كوأ الوية مربعية وةتداف وإل دالة إلؤ ة ولق العمس المسد  بليو ا جاتار  حدلوتي 

 .  را يجيةاة  ح يق ةتدالها صو  ومواإللتا و ا ا ها الجامعة  ن ظم بهول بحين ال يو ر ةو والبرامر السنو ة

الفهم الصدحيح وال حليس الد يق لوا ن الجامعة وسمكانيا هاو    ةأ النجاح الح ي ي للجامعة  جب ةأ  ُبن  عل  ة داا ال وييط اا د را يجي ال اام عل   اوالح ي ة الهامة ال ي  جب ةأ ندإل ها بميعة 

 .ال المة و حد د آليار  نفيرتااألإلبن سنوار الالجامعة خالل  س  را يجيةومن ترا المنيلق  اأ اةصراإل عل  صياغة 

 عا ق المل اة عل  المسدةولية  دإل عل  ةيدهر 6نجا تا سو وا د ،رل يالجامع العام بدا ةمن  لها اةعدال بدة وال ي (2020 - 2016)   د را يجيةاة خي ها   كوأ ةأ عل  الجامعة  حرصد  ل د

 األإللنية وةأ الجامعار  ليعة لي الر الا لوإلتا  عد  اليرمو  ةأ بامعة عل  لإأ الو نيو الصددعيد لعل  .والعالمي الو ني الصددعيد ن عل   وابهها الهاالة ال ي لل حد ار و سدد جيب الجامعة

 م يلبار ااع مال  لبية و رلك الحكوميو ال مو س من ةحداد  كامس بد دة؛ مواإلل و ولير واا  صددال  ددول العمس لي اا دد جابة لل ،يرار عليها   ح م  ما .الو نية ال نمية لم يلبار  سدد جيب

للمرحلة   الجامعة ةولو ار  دلم عل  ليع بر حا دنار األعمال وسنشداء العمس و دول المج من حابة األ ال مية ل الام البرامر و حد ن  كييفو  اليلبةو لي ةعدال الد الة الكبيرة وس لي الجولة و دبط

لاام  بشدكس الم ،ير العمس  دول اح يابار عل  موا بة  دإلا م و نمية اليالب لد  اةبداعي الفكر والبحن  نمية ةبس من الحد ثة ال عليم وة داليب ل بني و دااس األ ال مية الهيئة  شدجين ةأ  ما ال المةو

  .للجامعة   را يجيةاة األتداف من  ُعد وم ساإلف

ا اليالب  جعس ةأ اليرمو  بامعة غا ة سأ ا إلايسدة  سحداد  سد وبب مما لهاو ا كوأ مسد هلكة  ةأ من بداة  العمسو لرص سن اا ولي وسبداعار المج من اب كاإل لي امسداتمة  ال علمو لعملية محوإلة

 اا  صدالا ال  دم لي  سدهم اوبعلم مبدعة  بس ل ط ترا ليس العمسو  دول   فق واح يابار ال ي وال دإلار المهاإلار  نمية عل  بحين  ر د الدإلا ديةو والم رإلار ال عليمية البرامر نوعية لي ن لة

 واةلاإل ة األ ال مية  والإل الجامعة و  تيس  يو ر عل  و ر د واةلاإلا الصددعيد ن األ ال مي عل  الجامعة لي الشدداملة الجولة لنشددر   الة ا بيرة  اات مامة   ولي الوية ةأ  ما والعلمي للمج منو

  مكنها بد دة ا د را يجيار و دن الجامعةعل    ليح م العالم  شدهد  الرا المعلومار واا صداار  كنولوبيا و وإلة العلمي ال  دم سأ .عملهم مجاار لي الم سداإلعة موا بة ال يوإلار من و مكينهم

 .والنوعية الجولة حين معا ير من المرمو ة الجامعار مصاف  من واةلاإل ة ل صبح األ ال مية وةنظم ها بودما ها ااإل  اءمن 

 ر دي   سل  س دالةة  إلايس بشدكس ال يبي ية  رع  األبحاد ال ي دال مي   مرا د سنشداء  سد دعي العلمي مما للبحن الم احة واةمكانار ل يو ر السديا دار  بيرة ةتمية  د را يجيةاة الوية  ُوليو

 للجامعة الجد دة  د را يجيةاة  فرلو .منم المربوة الفاادة المج معية و ح يق الجامعة لي العلمي لموربار البحن لع ال و سدو ق لعم سل  ةبس الوصدول من والمج من الواص ال ياف من الشدرا ة

 الجامعار من وبحثية يدرا ار ة ال مية لي وللدخول المرمو ة العالمية من الجامعار الدولية عال ا ها يدبكة ل و دين  موحة خية الجامعة و دع  حين للجامعة الدولية للعال ار اخاصدة  امحوإلة 

 بامعة و دن لي الوية الفع ال لهر  ال يبيق  ُسداتم ةأ ابدة  عالية  موحا نا .الجيدة والمماإل دار المعاإلف ن س خالل من مة دسدا ية  و ة و دإلار لولية   الة بناء بهدف الدولية و لك والمة دسدار

 وسننا  ح ي ها الفرص وم ابعة عن الداام البحن سل  الوية  يلعار المرمو ة  و ددنسددع   ددمن العالمي ة الجامعار ولي مصدداف األإللني ة الجامعار  ليعة لي  سدد حق المكاأ الرا لي اليرمو 

 .والعالمية والجولة ال ميد عل   ر ق األمام سل  اليرمو  بامعة لدلن تر  األتداف  ح يق عل  عا موأ
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 :ستراتيجيةاإل األهداف

 التالية: ستراتيجيةاإل األهدافتحديد  تّم لرؤية الجامعة ورسالتها    اتحقيقً 

 إل الة الجامعة وةتدالهاو وحابار السول المحلي واة ليمي والعالميو وم يلبار ال نمية المس دامة ا  كمال  يو ر الجامعة با جا  مفهوم الجامعة الشاملةو وبما   نا ب من   1

 ةن اا المعرلة والمنالسة لي  ول العمسو والمساتمة الفع الة لي  نمية المج من  ال دإلارعاليةو مةتس علميةا و يبي يةاو و م لك    فاءة اسعدال خر ر    2

 العلمي لي الجامعة نحو المعا ير العالمية إل  اء بالبحن  اة  3

ا لي المج منو و م لك المهاإلار ال يبي يةو والعلوم المعر  4 ا لاعالة ومن جة ليةو ومهاإلار اا صددددال والمهاإلار الك ابية سعدال  الب بامعي   م ن بالحس الو ني واان ماء ليكوأ عضددددوة

 والشفو ةو بما  كفس باتد  م لسول العمس 

ل مي د بمسد و  الد ة والشدفالية لي  ال مي د لي العملية ال عليميةو وإللن مسد و  موربا ها ل لبية اح يابار المج من المحليو واات مام بجولة البحن العلمي لي الجامعةو واالوصدول سل    5

 األعمال اةلاإل ة 

 من ةبس  ح يق  يم العالمي ة لي مسيرة الجامعة وإلؤ  ها المس  بلي ة   عميق العال ار الواإلبي ة من الجامعار والمرا د العلمي ة العالمي ةو و بالل الوبرار  6

الداخلية والواإلبيةو س  سأ العنصدر البشدرا   يو ر الكالإل ن األ ال مي واةلاإلا لي الجامعة و  تيلهما عبر  ولير حابا هما من ال عليم وال دإل ب المسد مر ن؛ لي وس م ،يرار البيئة  7

  يو ر  تو األ اا لي ال نمية وال

  يو ر الجها  اةلاإلا لي الجامعة   8

 إللن مس و  الشرا ة المس دامة بين الجامعة ومة سار المج من المحلي لضماأ وصول إل الة ال عليم الجامعي المج معي   9

د واةبداف لي  مالي واةلاإلا الكامس الرا  سدمح ب ح يق ال مي  و و ح يق اا د  الل ال د را يجيةاة عد د المو ف المالي للجامعة ل كوأ  الإلة عل  ةلاء وواافها وةلواإلتا ولق خييها    10

 موربا ها 
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 :التنفيذية الخطة

للجامعة ولق خية  منية وا دحة ومحدلة من  حد د الجهة     د را يجيةاةتداف  فصدلة   ضدمن النشدا ار ال ي  دوف   م  نفيرتا ل ح يق األللجامعة خية  نفير ة مُ   د را يجيةاة  ضدمن الوية 

 ليها و حد د ةوبم ال صوإل وة بابم  اةنجا المسةولة عن  نفير تر  األنشية و حد د موربا ها ونوا جها ومةير  يا ها بما  مكن م ابعة  نفير الوية و ياا نسبة 

 

 :لةءللكليات وثقافة المسا ستراتيجيةاإلالخطط 

للكليار    دد را يجيةاةوبما  عكس  موحار وةتداف تر  الكليار والمرا د  و ضددمن  الوية   2020  - 2016  لألعوام  دد را يجيةاةنجدر  الة الكليار والمرا د لي الجامعة خييها  ةل د 

سدنو ة  ترا و دي م   ييم ةلاء عمداء الكليار والمرا د ولق   اإل ر  الالويط نصدف   نفير ة  دنو ة بمعا ير ومةيدرار  ياا وا دحة  و يلب من الكليار   د م   اإل ر ةلاء ولق تر  اوالمرا د خيية 

 عل  الجامعة  الة وال  ييم بهرا الشكس العلمي بد دة  مامة ءمر بط بهر  ال  اإل ر  و ع بر   الة المسا من عدمم والمد ر نال جد د للعمداء بحين  كوأ     را يجيةاةاأللاء وبما  عكس خييهم  

 

 : ستراتيجيةمحاور الخطة اإل

 األ ال مية والبرامر الكليار ا  حداد محوإل  1

 الدإلا ية والويط البرامر محوإل  2

 العلمي البحن محوإل  3

 اليلبة محوإل  4

 الجولة سلاإلة محوإل  5

 العالمية محوإل  6

 المواإلل البشر ة محوإل  7

 ال يو ر اةلاإلا محوإل  8

 المج معية المسةولية محوإل  9

 للجامعة المالي المو فإل محو  10

 محوإل البنية ال ح ية  11
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 ستراتيجية أبرز إنجازات الجامعة منذ تطبيق الخطة اإل 

    را يجيةاةلوية منر  يبيق اسنجا ار الجامعة  ةبر 
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 وي ــــرير السنـــوان بالتقـــوالت األلـــمدل

 مالحظات   اللون 

 األخضر 
  تاريخ ولغاية  ستراتيجية: اإلنجازات التي تّم تنفيذها منذ بدء تنفيذ الخطة اإلالسابق التقرير إنجازات 

28/2/2020 . 

 .31/8/2020ولغاية  1/3/2020من : الفترة إنجازات التقرير الحالي األزرق

 . نشاط بدأ ولم ينته بعد األصفر

 . ستراتيجية اإل الخطةحسب حدد ـُ بالوقت الم  ذـنفّ ـ نشاط حان وقته ولم يُ  األحمر

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

 

 األكاديميّة  والبرامج الكليات المحور: استحداث

التنمية    الجامعة باتجاه مفهوم الجامعة الشــاملة، وبما يتناســب مع رســالة الجامعة وأهدافها، وحاجات الســوق المحلي واإلقليمي والعالمي، ومتطلباتالهدف االســتراتيجي: اســتكمال تطوير  

 المستدامة.

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

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة  

 ستراتيجيةاإل
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ 

النسبة المئوية  

 لإلنجاز/ العدد 
 مالحظات 

 الى  من

للكليددار  ال نظيمي  الهيكددس  و ددددن 

 المنوا ا  حدا ها 

 س راإل الهيكس ال نظيمي للكليار الجد دة من مجلس األمناء     م  

1/6 /2016 1/9 /2016 

نااب الرايس للشةوأ  

 .األ ال مية

لجنة خاصة  شكلها  

 الرايس 

 

 

لم   م الموال دة عل  ا دددد حدداد برندامجي ال مر ض والعلوم 

 اليبية الموبر ة من  بس مجلس ال عليم العالي 
    

  راإلال مر ض 
 

  راإل العلوم اليبية  

و ددددن الويط الدإلا ددددية للبرامر  

الكليددار/  لي  سنشدددددداؤتددا  المنوا 

األ سدام الجد دة ولق لليس ا د حداد 

 البرامر الدإلا ية لي الجامعة 

 األمناء  م  س راإل الويط للبرامر ال الية من مجلس 

 بكالوإل وا  مر ض  •

 بكالوإل وا علوم  بية موبر ة  •

 بكالوإل وا عالا  بيعي  •

 بكالوإل وا صحة عامة  •

1/11/2016 1/8 /2017 

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

لجنة خاصة  شكلها  

 الرايس 

 

نشاء  لية سم  رح 

 ال مر ض
 

نشاء العلوم  سم  رح 

 اليبية 

وال جهيدار  ال ح يددة  البنيددة   ولير 

الد دعدلديدمديددة  والدمدود دبدرار  الدعدلدمديددة 

 الميلوبة 

مو برار  عليميددة بدد ددة لي مبدداني الجددامعدة    7 م   جهيد  

 الجد دة باأل اد والمعدار الال مة 

 
2016 2018 

نااب الرايس للشةوأ  

 اةلاإل ة  

 الداارة الهند ية 

 لاارة اللوا م  

 لاارة الصيانة 

20% 

  م ا  حداد  لم 

 لي يأل ال مر ضو  

والعلوم اليبية 

ولم   م  والمساندة

 سنشاء المباني  

 ددم  الموال ددة مددن مجلددس األمندداء علدد  ا دد حداد الكليددار   رخيص الكليار الجد دة 

 الجد دة  
  إلايس الجامعة  2018 2017

منظوإل ةمام مجلس  

 ال عليم العالي  

برندامجي ال مر ض والعلوم لم   م الموال دة عل  ا دددد حدداد  

 اليبية الموبر ة 

    

  دم  الجامعة  

بيلبها لمجلس  

ال عليم العالي ولم 

  م الموال ةو و ي م  

ال  دم مرة ةخر    

  راإلال مر ض 

  راإل العلوم اليبية 
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الكليددار/ األ سدددددام الجددد دددة   إللددد 

ب عضدداء تيئة ال دإل س ولق ة ددس 

 ومعا ير ااع مال 

 م  ال د بيدس لحين الحصددددول عل  الموال دة عل  ا دددد حدداد 

ال مر ض والعلوم اليبيدة الموبر دة من  بدس مجلس برندامجي  

 ال عليم العالي 
2016 2018 

 إلايس الجامعة  

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

مد ر المواإلل  

 البشر ة  

 

 

إللد الكليار ب عضداء تيئة  دإل سدية 

من خالل و دددن خيط ا ددد  يا   

 واب عاد   

 م  ال د بيدس لحين الحصددددول عل  الموال دة عل  ا دددد حدداد 

برندامجي ال مر ض والعلوم اليبيدة الموبر دة من  بدس مجلس 

 ال عليم العالي 

2016 2020 

 إلايس الجامعة  

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

 الكليار الجد دة عمداء 

 

 

ع دد ا فدا يدار يددددرا دة من الجهدار  

 ار العال دة ل ولير البيئدة ال يبي يدة 

 وال دإل بية لليلبة 

 

2018 2020 

 إلايس الجامعة  

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

 عمداء الكليار الجد دة 

 

 

ا د حداد  سدمي المسدا ار الودمية  

 للم يلبار ااخ ياإل ة 

( ب داإل   23/2016مجلس العمدداء إل م )عل  بلسدددددة    بنداءة 

 م   و ين  سددم المسددا ار الودمية اةنسددانية لي  6/6/2016

ا سل   ليدة اع داإل واألنثروبولوبيدا   ليدة اعلا  ون لهدا اح دة 

 و سم المسا ار الودمية العملية لي  لية العلوم 

 ال راإل    

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

للبرامر  و ن الويط الدإلا ية 

المنوا سنشاؤتا ولق لليس 

ا  حداد البرامر الدإلا ية لي  

 الجامعة 

  م  س راإل الويط الدإلا ية ال الية من المجالس المو صةأل 

برندددامجي تند دددة الشدددبكار وتند دددة البرمجيدددار لدددي  •

  لية  كنولوبيا المعلومار   

برنددامر المددال واألعمددال لددي  ليددة اا  صددال والعلددوم  •

 اةلاإل ة 

1/11/2016 1/8 /2017 

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

لجنة خاصة  شكلها  

 الرايس

 
 

 

 1ال راإل

 

 2ال راإل

 مد  الموال دة عل  ااع مدال الوداص ل وصددددص الل،دة   •

اليلبددة   و ددد  م   بول  البكددالوإل واو  برنددامر  ال ر يددة/ 

ا من العام الجامعي     2017/2018اع باإلة

ال ددانوأ  • لي  مددابسدددد ير  الموال ددة عل  برنددامجي   مدد  

الوداصو ومدابسدددد ير لي ال دانوأ العدام لي  ليدة ال دانوأ  

 بمساإلا الشامس والر الة  

العمددس عل   حضددددير خي ين حددد ث ين لي  ليددة   • جرا 

  كنولوبيا المعلومار وعلوم الحا و  ل وصصيأل

  يبي ار يبكار الحا و  •

 Computer Network Application. 

   

  

 ال ر ية الل،ة 

 

مابس ير ال انوأ 

 العام والواص 

 

إللض برنامجي    م  

تند ة الشبكار  

وتند ة البرمجيار  

بالرغم من الموال ة  

مجلس   المسب ة من

ال عليم عل  سنشاء  

 ال سمين 
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• Web Engineering. 
 

العمس باإٍل عل  ا ددد حداد برنامر ل  وإلا  للسدددفة لي   •

 ال ربية الر ا ية 

برنامر مابسدددد ير ال ربية العمس باإٍل عل  ا دددد حداد  •

   فاللاإلة إل اض األسبرنامر مابس ير  و  ب داايةاة

 م سعدال خية لإلا ددية م  رحة لبرنامر المابسدد ير لي   •

اعأ عل  منا شددة تر  لإلا ددة الم احف و جرا العمس  

الوية و ولير الم يلبار الال مة ةنشددداء البرنامر من 

  بس اللجنة المكلفة 

 م سعدال لإلا ددددة بدو  وخية ةولية ةنشدددداء برنامر  •

   مابس ير لي  وصص األنثروبولوبيا الجنااية 

 عالة  فعيس برنامر الفيد اء النوو ة س •

لإلا دددة ا ددد حداد برامر ليأل مابسددد ير ال صدددميمو  •

ل  وإلاة اصول الف مو ل  وإلاة لي المو ي   ومابس ير  

 المو ي   بال عاوأ من المعهد الو ني للمو ي   

اةلاإل ددة   • والعلوم  اا  صددددددال  لي  ليددة  ةوليددة  خيددة 

ا ددد حداد مابسددد ير الر الة وال يالة لي  سدددم سلاإلة  

 األعمال 

مرابعدة الويط الددإلا دددديدة لمجموعدة  الل ةبو غدالة   •

 مابس ير المحا بة الدولية لل عاوأ لي برامر 

 راإل الموال ة عل   

 األ سام 

 

 راإل عدم الموال ة  

 عل  البرامر 

 

 البرامر النوعية

 

 

 

 

   لإلا ة الم احف
  

برنامر  

نثربولوبيا األ

 الجنااية

 
 
 
 

 الر الة وال يالة
 
 

 المحا بة الدولية 

ال  ا دددد حددداد ل لبيددة ال   ددال ميددةاألبرامر  عدددل من  نوعيددة 

  اح يابار السول

 
   

 الدإلا ار العليا   
 

 بكالوإل وا  
 

 ا  حداد البرامر 
 

نوعيدة ل لبيدة ال   دال ميدةاألبرامر  عددل من الا دددد حدداد   •

  اح يابار السول
   

 
 ا  حداد البرامر 

 

وال جهيدار  ال ح يددة  البنيددة   ولير 

الد دعدلديدمديددة  والدمدود دبدرار  الدعدلدمديددة 

 الميلوبة 

نجدا  المو برار وو دددداادس ال عليم الميلوبدة س  م العمدس عل  

 للبرامر الجد دة 

 دو د  اعار الدإلا ددار العليا بشددايددار   يةو  لية ال ربيةأل 

 و جد د م اعد ال اعار والس اار ولتاأ الجدإلاأ 

  جهيد ة اد  لي ي الصيدلة واليب 

2017 2018 

نااب الرايس للشةوأ  

 اةلاإل ة  

 الداارة الهند ية 

 لاارة اللوا م  

 لاارة الصيانة 

35% 
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ال ر يددةو   رخيص البرامر الجد دة الل،ددة  )بكددالوإل وا  الجددد دددة  البرامر  س راإل   م  

برنامجي مابس ير ال انوأ العام والواص( من مجلس ال عليم 

 العالي و م  الحصول عل  ااع مال الواص لهر  البرامر 

  إلايس الجامعة  2018 2017

 

بددالديددا دم   الدجددد دددة  الدبدرامدر  إللددد 

اةلاإلا والفني ولق ة دس ومعا ير  

 ااع مال

األ ددال ميددة واةلاإل ددة  بددالكوالإل  الجددد دددة  البرامر   م  إللددد 

 الميلوبة و م  الحصول عل  ااع مال الواص لها 
2017 2018 

 إلايس الجامعة  

نااب الرايس للشةوأ  

 اةلاإل ة  

المواإلل  مد ر 

 البشر ة  

 

 

 ةإللد البرامر الجد دة ب عضددداء تيئ

 دإل سددددية من خالل و ددددن خيط 

 ا   يا  واب عاد

ةعضدددداء تيئدة  ددإل س لددإلبدة الدد  وإلا  لل،دة    3اب عداد     م   •

 ال ر ية 

 4مدإل ددين سل   سددم يددبكار وةمن المعلومار و 4 م  ن س   •

  ITمدإل ين سل   سم تند ة البرمجيار لي  لية 

  وبد خية اب عاد للبرامر األخر   •

2017 2020 

 إلايس الجامعة  

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

 عمداء الكليار الجد دة 

  

 كنولوبيدا  لي  ليدة    1ال حدال عضددددو تيئدة  ددإل س عددل  

 المعلومار بعد العولة من ااب عاد 
   

  

  راإل ال عيين

ومبعو ين عااد ن من حملة عضو تيئة  دإل س  13 م   عيين  

  الد  وإلا  لي  لية الحجاوا للهند ة ال كنولوبية
   

  

 م   عيين واب عاد عدل من ةعضددداء تيئة ال دإل س الجدل لي 

  ليارأل الصيدلةو الحجاواو السياحةو واعلا  
   

 
 المبعو ين 

ع دد ا فدا يدار يددددرا دة من الجهدار  

ل ولير البيئدة ال يبي يدة  ار العال دة  

 وال دإل بية لليلبة 

ا فا ية من يددر ار ومة ددسددار و نية ل ولير  12 م   و ين  

 2020 2017 لرص  دإل بية  

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

 عمداء الكليار 

 
 

ا دددد حدداد برندامر      م  ع دد ا فدا يدة من معهدد  ونس سمر •

 الل،ة ال ر ية بكلية اعلا   

بامعة السددلياأ الشددر ف  ا ددم اة ددالمية ع د ا فا ية من  •

نددونيسدددديدا؛ من ةبدس لإلا ددددة علم الل،دة ةالحكوميدة إل داو/ 

العربية وةصددول الف م وم اصددد الشددر عة لرلن مسدد واتم  

 العلمي 

ع دد ا فدا يدة بين  ليدة اليدب وو اإلة الصددددحدة والوددمدار  •

( ةخصددددااي ل ددإل دب  لبدة 38الملكيدة حيدن   وم )  اليبيدة

 الكلية 

 م  و ددددن الويو  العر ضددددة ا فدا يدار من الجدامعدار   •

 األإللنية ومر د الحسين للسر اأ 

   

  

 ا فا ية  ونس سمر  

 

 

ا فا ية السلياأ  

 الشر ف 

 

 

ا فا ية و اإلة  

 الصحة  

 

ا فا ية الودمار  

 اليبية 
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و ددددعد  البنول األوليدة ا فدا يدار من بدامعدار عدالميدة  •

ل ولير لرص  دإل ب ليال  السدنة األخيرة لي  لية اليب 

       مثدس بدامعدة مي شدددد،داأ وبدامعدة اندد داندا وبدامعدة  داليفوإلنيدا  

 ) اأ ل ي،و( 

 م  س جال لرص  دإل ب بد دة م وصدصدة ليلبة  سدم ال و   •

 لجامعة   الكهربااية لي مشروف اليا ة الشمسية لي ا

 ولير برندامر ال ددإل دب العملي ليلبدة ال دانوأ لدد  الجهدار  •

 ال ضااية ومكا ب المحاماة   

العددل   • ع دد لوإلار  ددإل بيدة لليلبدة بدال عداوأ من مر د 

 للمساعدة ال انونية والمرصد األوإلوم و يي   

العالمية من اةماإلار   IFCCOا د ضدالة ولد من يدر ة  •

  لية اا  صدددال ا ددد  يا  خر جي  سدددم ال سدددو ق لي

 للعمس لي الشر ة  والعلوم اةلاإل ة

لي  لية الحجاوا للهند ددددة ال كنولوبية  م   شددددكيس لجنة  •

لشددةوأ ال دإل ب حين  ام  بإعدال  اعدة بيانار وا ددعة  

  شمس  الة الشر ار الم احة لل دإل ب 

 دإل ب مهندد ددددين من حد ثي ال ورا بال عاوأ من و اإلة  •

 األي،ال العامة 

 

 

 

 

 

 

نمو ا بيانار 

 - المشاإل ددددددن

 وليد اليا ة  

 الكهربااية 

 

المباني ال ي  م   

 ش،يلها باليا ة  

 الكهربااية 
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ا فا يار يددرا ة من يددر ار ) دداغوو  البيو  4 و ين   •

ا فدا يدار بدد ددة    7ان دااو حجداوا(و والعمدس بداإٍل ل و ين  

)بلد ة اإلبدو يددددمال  ددددماإلرو غرلة صددددناعة اإلبدو  

12BK  NBRM, Quality Partners, Auto 

Disc لي  لية الحجاوا ) 

ا فدا يدة منظمدة اوأ بول يدم ومك دب المة ددددسددددة الدولية   •

  لية اةعالم   حما ة البيئة )الع بة(  IREXللبحود 

مدر رة  فداتم بين  ليدة ال دانوأ وبين مر د لعددال    م اة •

غدا  هدا  ددإل دب  لبدة الكليدة    العددل للمسدددداعددة ال دانونيدةو

نشدية ال انونية ال وعو ة الهاللة لنشدر وسيدرا هم لي األ

 ة ال انونية بين يرااح المج من المو لفة الث ال

ال نسددديق من مد ر ار ال ربية وال عليم لي محالظة سإلبد  •

من ةبدس  نظيم عمليدة ال ددإل دب الميدداني ليلبدة  ليدة 

 ال ربية 

الملك عبدهللا المة دددس    ال نسددديق من الاإلة مسددد شدددف  •

ل نظيم عملية ال دإل ب الميداني ليلبة ااإليددال النفسددي 

 لي  لية ال ربية 

 ددإل دب  ال   ليدة الحجداوا للهندد دددددة ال كنولوبيدة  •

و لية الفنوأ الجميلة س ددالة سل   دإل ب  لبة مة ددسددة  

ال ددإل دب المهني و ال  الشددددر دة الو نيدة لل شدددد،يدس 

 يانة وال دإل ب لي لاارة اةن اا والص

   

  

 

 ا فا ية  اغو 

 
 

 

 

 IREXا فا ية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سإلبد  كوأ ل سددم ع د يددرا ة مبداية من مة ددسددة سعماإل  •

ال صدددميم لي  لية الفنوأ الجميلة لوإل لي    ددديس و نفير  

 عدل من األنشية الفنية لي محالية سإلبد 

  لية الحجاوا للهند ة ال كنولوبيةأل •

  د م م  رحار لثماني برامر  عاوأ من ال وار المسلحة   -

األإللنيدة عن  ر ق مر د األمير ليصدددددس لي مو لف  

 ددي م  دإل س مسددا ار م  دمة  المجاار الهند ددة حين  

    بمس و  المابس ير

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20سنوي%202017-2018/من%20المصدر/كلية%20الحجاوي/توقيع%20اتفاقية%20لإنشاء%20مركز%20ريادة%20الأعمال%20والتأهيل%20الوظيفي%20بين%20اليرموك%20ومؤسسة%20ساغو%20الدولية.docx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202017-2018/الردود%20من%20المصدر/كليات/كلية%20الإعلام/توقيع%20مذكرة%20IREX.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202017-2018/الردود%20من%20المصدر/كليات/كلية%20الإعلام/توقيع%20مذكرة%20IREX.pdf


     2019/2020الجامعي التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام 

ــ دائ     47 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

ال عاوأ بين  سدمي الهند دة المدنية وتند دة العماإلة من   -

بلد ة اإلبد الكبر  و لك لبحن  دبس  يو ر و دط مد نة  

  اإلبد وو ط الشونة الشمالية

 دإل ب عدل من المهند دين عل  نف ة و اإلة اا صداار   -

 و كنولوبيا المعلومار 

العماإلة لي سعالة  صددميم و  تيس    مسدداتمة  سددم تند ددة -

مبن  مسددجد عمر بن الويا  لي بلدة النعيمة  و ددي وم  

  ال سم بالمشاإل ة ب  تيس بر ة الحصن

ع د عدة يددددرا ار من مة ددددسددددار محلية مثس غرلة   -

الصددددنداعدة وال جداإلةو و لدك لربط الموربدار العمليدة 

)مجمن    والعلميدة للكليدة من حدابدار الصددددنداعدة المحليدة

ع دد ةول لوإلة من ظمدة لي  دال ميدة(و و درلدك  الر دالة األ

مهاإلار  ددول العمس بال عاوأ من مر د إل الة األعمال 

  وال يو ر الوويفي ) اغو(

  لية الصيدلةأل  •

ول  لعمس صدديدلية ع د ا فا ية من يددر ة الصدديدلية األ -

  كليةالال را ية لي 

لو دة الحكمدة ل يو ر ال داعدار  ةع دد ا فدا يدة من يددددر دة   -

  كليةالي ال دإل سية ل

 لية السياحة والفناللأل ع د ا فا يار من مة سار المج من   •

 المحلي وير ار  ار عال ة بالسفر والييراأ والسياحة  

  لية الر ا ةأل  •

ا فدا يدة  عداوأ من مر د بحود الر دا دددددة   -  م   و ين 

المدإل دية وال ربية البدنية لأل فال والمرات ين لي معهد  

"Karlsruhe"   األلماني 

لل عدداوأ   و ين   - الو ددالددة األلمددانيددة  بين  ا فددا يددة  عدداوأ 

(GIZ)   والكلية 

 ال ربيةأل   لية •

ع دد ا فدا يدار من عددل من المدداإلا الوداصددددة المحييدة  -

 بالجامعة ل نفير س  را يجية ال دإل ب الميداني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1ا فا ية

 

 2ا فا ية
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ال نسددديق من مد ر ار ال ربية وال عليم لي محالظة سإلبد  -

الميدداني ليلبدة  ليدة من ةبدس  نظيم عمليدة ال ددإل دب  

 ال ربية 

ال نسيق من الاإلة مس شف  الملك عبدهللا المة س ل نظيم   -

عملية ال دإل ب الميداني ليلبة ااإليددال النفسددي لي  لية 

 ال ربية 

 ع د ا فا ية لل دإل ب من  و س   كو   -

  لية اعلا أل  •

 سم   -ع د لوإلار بال عاوأ من لاارة ااحصاءار العامة -

  SPSSلوإلة  الج،راليا

 فعيس اا فا ية بين  سدم الج،راليا وبرنامر ا را دموا/  -

و عدل اليلبة  2ةلمانياو عدل الهيئة ال دإل سددية المبعو ينأل  

  1المبعو ينأل  

 لية الشدر عةأل سعدال مسدولة ا فا ية من  لية ال ا دي يدر ح  •

لي ا د راليا عل  غراإل ا فا ية ة ال مية بايدا  يداتير لي 

  ر يا 

 اا فا يار     ا فا يار يرا ة من الجهار  ار العال ة   عدةع د 

  سلاإلة اليرمو  ومجموعدة اا صدددداار األإللنيدة "اوإلانر" ونصدددد  عل  ةأ  دول مجموعدة اوإلانر مو بر"اوإلانر اليرمو  اةبدداعي" حيدن  كوأ المو بر  حد  و ين ا فدا يدة  عداوأ بين   •

 وسيراف مجمن الر الة األ ال مية لل ميد 

ألبهدةو وال ي   يح ليلبة الكلية ال دإل ب  سنشدداء يددر ة   ن لمو بر اا صدداار ال دإل بي لي  لية الحجاوا والهند ددة ال كنولوبية المدول بمو لف خدمار اان رن و وةحدد ال  نيار وا  •

 .صاار الولو ة و ولير ال دإل ب العملي الال م لهمالنظرا والعملي ال يبي ي لمو لف مسا ار اا صاار الال لكيةو وسبراء األبحاد الم وصصة لي اا 

ن وال ي  ضم عدة ةإل اأ؛   ( لي الجامعةأل وال ي  عد المنصة الثالثة عل  مس و  المملكةو و لك  نفيرا ا فا ية ال عاوأ المبرمة بين اليرمو  وير ة  ZINCال  اح منصة   ن لإلبداف ) •

و  واص باليباعة  ال ية األبعالو وإل ن الوا ن اال را يو باة الة سل  وبول عدة مساحار م عد لة اا  عماار والمجهَدة ب حدد المعدَارمنها إل ن  يو ر األلعا  الر ميةو والر ن ال

ا  فالة من المرالق وال سهيالر  ( من اليلبة المسجلين من اZINCال ي  مكن ا  ودامها لع د ااب ماعار ةو لع د وإليار عمس ةو حل ار العصف الرتني وغيرتاو و ي مك ن ةعضاء )

 ZINCا فا ية   الم ولرة لي المنصة

ية ال عليمية  عن  بال عليم االك روني ليكوأ األول من نوعم لي الجامعار األإللنيةو نظرا سل  ةأ ترا النوف من ال عليم ةصدبح من الضدروإل ار لي العملسنشداء مر د  ُ بامعة اليرمو  بصددل   •

 أل                         ي عن بعدد لليلبدة غير األإللنيين لي بدامعدا هم مثدس%و و ددددي وم المر د بدال عليم اةلك رون25ألا مة ددددسددددة ة دال ميدةو بحيدن  صددددس نسددددبدة المسددددا دار ال ي  ددإلا الك رونيدا سل    

  Proposal to establish the YU Online Education Center)ماليد او الصينو و ر يا( 
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 الموال ة المبداية عل  ا  حداد برنامر مابس ير لي سلاإلة المواإلل البشر ة لي  لية اا  صال والعلوم اةلاإل ة  •

 مداولة المهنة لي الوا ار الم حدة اامر كية ( الموولة لمنح إلخصة ECFMG م  اع مال  لية اليب من بمعية ) •

  21/5/2017حين  م   ور ر اليلبة ومنحهم يهالار ب اإل     Common Bond فعيس برنامر الودمة ااب ماعية بال عاوأ من بامعة مي شي،اأ ومنظمة الد  •

 يةأل ساتم  لية اليب ممثلة بعميدتا  عضو ةو إلايس لي ةتم اللجاأ اليبية والصحية الو ن •

 المجلس األعل  لصحة المرةة براا ة  مو األميرة عااشة  ✓

 المجلس الصحي العالي براا ة معالي و  ر الصحة  ✓

 لجنة الدإلا ار العليا لي المجلس اليبي األإللني  ✓

 إلاا ة اللجنة العلمية لي بمعية ة باء العيوأ األإللنية  ✓

 األإللني  اللجاأ العليا ولجاأ اام حانار لي المجلس اليبي  ✓

   17/2/2020( ب اإل   6/2020عمداء إل م )سنشاء مر د ال عل م اةلك روني ومصالإل ال عليم اةلك روني لي بامعة اليرمو و والموال ة عل   عليمار المر د بناءة عل   راإل مجلس ال •

 مرلق
 

 
 المحور: البرامج والخطط الدراسيّة 

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

 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 فــي

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة  

 اإلستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ 

النسبة المئوية  

 لإلنجاز/ العدد 
 مالحظات 

 الى  من

الدمدعدلدومددا دي  والدمسدددددح  اا دالف 

األخر   دددواء  ل جاإل  الجامعار

 المحلية ةم العالمية 

  م  سعدال   اإل ر الم اإلنة لكالة برامر الجامعة 

  
بمين األ سام  

 األ ال مية لي الجامعة 
 30/11/2015 

لإلا دددة اح يابار السدددول لمعرلة  

لهددرا   العمددس  مددد  حددابددة  ددددول 

 ال وصص 

  م  سعدال   اإل ر اح يابار السول لكالة برامر الجامعة 

  
بمين األ سام  

 األ ال مية لي الجامعة 
 31/12/2015 
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 حدد دد الرؤ دة والر دددددالدة للويط  

ةتددداف   من  حددد ددد  الدددإلا دددديددة 

 وموربار البرامر 

والر دددالة للويط الدإلا ددديةو  ما  م   حد د   ة م   حد د الرؤ 

 15/6/2016 2016/ 1/6 ةتداف وموربار  الة البرامر 
بمين األ سام  

 األ ال مية لي الجامعة 
 15/1/2016 

لكددالددة برامر  سعدددال المصددددفولددة 

 البكالوإل وا لي الجامعة 

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

بمين األ سام  

 األ ال مية لي الجامعة 
 30/1/2016 

 صدددميم الويط الدإلا دددية المعدلة  

لدي   الدبدكددالدوإل دوا  بدرامدر  لدكددس 

 الجامعة 

  م  سعدال مسولة الويط الدإلا ية 

1/8 /2016 1/9 /2016 
بمين األ سام  

 األ ال مية لي الجامعة 
 1/3 /2016 

سإل دددال الويط الدإلا دددية المعدلة  

 .لمحكمين خاإلبيين

   اإل ر المحكمين الواإلبيين  م  ا  الم 
1/9 /2016 15/9/2016 

بمين األ سام  

 األ ال مية لي الجامعة 
 1/4 /2016 

 انجا  الويط الدإلا ية المعدلة   م   ال صميم النهااي للوية الدإلا ية 
15/9/2016 1/10/2016 

بمين األ سام  

 األ ال مية لي الجامعة 
 1/5 /2016 

اع مال الوية من مجلسدددي ال سدددم  

 والكلية 

  م  ال نسيب من  ِبس مجالس األ سام والكليار 
1/10/2016 15/10/2016 

بمين األ سام  

 األ ال مية لي الجامعة 
 1/6 /2016 

سإل دال الويط الدإلا دية سل  مر د 

الجولة لل   د من ا ددد يفاء م يلبار  

 ااع مال األ ال مي 

  م  اع مال الويط الدإلا ية من  ِبس مر د الجولة 

 

15/10/201

6 
1/11/2016 

 األ سام األ ال مية  

 مر د الجولة 
 15/6/2016 

الويددة   الويط عل  لجنددة  عرض 

 الدإلا ية لي الجامعة 

 م  ال نسددديب باع مال الويط الدإلا دددية من  ِبس لجنة الوية  

 الدإلا ية 
1/11/2016 1/12/2016 

لجنة الوية الدإلا ية  

 لي الجامعة 
 1/7 /2016 

مدن   الدوديدط  مدجدلدس  س دراإل   دبددس 

 .العمداء

خية لإلا ددي ة  63صدددإلر  راإلار مجلس العمداء باع مال  

 لمرحلة البكالوإل وا 
 2016/ 8/8  مجلس العمداء  31/12/2016 1/12/2016

المحلي   ااع مددال  الحصددددول عل  

لدي  األ ددال دمديددة  الدبدرامدر  لدكددالددة 

 الجامعة  من برنامر  مني محدل  

 م  الحصدول عل  ااع مال المحلي لمعظم البرامر األ ال مية 

و ةما ليما   علق بالبرامر المنشد ة  2007ال ي ةنشدئ  بعد عام 

لي م لإلا دددة وا ن تر  البرامر ل حد د اليا ة   2007 بس عام  

 اا  يعابية والنوا ص الوابب  والرتا اع مال تر  البرامر   

مة دسدار ال عليم العالي و دماأ  رإل مجلس تيئة اع مال  •

لدبدرنددامدر   الدودداص  ااعد دمددال  عدلد   الدمدوالد ددة  بدول دهددا 

البكدالوإل وا لي  وصددددص الهندد دددددة المددنيدة وبيدا دة 

او  مدا والق المجلس عل    دالبدة   1619ا دددد يعدابيدة  ددإلتدا  

ااع مال الواص لبرنامر البكالوإل وا لي  وصدص الل،ة  

ااع مال ال ر يةو س ددالة سل  موال  م عل  اا دد مراإل لي 

1/3 /2017 1/3 /2019 
 الكليار 

 مر د الجولة  

 

 

 

 

 

 

 

نجا  ااع مال س م  

المحلي لبرامر بعد 

إلغم ةنم   2007

مبرمر بإنجا   لي 

 ل رة اح ة  

  

 ااع مال المحلي 
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الوداص لبرندامجي البكدالوإل وا لي  وصددددصددددي علوم  

 األإلض والبيئةو واةحصاء  

اع مدال برندامجي الل،دة العبر دة والفداإل دددديدة من  بدس تيئدة  •

 ااع مال الواص 

الموال ة عل  ااع مال الواص ل وصصي العال ار العامة   •

واةعالأ لي  لية اةعالمو وا  صدددال المال واألعمال لي  

 صال والعلوم اةلاإل ة بالجامعة  لية اا  

( الموولدة  ECFMG م  اع مدال  ليدة اليدب من بمعيدة ) •

الم حدددة  الوا ددار  لي  المهنددة  مداولددة  لمنح إلخصددددددة 

 اامر كية 

 فعيس برنامر مابسددد ير "علوم البيئة" لي  لية العلوم و م   •

األول  الدفصددددددس  مدنددر  لدلدبدرنددامدر  الديدلدبددة  بد دبدول  الدبدددء 

2016/2017   

داية عل  ا  حداد برنامر مابس ير لي سلاإلة  الموال ة المب •

 المواإلل البشر ة لي  لية اا  صال والعلوم اةلاإل ة 

بدا دددد ثنداء   م  اع مدال بمين البرامر لي  ليدة الحجداوا   ▪

 برنامر الهند ة اليبيةو والعمس باإٍل ل  د م اليلب 

و وبرنامر   داليب  دإل س العلومةسع مال برنامر مابسد ير   ▪

 لي  لية ال ربية   اليب  دإل س الل،ة العربيةةمابس ير  

الدبدرامدر    دم   ▪ لدمدعدظدم  الدمدحدلدي  ااعد دمددال  عدلد   الدحصددددول 

  ما ليما   علق بال وصددصددار غير المع مدةو ةاأل ال ميةو  

ا بددإلا دددددة وا ن تدر  البرامر ل حدد دد   وم المر د حداليدة 

اليدا دة اا دددد يعدابيدة والنوا ص الوابدب  والرتدا اع مدال 

 تر  البرامر 

   

برنامر   136

مع مد من 

  145ةصس 

برنامر  

(94% ) 

 

 

البرامر المع مدة  

 ةالجد د

 

 

 

 

الدبدرامدر     دم   لدمدعدظدم  الدمدحدلدي  ااعد دمددال  عدلد   الدحصدددددول 

غير   البرامربدإلا ددددة وا ن الجولة   وم مر د واأل ال ميةو  

المع مددة ل حدد دد اليدا دة اا دددد يعدابيدة والنوا ص الوابدب 

  تا والرتا اع مال

   

97 2 %

برنامر   142)

من ةصس  

146) 

   البرامر المع مدة

العمدس بداإٍل عل  الحصددددول عل  ااع مدال المحلي للبرامر 

 ال اليةأل 

 نجليد ةسل،ة  - لمانيةةل،ة  البكالوإل وا ليأل •
   

 

98( %143  

برنامر من  

 ( 146ةصس 
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 ل،ة انجليد ة - ل،ة لرنسية −
 المابس ير ليأل  •

 علوم الل،ة/ ل،ة لرنسية  −
 ال صميم  −

الدددولي   الحصددددول عل  ااع مددال 

ة ال مية مو اإلة لي الجامعة  لبرامر  

 )برنامر عل  األ س من  س  لية( 

أل سددددام  لية الحجاوا للهند ددددة  ABET م  ال  دم اع مال 

 ال كنولوبية   

 لكلية السياحة والفنالل   TedQualوااع مال 

( م ضددمنا  TedQual% من الملف )75 م  سنجا  ما نسددب م  

 ال  ييم الرا ي لي المجاار ال اليةأل

 (Employersمووفين )ال  1

 (Studentsاليلبة )  2

 (Facultyالكالإل )  3

 (Curriculumالوية الدإلا ية )  4

 (Managementاالاإلة )  5

الد سددددم  مدن  اندجددا تددا  الدمدلدفددار  دم   مدن  مدجدمدوعددة  تدنددا  

 وبعضها  ح  المرابعة وةتمهاأل  USAIDلدوا

    الوية ال سو  ية للبرنامر1

  يمسولة   يب لل دإل ب الميدان  2

  الوية ال نفير ة للبرنامر  3

  برويوإل لل سم والكلية  4

    يب  ماأ الجولة  5

 الوية ال نفير ة للمدونة العالمية ألخال يار السياحة   6

1/3 /2017 31/12/2020 
 الكليار 

 مر د الجولة  
40% 

اا فا ية المو عة  

 USAIDمن 

 

 

ااع مال الدولي 

TedQual 

و لدك    (UNWTO م    دد م ملف ال  ييم الدرا ي لمنظمدة ) •

(و و م  الحصددول عل   USAIDبمسدداعدة من  بس الددددددد )

 موال ة س جابية مبداية 

 م  الحصددددول عل  ااع مدال الدولي من منظمدة السددددياحة   •

( لبرنامر اةلاإلة السددددياحية لي  لية TedQualالعالمية )

 السياحة والفنالل لمدة عام 

الددوليدة و م   ECFMGمن تيئدة     ليدة اليدباع مدال     م   •

 سدددجيس الكلية لي الجمعية العلمية ا حال  ليار اليب لي 

و والحصدددول عل  اع راف العد د ا حال الجامعار العربية

 من المنظمار اليبية العالمية 

    

 
 ااع مال الدولي

 

    ABETلجنة

 الحجاوا 
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file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20نصف%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/مركز%20الجودة/المرفق%20رقم-2.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20نصف%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/مركز%20الجودة/المرفق%20رقم-2.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20نصف%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/كلية%20الحجاوي/لجنة%20ABET.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20نصف%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/كلية%20الحجاوي/لجنة%20ABET.pdf


     2019/2020الجامعي التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام 

ــ دائ     53 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

برامر من   5  ا دددد كمدال م يلبدار اع مدال العمدس عل  بداإلٍ  •

عددال  س ليدة الحجداوا للهندد دددددة ال كنولوبيدةو حيدن   م  

 ABETللحصددددول عل  ااع مدال الددولي   اليلبدار لل  ددم

 لهر  البرامر 

برامر من  ليدة  كنولوبيدا المعلومدار وعلوم   3اخ يداإل     م   •

  ABETالحا و  لل  دم للحصول عل  ااع مال الدولي 

اع مال وو  RSSم  سددددم اةحصدددداء لالع مال الدولي    د   •

ABET  

 أل لية الحجاوا للهند ة ال كنولوبية •

اا ددد مراإل لي اةبراءار للحصدددول عل  ااع مال  −

(ABETلسدددد دة برامر لي ة سددددام )  و الكليدة المو لفدة

لكدالدة مسدددددا دار    Courseportifiolioو جهيد   

 ال سم  

  NAAPالبدء لي اةبراءار للحصددول عل  ااع مال  −

 ل سم تند ة العماإلة 

سإل ددددال ملف ال  ييم الرا ي الوداص بااع مدال الدولي    م   •

(TedQual للحصدول عل  يدهالة اةع مال الدولي من )

منظمة السددياحة العالمية لبرنامر اةلاإلة السددياحية لف رة 

   كليف لجنة ةعدال ال  ييم الرا ي  ةو باة ددددالة سلبد د

 لل سم للحصول عل  يهالة ااع مال 

حصدددول  لية اليب عل  اع راف العد د من المنظمار  •

اليبيدة العالميةو حين   وم بدعوة ة ال ميين من بامعار  

عالمية لد اإلة الكلية ةل اء محا دددرار ألعضددداء تيئة 

 ال دإل س واليلبة 

  لية ال ربيةأل •

الحصددول عل  يددهالة الجولة المحلية لي العمس عل    −

 برنامر ل  وإلا  اةلاإلة ال ربو ة 

 نفيدر معدا ير الجولة الثمدانيدة للبرامر المحليدة للبرامر  −

ة للويدة السددددنو دة ال ي  م   سعددالتدا لهدرا   األ دال ميدة ول دا

  الهدف
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العمس عل  الحصددول عل  يددهالة الجولة المحلية لي  −

  وابرنامر ل  وإلا  علم النفس ال رب

العمس عل  الحصددول عل  يددهالة الجولة المحلية لي  −

  برنامر ل  وإلا  اةلاإلة ال ربو ة

العمس عل  الحصددول عل  يددهالة الجولة المحلية لي  −

برنامر ل  وإلا  مناتر الدإلا دار ااب ماعية وة داليب 

   دإل سها

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

ال دددإل سدددديددة  المو برار  سنشددددداء 

 و حد ثها 

 لي مو لف الكليار األ ال مية   امو برة  27 م   حد ن  

1/6 /2016 31/12/2020 

نااب الرايس للشةوأ  

 اةلاإل ة   

 الكليار 

 لاارة الصيانة 

 لاارة اللوا م  

 

 
 

لي  ليار الجامعة المو لفةو  امو برة  28وسنشدددداء   م   حدد ن  

 منهاأل

 م  انشدداء مو بر لروا ااح يابار الواصددة لي الجامعة   •

ول من نوعدم لي المني دةو  مدا  م   جهيد مو بر  األ  وت

لي  لية  كنولوبيا المعلومار وعلوم    للو دددااط الم عدلةو

 الحا و  

 م  ا دد حداد مو بر المهاإلار السددر ر ة لي  لية اليبو  •

 و دو د مو برار الكلية ب حدد و ااس ال عليم  

حصداء  م  ا د حداد مو بر حا دو  بال عاوأ بين  سدم اة •

 والعلوم الحيا ية 

نشدددداء مو بر بحثي ل حضددددير وحددار اةنداإلة الحدد ثدة س •

(LED  بدعم من صندول البحن العلمي لي  لية العلوم ) 

ا لي  لية الحجاواأل 12 م  ا  حداد  •  مو برة

 مو بر الر م با  ودام الحا و   ✓

 ن للدإلا ار العليا  مو بر ✓

 مو بر لبحود الل،ة العربية لي مجال ال كنولوبيا  ✓

خدداإلبدي   ✓ بد دمدو ددس  الدبدحدثديددة  لدألغدراض  مدود دبدر 

 ) مبوا( 

   

 

 م  سنجا   حد ن 

% من  34

المو برار 

 الميلو   حد ثها 
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 مو بر اا صاار الولو ة ب مو س من ير ة   ن   ✓

  IT Wireless Communication  

 مو بر ال صو ر اليبي  ✓

 انشاء مو بر لمشاإل ن ال ورا  ✓

 م  ا د حداد ةإلبعة مو برار بحثية م وصدصدة لي  ✓

  سم تند ة الحا و  

ال يددا دددددار   ✓ األبهدة لي مو بر   مددا  م   حددد ددن 

والمجسددددارو وا دددد كمدال  حدد دن مو بر االيداف 

 الضواية 

 سنشاء مو بر  عليمي لي مر د الل،ار  •

اع دم    • لدي  دلديددة  الدبدحدثديددة  الدمدود دبدرار   دداإل  دحددد ددن 

نثروبولوبيا بإ دالة ةبهدة علمية م يوإلة من خالل  واأل

 مشاإل ن بحثية مدعومة من بهار مانحة خاإلبية 

 م  ا ددد الم مبن  بد د لكلية ال انوأ  ح وا عل  عدل من  •

لك رونية الحد ثة  ال اعار ال دإل سدية المجهدة بالو دااس اة

يهدا من مة ددددسددددة نوالر لل ددإل ب ال ي  م  الحصددددول عل

 داعدار   3وال نميدة المسدددد ددامدة  مدا  حوا المبن  عل   

   يةو ومو بر مجهد بعدل من ةبهدة الحا و  الحد ثة 

  لية العلومأل  •

 حد ن/ يددراء ةبهدة  حليس م يوإلة عل  مسدد و    −

بد دو  XRDو يدراء بها  ICPالكلية مثسأل صديانة 

  SEMبد دو  يو ر بها   TEMيراء بها  

 ا  حداد مو بر  مبيو ر موصوا باان رن   −

  ا  حداد مو بر حا و  وبرمجية −

  لية الحجاوا للهند ة ال كنولوبيةأل •

 سنشاء مو بر  عبيد اليرل   −

و بر ال صددددميم اةلك روني بدا دددد وددام سنشددددداء م −

 الحا و   

  حد ن مو بر ال صنين اةلك روني    −

سنشداء مو بر اة صداار الولو ة المدعوم من يدر ة  −

   ن 
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 انشاء مو بر  صنين إل مي لي  سم العماإلة −

المدددعوم من  يو ر مو بر اة − الولو ددة   صددددداار 

  ير ة   ن

 لة  م  يراء ةبهدة حد ثة لمو برار  لية الصيد •

مو بر   • وتو  اليددب  لي  ليددة  بددد ددد  مو بر    م  جهيد 

( ل نداإل  500000ل  )سوب كلفدة وصددددلد     ةالبحود اليبيد 

  إللنية

اع دداإل  • مدود دبدرار  دلديددة  و ديدو در  بدر   دحددد ددن 

من خالل إللددتدا بمجموعدة من األبهدة واألنثروبولوبيدا  

الجد دة الممولة لي ال،الب من مشددداإل ن خاإلبيةو  ما  م   

بإنشددداء مو بر ن بد د ن لدإلا دددة "ةصدددالة ال ين البدء 

عدلد    الدعدمددس  و دجدرا  الدر دمديددة"  "اع دداإل  و  األ در ددة" 

 دو ددتمدا بداألبهدة والمعددار الال مدةو  مدا   م   حدد دن  

الكليدة من خالل إللددتدا بمجموعدة من  و يو رمو برار 

ا ا دددد الم بها   حليس  يف  األبهدة الجد دةو و م مةخرة 

بدء بإنشددداء مو بر ن بد د ن اةم صددداص الرإلاو و م  ال

لددإلا دددددة "ةصدددددالدة ال ين األ ر دة" و"اع داإل الر ميدة" 

والمعدددار   بدداألبهدة  عل   دو دددتمددا  العمددس  و جرا 

 الال مة 

 م  سنشداء مو بر حد ن لي  لية اةعالم والعمس باإِل عل   •

 سنشاء مو بر ن بد د ن 

الل،دارأل  جهيد  داعدة  ددإل سدددديدة مدولة بجهدا    • مر د 

وبهددا اة مبيو ر  وخدددمددة  ل،ددا ددار    عرض  ن رندد  

 ال دإل س و اعة اب ماف 

 حدد دن و جدد دد مو برار بد بهدة ومعددار موبر دة لكدالدة  •

 2017/2018مو برار الجدامعدة خالل الفصدددددس األول  

 حدد دن و جدد دد  ( ل نداإلو  مدا  م   576 382693ب يمدة )

خالل   مو برار ومعدار موبر ة لكالة مو برار الجامعة

مااة   312 158237ب يمة    2017/2018الفصدددس الثاني 

  ا نداإلة  ن لين و ددددبعدة و ال يا ومئ ن ةلفدة يو مدانيدة وخمسدددد 

 حد ن وسنشاء مو برار حا وبية  و واددددددددة 312دددددددد للسو

 

 

 

 لب األبهدة  

 الجد دة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سنشاء مو بر ن  

 بحثيين 

 

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20سنوي%202017-2018/من%20المصدر/كلية%20الآثار/Evidence/1.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20سنوي%202017-2018/من%20المصدر/كلية%20الآثار/Evidence/1.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202017-2018/الردود%20من%20المصدر/كليات/كلية%20الآثار/The%20Report_31-8-2018/Evidence/2.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202017-2018/الردود%20من%20المصدر/كليات/كلية%20الآثار/The%20Report_31-8-2018/Evidence/2.pdf


     2019/2020الجامعي التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام 

ــ دائ     57 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

 802 240720للوحددار ال نظيميدة لي الجدامعدة ب يمدة  

ةلفددة يمدداا دداأ وةإلبع ل ندداإلة  ا و ددددبعمددااددة وعشددددرن  ا ن 

 ا ددددة 802دسوللدد

من    ليدة اع داإل واألنثربولوبيدا حدد دن و يو ر مو برار   •

ا  مةخرة   خالل إللددتدا بمجموعدة من األبهدة الجدد ددةو و م  

ا دد الم و شدد،يس بها   حليس  يف اةم صدداص الرإلا  

إللددتدا بمجموعدة من األبهدة      و م  و ددإل دب الفنيين عليدم

  و thermometerو  water bathو    ovenالجدد ددة مثدس  

البدء بإنشداء مو بر ن    ما  م  و   IRخر  مثس و حد ن األ

بدد دد ن لددإلا دددددة "ةصدددددالدة ال ين األ ر دة" و"اع داإل 

بدداألبهدة و   العمددس عل   دو دددتمددا  الر ميددة" و جرا 

  (مرلق) المعدار الال مة

لكددالددة  • ومعدددار موبر ددة  و جددد ددد مو برار   حددد ددن 

الجددامعددة ب يمددة    حددد ددن  او ول ندداإلة   367539مو برار 

وسنشددددداء مو برار حدا ددددوبيدة للوحددار ال نظيميدة لي 

  ااإلة  نل 174027الجامعة ب يمة  

من  ر يددب  اة • اليددب   ةبهدةن هدداء  لي مو برار  ليددة 

 دو ددددددددددد  اعار و وغراض بحثية و دإل سديةالجد دة أل

و  ما  م   الكليددددة بدددد بهدة حا و  حد ثة وةبهدة لا ا يو

بوإلل 8) جهيد   بدد بهدة  ددددمدداإلر  مدول              (  دداعددار 

 ) اعار   ية( 
 

لي  لية اعلا و و جهيد مو بر   2سنشدداء  اعة   ية عدل   •

الجيومعلوما ية بال شداإل  من  سدم علوم األإلضو وسنشداء  

و داعدة   يدة ةخر و سنشدددداء مو بر  مو بر ل،وا حدد دن  

و ددددااط م عددلةو  يو ر مو بر الحدا ددددو  لي الل،دار 

الكدداإل وغراليددا   مو بر  من  جهيد  اةن هدداء  الحددد ثددةو 

 والمساحة 
 

)  ن(   • الولو ددة  اا صدددددداار  مو بر  لي  ليددة  ال  دداح 

المدعوم من يددر ة   ن الحجاوا للهند ددة ال كنولوبية  

والرا  ح وا عل  عدل من ةبهدة   ولال صدداار الولو ة

الحا و  الم يوإلة باة الة سل  محية ا صاار خلو ة 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال  اح مو بر  

   ن
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     2019/2020الجامعي التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام 

ــ دائ     58 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

(Base Station دعم اا صاار الولو ة للجيس الثاني  )

والثدالدن والرابن  و ددددي م ا دددد ،الل تدرا المو بر ل  دد م  

برامر  ددإل بيدة عمليدة لليلبدة ل د تيلهم لسددددول العمدس لي 

ا  م  سنشددداء مجموعة من و  ممجال اة صددداار الولو ة

 ( مرلقالمو برار الجد دة لي الكلية )

 وبد   حين   لية الصدديدلةيددراء ةبهدة حد ثة لمو برار   •

  مو برار بحثية و دإل بية 9

  حد ن مو بر الفسيولوبيا لي  لية الر ا ة  •

ال عداوأ من صددددنددول الملدك عبددهللا لل يو ر  أل  IT ليدة   •

 Gamingنشداء مو بر م وصدص لي برمجة االعا  ة

Lab (مرلق ) 

الد دربديددةأل   • وتدي    دم   دلديددة  بددد دددة  مدود دبدرار   دجدهديدد 

والد د دو دم اةو  مدود دبدرالد ديدداا  الدندفسددددي  ومدود دبدر  إليددددددال 

صدددديداندة المو برار ال دد مدة و حدد دن     م  و ووااب مداعي

 ةبهدة الحا و  ليها 

 

 

 المو برار      المو برار ال ي  م  سنشاؤتا و حد ثها   

سنشددددداء مر د لبين الك دب والموال  

 ال عليمية لي الجامعة 

اح يدابدار الكليدار   ك دب بنداءة عل   اليددددراء     م المك بدةأل  

 اي را ار  واعد بيانار بناءة عل  اح يابار الكليار 
1/12/2016 1/7 /2017 

نااب الرايس للشةوأ  

 اةلاإل ة 
  نفرلم  ُ 

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

ل يو ر   صددددميم برنددامر  دددإل بي 

ال دإل سددية ألعضدداء تيئة ال دإلار  

 .ال دإل س

  م   صميم برنامر  دإل بي م كامس 

1/6 /2016 1/9 /2016 

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

 مر د الجولة  

 
 

 م   صميم برنامر  دإل بي م كامس ل يو ر  دإلار ةعضاء  

تيئة ال دإل س و شمس  رل ال دإل س الحد ثة و رل ال  ييم  

 م حانار  واة

 البرنامر ال دإل بي    

لإلا دة و شدويص وا ن الحابار ال دإل بية ن هاء من  م  اة •

 يو ر برنامر   و م   وألعضددداء تيئة ال دإل س لي الجامعة

سل  الحابار  دةا دإل بي ألعضدداء الهيئة ال دإل سددية مسدد ن

ال دإل بية و اام عل   ال ة محاوإل ة ددددا ددددية تيأل العمس 

 والبحن العلمي وخدمة المج من   واأل ال مي

   

  ر ر لإلا ة  

ااح يابار  

 ال دإل بية
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     2019/2020الجامعي التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام 

ــ دائ     59 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

ا ةندم   م اع مدال   • البرندامر المنوا  نفيدر   بدس بددء  دس  علمدة

 لصس لإلا ي 

لي مك بة     صددميم وإلع عمس ألعضدداء الهيئة ال دإل سددية •

 الحسين بال عاوأ من مر د ااع مال و ماأ الجولة 

لي   Endnoteالفهداإلا و المرابن    لوإلة سلاإلة م  ع دد   •

  IT لية 

 م   صددددميم و نفيدر برندامر م كدامدس لي  ليدة السدددديداحدة  •

والفنالل ل يو ر  دإلار ةعضداء الهيئة ال دإل سدية  دمن  

USAID   بال عاوأ من برنامرBack to Industry  

الموال ة عل   

 الوإلع ال دإل بية

 

 

 مساتمار ل   بالل  

 مساتمار  ل  إلعد  

 مساتمار ل  ليصس 

 

 

لي بدا ة  س لصددس   مر د ااع مال و ددماأ الجولة    وم •

ة ال مي ب نفير برنامر  دإل بي الهدف منم  هيئة األعضداء 

 ب عاد المعينين الجدل ةو العااد ن من اا

اان هاء من لإلا دة و شدويص وا ن الحابار ال دإل بية   م   •

 يو ر برنامر   و و م  ألعضددداء تيئة ال دإل س لي الجامعة

 دإل بي ألعضداء الهيئة ال دإل سدية  اام عل   ال ة محاوإل  

ة ددددا ددددية تيأل العمس األ ال مي والبحن العلمي وخدمة 

 المج من 

 ليدة   كنولوبيدا المعلومدار  لي   صددددميم برندامر  ددإل بي   •

ل يو ر ال دإلار ال دإل سددية ألعضدداء وعلوم الحا ددو   

 ( الفهاإلا والمرابن لوإلة سلاإلة) تيئة ال دإل س

   

  

الدإلا ة والوإلع  

 ال دإل بية 

  

لإلا ة و شويص  

 الحابار ال دإل بية

 

 
 

 مساتمار

 ااع مال و ماأ الجولةأل   مر د •

اان هداء من لإلا دددددة و شددددويص وا ن الحدابدار     م   −

ال دإل بية ألعضددداء تيئة ال دإل س لي الجامعة و د  ام  

الهيئددة  برنددامر  دددإل بي ألعضددددداء  ال سددددم ب يو ر 

ال دإل سدددية مسددد ندةا سل  الحابار ال دإل بية و اام عل   

ةإلبعة محاوإل ة ددا ددية تيأل العمس األ ال مي والبحن 

 العلمي وخدمة المج من والجولة 

ي بدا ة  س لصدس ة ال مي   وم المر د ب نفير برنامر  ل −

 دإل بي الهدف منم  هيئة األعضددداء المعينين الجدل ةو 

 العااد ن من ااب عاد 

   

 

الدإلا ة والمحوإل  

 الجد د
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     2019/2020الجامعي التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام 

ــ دائ     60 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

 نفيدر البرندامر ال ددإل بي ألعضدددداء  

 تيئة ال دإل س 

وإليدة  دإل بية   45 ام مر د ااع مال و دماأ الجولة ب نفير  

عدل  وإليدة ألعضداء تيئة ال دإل س الجدلو وبلغ  12من بينها  

  1048المشاإل ين لي تر  الدوإلار 

ب نفيددر   الل،ددار  عدددل    3 مددا  ددام مر د  وبلغ  عمددس  وإلع 

 مشاإل ةا  52المشاإل ين ليها  

1/9 /2016 31/12/2020 

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

 مر د الجولة  

 1وإلع ف 

   2وإلع ف

 

وإلع مر د  

 الل،ار 

 يفيدة   م  ع دد وإليددددة  ددإل بيدة لي مر د الل،دار بعنواأأل   •

 حميدس المدالة المحو ددددبدة عل  نظدام ال عليم اةلك رونيو  

  17وعدل المشاإل ينأل 

 ددم  لددي مر ددد ااع مددال لددي  ددوء البرنددامر الم  ددرح  •

الجددددل  ع دددد لوإلة  هيئدددة ألعضددداء تيئدددة ال ددددإل س

ا   ضدددداف عضددددوة  27وا دددد فال منهددددا  2017/2018

سلددد   لدددك برندددامر الفصدددس األول للددددوإلار ال دإل بيدددة 

وإليدددة  24ع ددددتا ال سدددم حيدددن بلدددغ عددددلتا )وال دددي 

( عضدددو تيئدددة  ددددإل س 491 دإل بيدددة( ا ددد فال منهدددا )

 ددم  ع ددد لوإلة و وخددالل الفصددس الثدداني لددي الجامعددة

 2017/2018 هيئدددة ألعضددداء تيئدددة ال ددددإل س الجددددل 

( 24  وبلددغ عدددل الدددوإلار )اعضددوة  27وا دد فال منهددا 

 ( مشاإل ةا 449ا  فال منها )

وإلع عمس  هيئة ةعضدددداء تيئة   نفير الجدء الواص من  •

ال ددإل س الدرا  عن  بدالمك بدة وا دددد وددام  واعدد البيداندار  

المعلومددار ااع مددال   ومصدددددالإل  بددال عدداوأ من مر د 

 و ماأ الجولة 

  5 م  ع د لوإلة واحدة لي  لية اعلا  وعدل الم دإلبينأل  •

   

 

  وإلع الفصس

 األول

 

 

وإلع الفصس  

 الثاني

ع دد لوإلة  دإل بيدة لي مر د الل،دار لمعلمي الل،دة العربيدة  •

 للنا  ين ب،يرتا 

( وإلية  دإل بية  33ع د مر د ااع مال و ماأ الجولة ) •

(  503ا دد فال منها )  2018/2019خالل الفصددس األول 

   دام ب نفيدد برندامر و وعضددددو تيئدة  ددإل س لي الجدامعدة

 2018/2019من بددا دة الفصدددددس األول    للمعينين الجددل

لي بدا ة الفصس  برنامر آخر  او و( عضوة 27)  موا  فال من

 ا ( عضوة 26ا  فال منم ) 2018/2019لثاني ا

   

 
 

 الوإلع ال دإل بية 

 

 

 

 

وإلع الفصس  

 الثاني 
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ــ دائ     61 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

( وإليدددة  دإل بية خالل الفصدددس الثاني 15ع د المر د ) •

( عضددو تيئة  دإل س  253ا دد فال منها )  2018/2019

 لي الجامعة 

عضداء الهيئة ال دإل سدية الجدل عل   ةوإليدة  هيئة  المك بةأل  •

  ا  ودام نظام المك بة المحو ب و واعد البيانار

ااع مال و دماأ من  س لصدس ة ال مي بد د  ع د مر د   •

للكدالإل  مجموعدة من الددوإلار والوإلع ال ددإل بيدة  الجولة  

خالل الفصددددس  و بل،د   األ دال مي واةلاإلا لي الجدامعدة

( وإليدددة  دإل بية ا ددد فال منها  23) 2019/2020األول 

الثدداني   ينالفصددددللي  و( عضددددو تيئددة  دددإل س  351)

(  913ا دددد فال منها )( وإليددددة  دإل بية 56والصدددديفي )

 مشاإل  

وإليد ين  دإل بي ين ألعضداء تيئة ال دإل س بال عاوأ   ع د •

من مر د ال علم اةلك روني ومصددددالإل ال عليم المف وحدة 

و ليدة  كنولوبيدا المعلومدار لي مجدال ال عليم اةلك روني  

الد دعدلديدم   مدندظدومددة  لدي  الد دفدداعدلديددة  األنشدددديددة  و ديدو در 

  ZOOMاةلك روني وا  ودام منصة 

و للجولة العالمية ABETلي وإليدددة    IT لية  ايددد را  •

 Early Academics Developmentوإليددددددة  و

Programmeالو نيو و المعلومددار  نظددام     وإليدددددة 
 مرلق

  لية اا  صال والعلوم اةلاإل ةأل  •

ع ددد وإلع  دإل بيددة ألعضدداء تيئددة ال دددإل س لددي  −

مجددددال ال علدددديم اةلك رونددددي والدددد علم عددددن بعددددد 

لددددي  ليددددة اا  صددددال  Zoomبا دددد ودام   نيددددة 

 مرلق والعلوم اةلاإل ة 

 ددددإل ب عددددل مدددن ةعضددداء تيئدددة ال ددددإل س علددد   −

 onlineآليدددار  ددددإل س المسدددا ار عدددن بعدددد )

teachingو جهيدددد المدددالة اةلك رونيدددة للمسدددال ) 

 مرلقو حميلها عل  نظام ال علم اةلك روني  

   

 

الوإلع  

 1فال دإل بية

 

 
 

  2وإلع ف

 والصيفي
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ــ دائ     62 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

  يددديم الويدددة اا ددد را يجية لكليدددة عمددداأ لدددإللاإلة  −

 مرلق 2025-2020بيا لألعوام وال كنولو

 ددددإل ب ةعضددداء تيئدددة ال ددددإل س علددد  منصدددار  −

 اةلك روني لي  لية ال ربية ال عل م 

مشددداإل ة عددددل مدددن ةعضددداء تيئدددة ال ددددإل س لدددي  −

 اللجنة العليا لل عل م اةلك روني لي الجامعة 

النمددو المهنددي ألعضدداء تيئددة ال دددإل س لددي  ليددة  لعددم •

 اليب لي مجاار ال دإل س والعمس اةبداعي 

  دالة عددل المسدددددا دار  أل  اواألنثروبولوبيد اع داإل     ليدة •

اةلك رونيدة وا بداف اليرل الحدد ثدة لي ال ددإل س المبنيدة  

  عل  موربار ال علم

 عدد دس  عليمدار ال ر يدة ألعضددددداء  

تيئة ال دإل س بحين   م  وصدديص 

ال دإل سدي  دمن و أ محدل لأللاء  

 .يرو  ال ر ية

 م  س راإل  عليمدار ال ر يدة من مجلس العمدداء بموبدب   دا   

ب دداإل    11/2016إل م ) وال ي  شددددجن عل     4/9/2016( 

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

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية
  عليمار ال ر ية 

سنشددداء ملف  دإل سدددي لكس عضدددو  

الجدامعدة  و ق مدا تيئدة  ددإل س لي  

ةنجد  عبر السدنوار السداب ة بشدكس 

 . را مي

 م  ل ح ملف  ددإل سددددي لكدس عضددددو تيئدة  ددإل س لي  الد 

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

  م  سنجا   لي  الة الكليار األ ال مية   
    

 

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

ا   ليدس ةعددال  لبدة الجدامعدة  ددإل جيدة 

بمدا   واءم من اليدا دة اا دددد يعدابيدة 

سلدد    لددلددوصددددددول  لددلددجددامددعددة 

و ددالدبددة   دد   25000حدوالدي الددب 

 م 2020بحلول عام

من   2014/2015 م    ليدس ةعددال اليلبدة لي العدام الجدامعي  

الدجددامدعدي    37244الد     40083 الدعددام   2015/2016لدي 

 .%14وبنسبة انوفاض م داإلتا 

2016 2020 
 إلايس الجامعة  

 مجلس العمداء  

  

للعدام الثداني   وال  انوفداض ةعددال اليلبدة لي الجدامعدة حيدن 

الحددالي   العددام  لي   32240ل   س1ف  2016/2017انوفض 

نسددددبددة   ل بلغ  ا  ال را مي حوالي   ددالبددة %و 20اانوفدداض 

وانوفض عددل اليلبدة لي الفصددددس الثداني من نفس العدام ال   

ال را مي حوالي    31306 اانوفدداض  ل بلغ نسددددبددة  ا   ددالبددة

22 % 

  
 إلايس الجامعة  

 مجلس العمداء  
 

 

 1ةعدال اليلبة ف

 

 2ةعدال اليلبة ف

 

 

انوفض عددل اليلبدة لي الفصدددددس األول من العدام الجدامعي 

ا بنسددددبدة انوفداض    30976سل     2017/2018 %و 23 دالبدة
    

 1ةعدال اليلبة ف
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ــ دائ     63 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

 البةا ل بلغ نسدبة اانوفاض  29815ل  سلي الفصدس الثاني و

 % 26حوالي 

 2ةعدال اليلبة ف

سل     2018/2019انوفض عددل اليلبدة لي الفصدددددس األول  

%و ولي الفصدس الثاني انوفض 20بنسدبة انوفاض  31871

 % 3 23بنسبة  30729سل  

    
 

 1اليلبة ف

حوالي    2019/2020بلغ عددل اليلبدة لي الفصدددددس األول  

ولي الفصدددس الثاني حوالي  و %8بنسدددبة انوفاض  36906

 % م اإلنة من  نة األ اا 15بنسبة انوفاض  34119

 1اليلبة ف    

 عيين ةعضددددداء تيئدة  ددإل س لي  

ال ي    عدداني من ال وصددددصدددددار 

 .الن ص

( عضددددو  79 م   عيين )  2015/2016خالل العدام الجدامعي  

تيئدة  ددإل س من إل دب مو لفدة لي مو لف ال وصددددصددددار 

ا ال وصدددصدددار ال ي  ان  مو ولة من تيئة  وخصدددوصدددة

 ااع مال 

 

2016 2020 

 إلايس الجامعة  

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

 عمداء الكليار 

 إلؤ اء األ سام  

  

عضددددو تيئدة  ددإل س خالل العدام الددإلا ددددي    81 عيين   م   

  1086ليصبح عدلتم اةبمالي  2016/2017

 2014/2015تيئدة ال ددإل س لي عدام    م داإلندة بعددل ةعضدددداء

ا وعليم ل د  الر نسدبة ةعضداء تيئة  926والرا بلغ  عضدوة

 % 17.2ال دإل س 

ة تغيرت   • ات وانخفـاع أعـداد الطلـب على أثر هـذه التعييـن

ــو هيـئة ـتدريس: ـطاـلب من   ـــبة عضــ في ـعام    1:43نســ

لتقترب    2017/ 2016في عام    1:29الى    2014/2015

 .1:25المنشودة وهي  العالميةمن النسبة 

  ا دينارً  2684015انخفض العبء اإلضـافي في الجامعة من 

ام الـجامعي   ار في   2091862إلى    2014/2015في الـع ديـن

ـــبة انخـفاع مـقدارـها    2016/2017الـعام الـجامعي   بنســ

22.% 

  

 إلايس الجامعة  

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

 عمداء الكليار 

 إلؤ اء األ سام  

  

 

 

 

 

 

 

نسبة ةعضاء تيئة 

ال دإل س 

2016/2017   

 

 

 العبء اة الي 

 

 /2017نسبة عضو تيئة  دإل سأل  الب لي عام    انوفض  •

المنشدددولة    العالميةل   ر  من النسدددبة  27أل1ل   س 2018

     25أل1وتي 

  

نسبة ةعضاء تيئة 

ال دإل س 

7201/8201   

 

 العبء اة الي 
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 2239516انوفض العدبء اة دددددالي لي الجدامعدة سل    •

بنسددددبة انوفاض  2017/2018لي العام الجامعي  ال ناإلة 

  2014/2015م اإلنة من  نة األ اا  %17م داإلتا 

الفصدددس نسدددبة عضدددو تيئة  دإل سأل  الب لي  ةصدددبح   •

الدثدداندي  29أل1)  2018/2019  األول الدفصددددددس  ولدي  (و 

 (27أل1)

ا  330953من   انوفض العبء اة دالي • الفصدس  لي ل ناإلة

ا ل ناإلة  33244) دنة األ داا( سل   2014/2015األول 

و ولي الفصدس الثاني سل   2018/2019 لي الفصدس األول

ا   33914  ل ناإلة

   

نسبة اليلبة للهيئة   

 ال دإل سية

 

 الفصس الثاني

 

 العبء اة الي 

ا  330953من   انوفض العبء اة دددالي الفصدددس  لي  ل ناإلة

ا لي ل ناإلة  62283) دنة األ داا( سل    2014/2015األول 

  2019/2020 الفصس األول
   

 الفصس األول  
 

نسبة اليلبة للهيئة  

 ال دإل سية

وآلديددار  دعديديدن  مدعددا ديدر   ديدو در 

 .ةعضاء الهيئة ال دإل سية

 م   يو ر وس راإل معدا ير وة ددددس اخ يداإل ةعضددددداء تيئدة 

ال دإل س  ع مد بشدكس ة دا دي عل  الكفاءة و م  نشدر  للجمين 

لضدماأ نداتة ويدفالية العملية بموبب  راإل مجلس العمداء 

  8/11/2016( ب اإل    43/2016بجلس م إل م )

1/6 /2016 1/7 /2016 
نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 
 

ة س  عيين 

ةعضاء تيئة 

 ال دإل س

 عدد دس ال راإل الم ضددددمن ة ددددس  عيين و حو دس  عيين    1

ةعضدداء الهيئة ال دإل سددية والمحا ددر ن الم فرغين لي 

 Times Higherالجامعةو باع مال ال صدنيفار العالمية 

Educatin (THE)   وShanghai   س دالة سل   صدنيف

 المع مد  اب ةا   QS دال

ال دإل سدددية لي  لية  عد س  عليمار  عيين ةعضددداء الهيئة   2

  اليب

    
 ة س ال عيين

 الجد دة

 عليمار حوالد ا دد  يا   و ددن 

 .ةعضاء تيئة  دإل س مميد ن

مكانة الجامعة و دددمع ها العالمية  سددداعدتا لي ا ددد  يا   

ةعضدددداء تيئدة  ددإل س  وربوا من بدامعدار مرمو دةو لدرلدك 

اإل د ر الجدامعدة ةندم ليس تندا  حدابدة لو ددددن مثدس تدر  

 ال عليمار 

 

 

1/8 /2016 1/10/2016 
نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 
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 فعيدس نظدام نشددددط اب عداد ةواادس  

عددالدمديددة   بددامدعددار  سلد   الديدلدبددة 

 .مرمو ة

 م   يو ر وس راإل معا ير وة ددددس اخ ياإل المبعو ين  ع مد   •

 عل  ال فول الدإلا ي وام ال  المهاإلار الميلوبة 
1/8 /2016 1/10/2016 

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 
  

ةوااددس   • المب عثين   م   مييد  اخ يدداإل  لي  عليمددار  اليلبددة 

 عالمار س الية  5بمنحهم  
    

 

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

 يو ر نظدام اام حداندار والعالمدار  

 .لي الجامعة

 شدددكيس لجنة عل  مسددد و  الجامعة لمرابعة  عليمار   م   •

و  ددد م  اا العلميددة  الدددإلبددار  لكددالددة  وال  ييم  م حددانددار 

 م  رحار ل يو رتا 

 يو ر نظام ام حاأ مسددد و  الل،ة اةنجليد ة للدإلا دددار   •

العليدا من حيدن المح و  وحو ددددب دم بعدد ةأ  م   حو دس 

  1/6/2017ا من سلاإل م سل  الجامعار الر مية اع باإلة 

1/1 /2017 1/3 /2017 

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

 عمداء الكليار 

 إلؤ اء األ سام  

 

 

 لجنة  يو ر النظام 

 

م حاأ حو بة اة

الو ني لل،ة  

 اةنجليد ة

موربددار  ل  ييم   يدو ر  عليمددار 

 .ال علم لليلبة عل  مس و  البرامر

  م  ا وا  اةبراءار ال اليةأل

 لإلا ة ن اار الجامعة لي ام حاأ الكفاءة الجامعية  •

 لب خية من  س  لية حول آلية اا دد عدال لالم حاأ من  •

ال دددإل س من  الويط الددإلا دددديددة و رل  حيددن مواءمدة 

 ام حاأ الكفاءة   موربار

ا لالم حدداأ من حيددن  عر فهم سعدددال اليلبددة سعدددالةا بيدددة  •

 بيبيع م والسبس المثل  ةلاإلة الو   

ن س إل ددالة سل  اليلبة من  بس العمداء وإلؤ دداء األ سددام   •

 ضاء تيئة ال دإل س حول بد ة اام حاأ  وةع

و ن عالمة ام حاأ الكفاءة الجامعية عل   شف عالمار  •

 اليالب 

1/4 /2017 1/6 /2017 

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

 عمداء الكليار 

 إلؤ اء األ سام  

 

 

خية اصدالحية ممنهجة باليرمو  ل حسدين ن اار    م  و دن •

  اليلبة لي ام حاأ الكفاءة الجامعية

الدكدفدداءة  • امد دحدداأ  لدي  الدمد دفدو ديدن  الديدرمدو   دكدرم  دلدبد دهددا 

 الجامعية 

  وم  لية الحجاوا با ددد عمال ملف المسدددال اةلك روني   •

  ABETل  ييم موربار ال علم حسب معا ير  

بناء بنك ة دددئلة لجمين ا سدددام  لية  كنولوبيا المعلومار   •

  وعلوم الحا و 

   

  
 

 

 

 

   الكفاءة الجامعية

 
 ITلجنة  لية الد
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 لية السددددياحة والفناللأل  دإل ب ةعضدددداء تيئة ال دإل س  •

 عل  نظم ال  ييم الحد ثةو سنشاء بنك األ ئلة 

 أل حملة  وعية ب تمية ام حاأ الكفاءة الجامعيةو  لية اعلا •

و م  ع د لوإلة سنعاع لمدة ة دبوعين ب تم المعلومار ال ي 

 ح داا سليهدا اليدالدب لل  ددم لهدرا اام حداأو وع دد ام حداأ 

  جر بي بعد سنجا  الدوإلة 

بهددف  عر ف اليلبدة بكيفيدة     ليدة الصدددديددلدةأل ة دامد  ل داء •

  امعيةاا  عدال ام حاأ الكفاءة الج

 و ديح ةتمية ام حاأ الكفاءة  لية الر ا دةأل  م  ع د ل اء ل •

  الجامعيةو و روإلة  حسين ن اار اليلبة ليم

ليدار  آسبراء بعض ال حسدددديندار عل  نظدام اام حداندار و •

 و  ن العالمار بشددكس غير مبايددر من خالل ال عد الر  

ال ي  مد  عل  الويط الددإلا دددديدة لبرامر البكدالوإل وا  

 لي  لية اع اإل واألنثروبولوبيا   والمابس ير

لي  لية اا  صددددال والعلوم اةلاإل ة  ن اار ام حاأ الكفاءة  •

الدكدلديددة أل سددددددام  مد ديدوإل  ةلاء  عد ددد  والد دي  دظدهدر  و دم   و 

محا دددرار   و ة وام حاأ  جر بي بالكفا ار الرايسدددية 

 ( مرلقام حاأ الكفاءة لليلبة )

مشداإل ة ةعضداء تيئة ال دإل س من  لية اعلا  لي وإليدة   •

  ييم ن داار ام حداأ الكفداءة ال ي ع ددر لي م ر الهيئدةو 

وأ ااع مال والجولة لي مشددداإل ة مسددداعد العميد لشدددةو

وإلع منا شة ن اار ام حانار الكفاءة الجامعية ال ي ع در 

  لي تيئة اع مال مة سار ال عليم العالي

ع د محا دددرة حواإل ة لمنا شدددة محاوإل ومو دددوعار   •

ام حداأ الكفداءة الجدامعيدة من اليلبدة الم و ن  وربهم لي 

  لية ال ربية 

لية  كنولوبيا  لي   حضدوإل مسداعد العميد لشدةوأ الجولة •

الكفاءة الجامعية ام حاأ لوإليددة منا شددة ن اار المعلومار  

 ( مرلق) لي تيئة اع مال مة سار ال عليم العالي

   

  
 

 
 

 ن اار اا  صال 

 

 اعلا  

 

 الكفاءة

 

 اةبراءار      بها ا الش أ اةبراءار ال ي  ام  بها الكليار  •
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 : التوسع واالرتقاء بمستوى برامج الدراسات العليا في الجامعة وضمان جودة مخرجاتها. 6الهدف الفرعي

 حدد دن الويط الددإلا دددديدة لبرامر  

الدإلا دددار العليا لي الجامعة بنفس 

الويوار ال ي ا بعدد  لي  حددد دن 

 برامر البكالوإل وا 

العمليدة بدإعددال لليدس خداص العمدس بداإٍل عل  ال حضددددير لهدر  

 و ددددح آليدار ومعدا ير  حدد دن خيط برامر المدابسدددد ير 

 2017/ 1/6 2017/ 1/1 والد  وإلا  

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

 عميد البحن العلمي  

 عمداء الكليار 

 إلؤ اء األ سام  

 

 

 م  س راإل الويط الدإلا دددية لبرامر الدإلا دددار العليا بنفس  -

 الويوار ال ي ا بع  ببرامر البكالوإل وا   

 م  سعدال الويط الدإلا دددية حسدددب الدليس و م  س راإلتا من  -

لجنة الوية الدإلا دية لي عمالة البحن العلمي والدإلا دار  

 العليا  

 م  عرض الويط الدإلا ددية عل  مجلس الدإلا ددار العليا  -

( 31/2017مجلس العمداء و م  س راإلتا لي بلسد م إل م )و

 ( 21/8/2017 اإل   )

 عد س خية المابسدد ير لمسدداإلا الشددامس والر ددالة لي   م   -

اة الدمدعدلدومددار  الد دكدندولدوبديددا  لاإل ددة  دمددايدددديددة ندظدم  مدن  ا 

  المس جدار الحد ثةو

  

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

 عميد البحن العلمي  

 الكليار عمداء 

 إلؤ اء األ سام  

 

خيوار  حد ن  

برامر 

 البكالوإل وا 
 

لليس  حد ن خيط  

برامر الدإلا ار  

العليا م ضمنا  

 الجدول الدمني
 

 

س راإل خيط  

 الدإلا ار العليا 
 

 مرلق الملف 

و دن معا ير لضدماأ بولة إل دااس  

 المابس ير والد  وإلا  

 دامد  عمدالة البحدن العلمي والددإلا ددددار العليدا ب يو ر لليدس 

 ددددمداأ بولة موربدار برامر المدابسدددد ير والدد  وإلا  

العمدداءو  مدا  م   يو ر لليدس  عدد األول وس راإلتدا من مجلس  

من نوعدم لي المني دة العربيدة   ضددددمن خيوار  فصدددديليدة 

ل عد س الويط الدإلا دية لبرامر الدإلا دار العليا من ال ر يد 

عل  موربار ال علم و ددددماأ  ح  ها حين  ضددددمن بولة 

برامر المابسددد ير والد  وإلا و حين  م  و دددن مواصدددفار 

الد  وإلا  وال ما د بينهما لكنها    ويدرو  إل دااس المابسد ير/

 لم   ر بعد 

  عمالة الدإلا ار العليا  1/10/2016 2016/ 1/8

لليس  ماأ بولة  

 وموربار البرامر 

 

براء بعض ال عد الر عل  الويط الدإلا دددية المعمول بها  س

 ( مرلق)ا حالية 
    

 عد الر الويط  

 الدإلا ية 

 مرلق      الويط الدإلا يةبعض عل   س ابراء  عد  م  
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ا دددد حداد البرامر المشدددد ر ة من 

 .بامعار عالمية

 و ين ا فا ية من ة ال مي ة بايدا  يدهير للعلوم العربية  م   •

للمراحدس الثالدأل )  /واة ددددالميدة بكدالوإل وا  ال ر يدا 

 مابس ير والد  وإلا (  الو

  م لإلا دددة م  رح ةنشددداء برنامر مشددد ر  لي الودمة   •

 ااب ماعية من بامعة ةلمانية 

الجامعة   م    د م م  رح ةنشاء ة ال مية  ونفوييوا لي   •

 بال عاوأ من بامعة غو دو الصينية 

2016 2020 

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

 عميد البحن العلمي  

 عمداء الكليار 

 إلؤ اء األ سام  

 

 ال مية ةا فا ية 

 بايا  يهير

 

  

الدمددابسدددد ديدر  إل ددددددااددس   دوبديددم 

والد  وإلا  نحو ال صددددا ل ضدددا ا 

 .ومشكالر المج من

إل ددالة مابسدد ير لي  لية ال انوأ خالل ترا   62منا شددة    م  

 2020 2016 ةغلبها  عالر  ضا ا  ودم المج من  العام

 عمالة البحن العلمي   

 الكليار 

 األ سام األ ال مية  

 

 

ة روحة ل  وإلاة وإل ددالة مابسدد ير لي  68 م  منا شددة   •

  ليدة ال ربيدة ةغلبهدا  عدالر  ضددددا دا  وددم المج منو مثدسأل

مشددكالر اةلماأو العالم اال را دديو  ضددا ا الالبئينو 

 إليال اا مارو المناتر الدإلا يةو واةلاإلة المدإل ية س

مرابعدة العنداو ن الم  رحدة لمو ددددوعدار الر دددداادس  م    •

ومنا شد ها من خالل لجاأ الدإلا دار العليا لي  الجامعيةو

 ولجداأ مندا شددددة المويط البحثي الم  رحو   ليدة ال دانوأو

والحرص عل  حدا ة المو ددوعار وا صددالها بالمج من 

  ال انونية موحس مشا ل

و رل   ةوالوداإلبيد  ةال ضددددا دا الدداخليد   اليلبدة سل م  يد وب  •

 لي  لية اةعالم   حلولها وال عامس معها

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

امر مدابسدددد ير سلاإلة الوددمدار  ليدة اليدبأل  م  ن دس برند  •

اليبيدة الصددددحيدة من  ليدة اا  صددددال و و يندة لي  ليدة  

اليدبو وسعدالة بنداء خيدة لإلا دددديدة للبرندامر   صددددد  

 ل ضا ا ومشكالر المج من 

    

 

 ة روحار وإل ااس 

تحديد أولويات للبحث العلمي لرسااااالل الماجسااااتير في  •

 .قمرف .ITكلية 

تّم إعادة بناء خطة دراساية لبرنام  الماجساتير تتصاد   •

بعاد نقال برناام  إدارة  لقضااااااياا ومشاااااكالت المجتم   
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الخدمات الطبية الصااااحية من كلية االقتصاااااد إل  كلية 

  .الطب

وةبحدداد    م   • ال ورا  مشدددددداإل ن  من  اعدددال مجدموعددة 

عن    ُ  لية الحجاوا للهند ددة ال كنولوبي  المابسدد ير لي  

بددإلا دددددة و حليدس بعض المشدددددا دس الوا عيدة  دال نظيم  

الحضدددرا والمواصدددالر ومصدددالإل الميا  او ب يو ر  

خدمي   ا دددد وددام اا صدددداار الحدد ثدة او ما  سددددم   

ة لي العد د من يدددياء" ل سدددهيس الحياة العملي"ان رن  األ

 المجاار 

  ددالة ةعدددال اليلبددة األبددانددب لي  

 .برامر الدإلا ار العليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  م سعدال برنامر  سددو  ي لبرامر الدإلا ددار العليا  سدد هدف  

 2020 2016 المني ة العربية ومنا ق بنو  آ يا 

 عمالة البحن العلمي   

 الكليار 

 األ سام األ ال مية  

  

 بلغ عدل اليلبة األبانب  اع يأل 

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

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

 % 7 13بنسبة  3236من ةصس  444 أل2016/2017 •

 % 1 11بنسبة  3907من ةصس  432أل 2017/2018  •

 % 2 14بنسبة  2537من ةصس  362أل  2018/2019  •

   

من الوا ح ةأ   

الجامعة بحابة  

سل  خية ل سو ق 

برامر الدإلا ار  

 العليا 
 

 2016والد ن

 1ف  2018الد نو

 2والد ن ف

 % 4 13بنسبة  2827من ةصس  378أل  2019/2020

   

  

والد ن ةول  

2019/2020 

 

 والد ن  اني
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 المحــور: البحــث العلـمي

ــتراتيجي: االرتـقاء  التركيز على احتـياجات  بالبـحث العلمي في الـجامـعة نحو المـعايير الـعالمـية عبر توفير متطلـباته الـمادية والفنـية، وربط مخرجاته باحتـياجات التنمـية الوطنـية مع  الـهدف االســ

 المجتمع المحلي.

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

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة  

 اإلستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ 

النسبة المئوية  

 لإلنجاز/ العدد 
 مالحظات 

 الى  من

سعدالة تيكلدة لعم البحدن العلمي لي  

برامر  5الجامعة بحين   م سنشددداء 

بحثيةو لكس منها ةتدالم ويددددرو م 

 ألالواصةو وتي

ة  مشددروف لعم األبحاد الواصددة   

 ب عضاء تيئة ال دإل س الجدل  

العلمي   البحددن     مشددددروف لعم 

م عدل المحاوإل الرا  شدداإل  بم  

  لي اأ ل  ثر   

الد ديدبديد ديددة   الدبدحدود  مشددددروف  ا  

بد دلدبديددة  الدودداصددددددة  والدبدحدود 

 اح يابار المج من 

ل  مشددروف بحود  لبة الدإلا ددار  

 العليا  

تدددد  مشروف البحود المش ر ة من 

 ال ياف الواص 

 راإل من  م  ا دددد حدداد خمسددددة برامر بحثيدة وبحدابدة سل  س

 المجالس المو صة 
   عمالة البحن العلمي  2016/ 1/9 2016/ 1/6

وو دن ال عليمار و صدميم     م  ا د حداد خمسدة برامر بحثية

النمدا ا الوداصددددة بهدا والموال دة عل  يددددرو  برامر لعم  

البحن العلمي السدددد ة ونما بهاو ونمو ا ال  ييم الواص بها  

( 2/2017بنداء عل   راإل مجلس العمدداء لي بلسدددد دم إل م )

  16/1/2017ال ي انع در ب اإل   

س  ما  م  و دن  عليمار البرامر و صدميم النما ا الواصدة بك

اةلدكد دروندي  الدعدمددالة  مدو دن  عدلد   عدندهددا  واةعدالأ  بدرنددامدر 

عل     وا دددد  بدال  لبدار الددعم و  ييمهدا ومنح لعم مدالي بنداءة 

 ن اار ال  ييم 

    
برامر لعم البحن 

 العلمي

 مشاإل ن بحثية لي  لية العلوم 10 م  الحصول عل   •

لي  لية شدكيس لجنة بمسدم  البحن العلمي والمج من  م     •

ب صدد ال عرف عل  حابار المة دسدار المحلية الشدر عة 

للبحود والدإلا دددار و عميمها عل  المدإل دددين و ال   

الدإلا ار العلياو ال واصس من مرا د البحود والدإلا ار 

ص مجاار وآلال اة ددالمية و بالل المعلومار بوصددو

 البحن العلمي 

( 21بلدددددغ عددددددل المشددددداإل ن البحثيدددددة المدعومدددددة ) •

  إللنية( ل ناإل  143009بمالي )سا وبمبلغ  مشروعة 

 (ل ندداإل 500ا ددس مددن ) بحدداد المدعومددةبلددغ عدددل األ •

  إللنية ( ل ناإل1500بمالي )سوبمبلغ    ال ة
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( 11) بلدددددغ عددددددل المشددددداإل ن البحثيدددددة المدعومدددددة •

  إللنية( ل ناإل  1155) بماليسا وبمبلغ  مشروعة 

المدددعومددةبلغ عدددل األ  49  (ل ندداإل  500من    )ة ثر  بحدداد 

بلغ عدل  و وإللنية ( ل ناإل490021بمالي )سوبمبلغ    مشدروف

وبمبلغ    مشروف 21 (ل ناإل 500من   )ة س  بحاد المدعومةاأل

 ورا  بلغ عدل مشددداإل ن و  ما  إللنية  ( ل ناإل8445بمالي )س

( ل نداإل 14109بمدالي )سا وبمبلغ  ( مشددددروعدة 42)اليلبدة  

بلغ عددل األبحداد  لي النصددددف األول من ال  ر رو و  إللنية

مشروف وبمبلغ سبمالي  32ل ناإل(   500المدعومة )ة ثر من  

( ل ناإل ةإللنيو وبلغ عدل األبحاد المدعومة )ة س  346651)

( ل نداإل 5390ن وبمبلغ سبمدالي ) إلامشدددد  3ل نداإل(   500من 

( مشددروعةا 35اإل ن  ورا اليلبة )ةإللنيو  ما بلغ عدل مشدد 

لي النصددف الثاني من ( ل ناإل ةإللني  8010وبمبلغ سبمالي )

 ال  ر ر 

     

ا   (34) المددعومدةالمشدددداإل ن البحثيدة  بلغ عددل   •   مشددددروعدة

)سوبمبلغ   ل ندداإل112539بمددالي  وإللنية  (  عدددل  و  بلغ 

 مشددددروف  13  (ل نداإل  500من    )ة دس  بحداد المددعومدةاأل

)سوبمبلغ   ل ندداإل5323بمددالي  عدددل و  مددا  إللنية  (  بلغ 

بمالي سا وبمبلغ  ( مشددددروعة 30) ورا اليلبة  مشدددداإل ن  

الفصددددس الثدانيأل   تدا ليبلغ عددلو وإللنية( ل نداإل  9652)

ا  (37)  المددعومدةالمشددددداإل ن البحثيدة   وبمبلغ    مشددددروعدة

بحدداد  بلغ عدددل األو وإللنية  ( ل ندداإل176547بمددالي )س

بمبلغ  واحدد    مشددددروف  (ل نداإل  500من    )ة دس  المددعومدة

 ورا بلغ عدل مشاإل ن و  ما إللنية ( ل ناإل490بمالي )س

( ل نداإل 2972بمدالي )سا وبمبلغ  ( مشددددروعدة 11)اليلبدة  

  إللنية

مشددداإل ة العمالة لي الوإليدددة ال ي  م  ع دتا لي الجمعية  •

( The Next Societyالعلمية الملكية  ددمن مشددروف )

 الممول من اا حال األوإلوبي 

ال انوأأل  م   شددكيس لجنة لو ددن نظام لاخلي ةنشدداء   لية  •

 مر د  حكيم وا  شاإلار  انونية 
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 لية الصديدلةأل عمس م  رح ةنشداء مر د بحثي صديداني   •

جهد لودمار ةعضددداء الهيئة ال دإل سدددية والمج من   مدددددددُ

 المحلي 

س الل ةوإلال السيا ار النا جة عن  مر د األميرة بسمةأل  •

ة  ددددمن مشددددروف "النسدددداء البحود اابرااية ال دإل بي

صدانعار السديا دار العامة" وال ي  ناول  ةإلبعة  ضدا ا 

ل عداوأ من مة ددددسددددة المحفدوأ لل ددإل دب  بداو  مج معيدة

وبل،  عدل المشددداإل ار    ومة دددسدددة لر دإل  ت س برر

 ( لي ةإلبعة ةبحاد  20)

مدر ددا  بدحدثدي  مدود دبدر  سنشدددددداء 

 للجامعة 

  م   شكيس لجنة مر د ة لهر  ال،ا ة 

1/6 /2016 1/6 /2017 

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

نااب الرايس للشةوأ  

 اةلاإل ة  

 عميد البحن العلمي 

عمداء  ليار العلومو 

والهند ةو واع اإلو  

 والصيدلة  

 

 

 رإل مجلس الجدامعدة الموال دة عل  سنشدددداء وحددة المو برار 

البحثيدة المر د دة لي الجدامعدة و جرا العمدس اعأ عل  ن دس  

 األبهدة و ر يب الكوالإل الفنية الميلوبة ةلاإلة تر  الوحدة 

 بي ن وبول مكاأ ةنسددددب  ةأ ولم   م  ر يب ن س األبهدة بعد

من المكاأ السدددابق حين  م  اخ ياإل  ابق ال سدددو ة لي مبن   

  لية اليب الجد د مكانةا بد دةا للمو بر 

  

 

 
 راإل مجلس  

 الجامعة 

مودا بدة إلادا دددددة الجدامعدة  عمدالة البحدن العلمي ب   دامد 

بوصددددوص لكرة سنشددددداء وحددة المو برار المر د دة لي 

الجامعة خدمةة للباحثين وعدم  كراإل الشدراء لألبهدة العلمية 

لكليدار الجدامعدة المو لفدة و م سإللدال   داإل ر اللجداأ السدددداب دة 

ل  الراا دة  سإل دل  ةال ي ُ لف  بو دن  صدوإل للوحدةو و د  

الجامعة ل شدددكيس لجنة سنشددداء   موا بة إلاا دددة  م    للب  ليها 

  وحدة المو برار المر د ة

 

  

 

 المرا الر  
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مددال ددة   حدوالدد  و ددددن  دعدلديدمددار 

ل شدجين النشدر العلمي لي المجالر 

 العلمية العالمية المرمو ة 

 م  و ددددن  عليمار الحوالد وبحابة سل  س راإلتا من مجلس 

 2016/ 1/3 2016/ 1/1 العمداء 

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

 عميد البحن العلمي

 
 

لدي  الدجددامدعددة  مدجدلدس  مدن  الدحدوالدد  س دراإل  دعدلديدمددار                        دم  

  26/1/2017  اإل   (2/2017)  مإلبلس م 

و م  إلصددددد ميدانيدة للحوالد  ددددمن ميدانيدة العمدالة للعدام 

 ما  م  البدء بصدددرف حوالد النشدددر من بدا ة  2017المالي  

  2016/2017الفصس الدإلا ي الثاني 

لنشددددر لي المجالر المفهر ددددة ا  ضددددمن   عليمار حوالد

مابسد ير وة روحة ل  وإلا  وةلضس    إل دالة عليمار أللضدس  

 ا باحن وةلضس  لية بحثية  نو ة 

 52بلغ عددل األبحداد الممنوحدة حوالد لنهدا دة يددددهر  مو   

  اةإللنية  ال ناإلة  14913ب يمة    بحثةا

للعددام ة العلمي  البحددن   ددامدد  الجددامعددة حفددس  و  ن بوااد 

 أل2015/2016الجامعي 

 ةلضس باحن للكليار العلمية   ةبااد •

 باادة ةلضس باحن للكليار اةنسانية    •

 باادة ةلضس ة روحة ل  وإلا  للكليار اةنسانية   •

 باادة ةلضس إل الة مابس ير للكليار اةنسانية   •

 باادة ةلضس إل الة مابس ير للكليار العلمية  •

المددعومدة  بلغ عددل األ بمدالي سا وبمبلغ  ( بحثدة 130)بحداد 

  منح حوالد النشر العلميمن خالل  إللنية( ل ناإل 30201)

    

 
 عليمار حوالد   

 النشر العلمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م اليرمو   كر  

 ةلضس باحثيها

 

 

 

 

 البحن العلميأل 

الجدامعدة حفدس  و  ن بوااد البحدن العلمي للعدام     دامد ة −

  2016/2017الجامعي 

 (   مرلق) النشر العلمياةبراءار الم عل ة ب شجين   −

 ألدل األبحاد العلمية المنشوإلةع −

العلومأل ) • او وبل،دد  عدددل األبحدداد  171 ليددة  ( بحثددة

 ( بحثةا 17العلمية المدعومة )

(  54 لية  كنولوبيا المعلومار وعلوم الحا دددو أل ) •

 بحثةا 

 ( بحثةا 129 لية اعلا أل ) •

    

 

 

حفس  و  ن  

 الجوااد 

 

  عد س حوالد النشر 
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 ( بحثةا 13 لية السياحة والفناللأل ) •

حصددول اليالبة  ا ددمين ةبو عباا من  سددم المحا ددبة   −

باادة ةلضدددس  لي  لية اا  صدددال والعلوم اةلاإل ة عل   

  إل الة مابس ير للكليار اةنسانية

ا دددد  بال ة روحار وإل ددددااس وملفار ةلضددددس باحن  −

للعدام   ةلم  ددمين للحصددددول عل  الجداادلوةلضددددس  ليدة 

  سإل الها لل  ييم الواإلبي و م   2017/2018الجامعي 

البحدن العلمي  م   كر م و و  ن   • للفدااد ن بجوااد  بوااد 

  13/2/2020ب اإل    2017/2018للعام الجامعي 

  حصول عدل من الكليار عل  الجوااد بهرا الش أ  •

    

 سم  انجا ار 

 النشر
 

 بوااد الكليار 

 عدد دس  عليمدار ال ر يدة العلميدة لي  

الجامعة بما  شجن النشر العلمي لي  

 العلمية العالمية المرمو ة المجالر 

 م  س راإل  عليمدار ال ر يدة من مجلس العمدداء بموبدب   دا   

ب دداإل    11/2016إل م ) وال ي  شددددجن عل     4/9/2016( 

 النشر لي المجالر العلمية المرمو ة 

1/6 /2016 1/7 /2016 

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

 عميد البحن العلمي 

 
 عليمار ال ر ية 

 الجد دة

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

المشدددددداإل ن  وحدددة  تيكلددة  سعددالة 

وو ددددن  عليمدار لهداو   الوداإلبيدةو

و فعيدس لوإلتداو و دو ددتدا بدالكوالإل 

الدفدندي  الدددعدم  لد د ددد دم  الدمدةتدلددة 

واللوبسدددد ي للبداحثين عندد سعددال  

م  رحدار المشددددداإل نو ولي ة نداء  

  نفيرتا 

العال دار والمشدددداإل ن الددوليدة وة ر مجلس  م  سنشدددداء لاارة  

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

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

 عميد البحن العلمي 

 ح اا الداارة سل   

 عد دتا بالكوالإل  

 الفنية الميلوبة  

 م  سنشددداء لاارة العال ار والمشددداإل ن الدولية بموبب  راإل  

و  21/1/2016مجلس الجدامعدة لي بلسدددد دم الثدانيدة ب داإل    

  راإل الهيكلة      وس راإل الهيكس ال نظيمي لها 

سنشدددداء  اعدة بيانار مر د ة  ولر 

المددانحددة   الجهددار  عن  معلومددار 

الوداإلبيدة وعن مواعيدد ويددددرو  

المشدددددداإل ن   لعم  ليلبددار  ال  دددم 

 للجهار المانحة 

المددانحددة  الجهددار  المعلومددار عن  عل   جمين  العمددس    م 

 1/10/2016 2016/ 1/6 العالمية و جرا  صميم  اعدة البيانار 
عمالة البحن العلميو 

 العال ار الدولية  

حصس بعض  

ال  خير لي سنجا   

 تر  المهمة 

 م   صدددميم  اعدة البيانار عن الجهار المانحة العالميةو و م  

و ددددعهدا عل  مو ن لاارة العال دار والمشددددداإل ن الددوليدة  

 اةلك روني 

سنجدا  النظدام المحو ددددب ةلاإلة المشدددداإل ن المددعومدة   و م  

بين لاارة العال دار والمشدددداإل ن الددوليدةو ولاارة   بدال نسدددديق

 ال نمية وال وييطو ومر د الحا ب والمعلومار 

   

 

 بيانارال اعدة 

 

 المشاإل ن الم بولة
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من  ابد دة  ابحثية  امشدروعة  19الحصدول عل  لعم لدددددد   م   •

 2017/2018بهدار مدانحدة خداإلبيدة لي العدام الجدامعي  

 213616  مشدددداإل ن منهدا  8ل  بل،د   يمدة الددعم المدالا

األخددر                               613222و   ددوإلوو لددلددمشدددددداإل ددن  ا  ل ددندداإلة

 مشروعةا(و مو عة  ما  ليأل  11)

 مشروف واحد  لية العلومأل  -

  ال ة مشاإل ن   لية الحجاواأل -

  إلبعة مشاإل نة لا أل لية اع -

 واحد   مشروف أل كنولوبيا المعلومار  لية -

 واحد مشروف  ألوالنا حينالآلبئين   مر د -

 واحد   مشروف  لية اليبأل -

 لية العلومأل بلغ عدل المشداإل ن الممولة من بهار لاخلية   •

 مشروعةا  11وخاإلبية 

ا نداأ ب مو دس    3 ليدة اعلا أل   • مشددددداإل ن لوليدة بحثيدة 

تولندا والثالن بمشددداإل ة مسددداعد بحن و ال ة  ال   

 )برنامر حرا  ة ال مي( 

   

 

 
  اامة المشاإل ن 

 

مشددروعةا بحثيةا بد دةا من  16الحصددول عل  لعم لددددددد  •

 2018/2019بهدار مدانحدة خداإلبيدة لي العدام الجدامعي  

 15 1427987مشاإل ن منها    9لدبل،   يمة الدعم المالا  

ا  178345مشددددداإل ن    5و وإلوو   و ومشددددروعين ل نداإلة

 ليدة اعلا أل  )  مو عدة  مدا  ليأللواإل ةمر كيو    24900

 ليدة و  ليدة اا  صدددددالأل مشددددروف واحددو  مشددددداإل ن  3

 لية و   لية اليبأل مشددروف واحدو مشدداإل ن 3الحجاواأل  

  وأل مشدددروف واحد السدددياحة لية و العلومأل مشدددروف واحد

مشددددروعينو مر د األميرة  مر د الآلبئين والندا حينأل  

  بسمةأل مشروف واحد( 

حصددددول الدد  وإل عبددالبدا ددددط عثدامندة والدد  وإل محمول    •

عل   مو س مشدروف بحثي ب يمة  من  لية اا  صدال  تيالر  

 آاف  وإلو  110

   

 
 

 

 

 

  اامة المشاإل ن
 
 
 
 
 
 
 

  مو س مشروف 
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المدددعومددة لي   • المشدددددداإل ن  عدددل  الفصددددددس األول بلغ 

 اهد لبل،د   يمدة الددعم  و  مشددددروف  (17)  2019/2020

( 12و ولي الفصددس الثاني )ةلف ل ناإل ةإللني 890حوالي  

 ( ةلف ل ناإل 575417مشروف ب يمة لعم )

لخلد  بدامعدة اليرمو  لي يددددرا دة من بهدار عدالميدة  •

الدددولي   لل عدداوأ  الو ددالددة األمير يددة   يم هددا  ب مو ددس من 

بددامدعددة    70حدوالدي   بددإلاإلة  لواإل   Purdueمدلديدوأ 

األمير يدة للعمدس عل  مشدددداإل ن بحثيدة  وص ال ضددددا دا  

 العالمية 

من  لية الصددديدلة  ميرل  الصدددوص     الد  وإل  حصدددل  •

عل  لعم من تيئدة بر يدانيدة لددعم بحدن مشدددد ر  بين 

 35بمبلغ    Queen’s Belfastبدامعدة اليرمو  وبدامعدة  

 ةلف باوند ا  رليني 

مر د األميرة بسددددمدة موال دة الحكومدة الكندد دة عل  منح   •

للسنة الثالثة عل  ال والي لمشروف   مو س  لدإلا ار المرةة

 ددددمن برندامر  مكين المرةة أللواإل ال يدالة بدال عداوأ من 

الدفديدددإلالديددار ا دحددال  الدعددام    ومدند ددد   خدالل  و دددديدندفددر 

 مرلقا  إللنية ةل ناإل  80 65292ب يمة   2020/2021

من بامعة ةو سدفوإلل    لية اع اإل واألنثربولوبيايداإل    •

 Rewriting the prehistoryالبر يانية لي مشروف )

of Jordan  والمدعوم من )Newton Khalidi Fund  

يدددداإل   من بامعة لإلتام البر يانية لي مشددددروف   ما  

األإللأ(   لدي  الدحديدوا  الد،دالف  لدندظدداادر  خدر ديددة  )بدندداء 

 Newton Khalidi Fundوالمدعوم من 

   

 

 

 اامة المشاإل ن 

 1فالدولية

 

 2المشاإل ن ف

 عدد دس  عليمدار ال ر يدة العلميدة لي  

البدداحثين  وبمددا  شددددجن  الجددامعددة 

لمشداإل عهم من للحصدول عل  لعم 

 بهار خاإلبية 

 م  س راإل  عليمدار ال ر يدة من مجلس العمدداء بموبدب   دا   

( بد دداإل د   11/2016إل دم  والد دي  ضددددمدندد    4/9/2016( 

 وصديص ن ا  لمن  حصدس من ةعضداء تيئة ال دإل س عل   

 لعم و مو س من بهار مانحة خاإلبية 

1/6 /2016 1/7 /2016 
نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 
 

 عليمار ال ر ية 

 الجد دة

بديدن  الدمدو دعددة  اا دفددا ديددار   دفدعديددس 

والجددامعددار والمعدداتددد  الجددامعددة 

العلميدة الوداإلبيدة بمدا  وص البحدن 

و دددمن اا فا ية المو عة  2016/2017العام الحالي   لي  •

 ر يدا؛  م  ال عدا دد من    / مرسبين الجدامعدة ومعهدد  ونس  

لي  سددددم الل،دار   ةإلبعدة ةعضدددداء تيئدة  ددإل س لل ددإل س
2016 2020 

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

 عميد البحن العلمي 

 العال ار الواإلبية  

  

 فعيس ا فا ية  ونس 

  مرس

 

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202019-2020/من%20المصدر/مركز%20الأميرة%20بسمه/مسودة%20اتفاقية%20المرحلة%20الثالثة.pdf
https://dirp.yu.edu.jo/index.php/projects/funded-projects-by-year
https://dirp.yu.edu.jo/index.php/projects/funded-projects-by-year
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202019-2020/من%20المصدر/العلاقات%20الدولية/قائمة%20المشاريع.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202019-2020/من%20المصدر/العلاقات%20الدولية/قائمة%20المشاريع.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202019-2020/من%20المصدر/العلاقات%20الدولية/قائمة%20المشاريع.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/تعليمات%20الترقية%20الجديدة.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/تعليمات%20الترقية%20الجديدة.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/الدوائر/العلاقات%20الدولية/Younis%20Imra.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/الدوائر/العلاقات%20الدولية/Younis%20Imra.pdf


     2019/2020الجامعي التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام 

ــ دائ     77 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

وبرامر  بددالل  المشدددد ر   العلمي 

 الباحثين 

ا من العام الجامعي االسددددامية والشددددر ية/  لية اعل   بدءة

2017/2018  

 ددددمن اا فا ية المو عة بين الجامعة وبامعة السددددلياأ  •

ندونيسديا؛  م   ةالشدر ف  ا دم اة دالمية الحكومية إل او/ 

الموال ة عل  ا ددد  بال عشدددرة ةعضددداء تيئة  دإل س لي 

العربية وةصددول الف م   الجامعة من ةبس لإلا ددة علم الل،ة

 وم اصد الشر عة لرلن مس واتم العلمي 

 

 

بامعة السلياأ  

 الشر ف 

 

 

 

د  هللا الثداني لل مي  ال واصددددس من مر د الملدك عبدد  أل  IT ليدة  

(KADDB)  
   

 
   ا  ال ،يية 

برنددامر  من خالل  ل بددالل األ ددال مي  لا فددا يددار   م  ع ددد   •

و لك بامعة ةوإلوبية  45 منا را موا بلص األوإلوبي  

  29/2/2020ل،ا ة 

برنددامر    من خاللل بددالل األ ددال مي  لا فددا يددار  ع ددد     م   •

ال ر ي ل،ددا ددةبددامعددة  ر يددة    20  من  موانددا                     و لددك 

29/2/2020  

ة ال مية مو لفة    ةمة ددسدد   164من  ا فا يار لولية   م  ع د  •

  31/8/2020و لك ل،ا ة  حول العالم

   

 

 اامة ا فا يار  

 ال بالل

 

سبرام ا فدا يدار بدد ددة من الجدامعدار  

والمة ددددسددددار العلمية الواإلبية؛  

ل ولير لرص البحود المشدددد ر ةو 

الجددامعددار   تددر   من  ولل شدددددداإل  

والمة دسدار لل  دم للجهار المانحة  

عل    لمشدددددداإل ن للحصددددول  لعم 

 مش ر ة 

حصددددلد  الجدامعدة عل     2015/2016لي العدام الجدامعي  

مشاإل ن مدعومة من بهار مانحة خاإلبية ب يمة   8 مو س لدد 

ا ةإللنيةا 1260692   ل ناإلة
2016 2020 

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

 عميد البحن العلمي 

 العال ار الواإلبية  

 

 

من  ابد دة  ابحثية  امشددروعة  21 م  الحصددول عل  لعم لدددددد  •

 2016/2017بهدار مدانحدة خداإلبيدة لي العدام الجدامعي  

 1683292بل،د   يمدة الددعم المدالا ليهدا مبلغ و ددإل   

ل  لعم لم  حدل بعد لمشدددروف  سو باة دددالة اةإللنية  ال ناإلة 

  لية اليب 

 ُ ددإل  يمدة الددعم المدالي الدرا حصددددلد  عليدم الجدامعدة   •

للمشدددداإل ن منر بدء  يبيق الوية اة دددد را يجية لي عام 

م اإلنة بصفر ل ناإل    ال ناإلة  2943984بددددد   2015/2016

حيدن لم  حصددددس الجدامعدة لي  لدك  2014/2015لي عدام 

 السنة عل  ةا لعم من بهار مانحة 

    

 

 

 

 

 

المشاإل ن الممولة  

 والمدعومة 
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من بدامعدارو  الد من مشددددروف    6ا فدا يدار ) 9 م   و ين   •

Erasmus+)  

 مر رة  فاتم و عاوأ من بامعار مو لفة  15 و ين   •

 م   و ين  دددبعة برو و وار من بامعار  ر ية  دددمن    •

الدعدلدمدي  الد دعدداوأ  بدهدددف  مدوانددا/  در ديدداو  بدرو دو دول 

واأل دال ميو و بدالل ةعضددددداء تيئدة  ددإل س والمووفين  

 واليلبة  

بداإل العمدس عل   و ين ا فدا يدار ومدر رار  فداتم من بدامعدة  •

 ددبانيةو ومة ددسددة س ال مية  ة/ لرنسدداو ومة ددسددار  2ليوأ

 Cologneمر كداو بدامعدة  ةل عليم العدالي المف وح/   دا روأ ل

 وبرو و ول موانا من بامعة  اإلا اا ال ر ية  األلمانيةو

    

ا فا يار ومر رار  

 ال عاوأ

 

 

األول   ةا فددا يدد   15 و ين   م    • الفصددددددس  خالل  بددد دددة 

بددامدعددارو    11)  2017/2018 بدرو دو دول    3مدن  مدن 

 و ين  (   ما  م  +Erasmus ددمن مشددروف   1مواناو  

مدر رار  فداتم خالل الفصدددددس    5بدد دد ينو و   ينا فدا ي

 الثاني 

  3وبهة ةخر  خاإلبية ومة ددسددة  14بحن ال عاوأ من  •

 من بهار لاخلية 

 ا فا ية  عاوأ لي  لية السياحة والفنالل   2 و ين   •

الل،ددار • لي مر د  اب مدداعددار  عل     ع ددد  ال دداامين  من 

مة دددسدددة اللسددداأ العربي بهدف ع د ا فا ية  عاوأ من  

 برنامر الل،ة العربية للنا  ين ب،يرتا 

فدا يدار  عداوأ  ا   5 م   و ين   ليدة اع داإل واألنثروبولوبيداأل   •

ومر رار  فاتم من بامعار ومة ددسددار لولية   ضددمن 

مجداار  عداوأ ة دال مي مثدس  ددإل دب اليلبدة والبحدن 

 ن العلمي و بالل باحثي

   

  

 ا فا يار ال عاوأ

 

 اا فا يار الجد دة 

 

 

 بحن ال عاوأ

 

 

 

 

 

 

 

 

ا فا يار ال عاوأ 

 لي  لية اع اإل 

ا فا يار  عاوأ   6 و ين   ام   لية اع اإل واألنثربولوبيا ب •

ومر رار  فاتم من بامعار ومة ددسددار لولية   ضددمن 

مجداار  عداوأ ة دال مي مثدس  ددإل دب اليلبدة والبحدن 

  العلمي و بالل باحثين وع د الوإلع
   

  

 7مرلق 

 مرلق 8
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ا فا يار  شداإل ية من خالل   4 و ين  ب لية الر ا دة   ام   •

كلية وةعضاء تيئة الا صاار و عاوأ بين بامعار  ضم 

  وا عل  بعثة ةو منحة خاإلبية ال دإل س الر ن حا

السدددياحة والفنالل  ب و ين س فا ي ين األول  من   ام   لية •

لنددل ال وار ةإلبداأ والثدانيدة من    /ا فدا يدة لنددل إلو داندا

  المسلحة

ا فدا يدة  فداتم بين الجدامعدة   •  دامد   ليدة ال ربيدة ب و ين 

وبمعية  و سدد   ددكو  لل نمية ااب ماعية لي الشددرل  

 األو ط 

ا فا يار ومر رار  فاتم  22 ام  لاارة الراا ددة ب و ين   •

من بامعار ومة ددسددار لولية   ضددمن مجاار  و عاوأ  

 عداوأ ة ال مي مثدس  دإل ب اليلبة والبحن العلمي و بالل 

 ن باحثي

مسددددداتمدة ةإلبعدة من ةعضددددداء تيئدة ال ددإل س لي  ليدة  •

بمشدددروف بحثي والحصدددول عل    كنولوبيا المعلومار  

  GIZلعم مشروف من 

 

 

 

 

 ا فا يار السياحة 

 

 

 ا فا ية  كو  

 

 

 اا فا يار

 

 الراا ة بد د 
 

 لية اا  صدال والعلوم اةلاإل ةأل إلعا ة ولعم المة مرار  •

من الشددر ار الواصددة لي المج من المحليو وال واصددس  

من الشددر ار والمنظمار المحلية مثسأل غرلة الصددناعة  

  مرلقو جاإلة اإلبد من ةبس  ولير الدعم المالي 

 فداتم    ةومدر ر  ةا فدا يد   55 دامد  لاارة الرادا ددددة ب و ين   •

جاار  و عاوأ من بامعار ومة دسدار لولية   ضدمن م

  مرلقوغير ة ال مي    عاوأ ة ال مي

المدددعومددة لي   • المشددددداإل ن  عدددل  الفصدددددس األول بلغ 

 اهد لبل،د   يمدة الددعم  و  مشددددروف  (17)  2019/2020

( 12ولي الفصدس الثاني )و ةلف ل ناإل ةإللني 890حوالي  

 ( ةلف ل ناإل 575417مشروف ب يمة لعم )

لخلد  بدامعدة اليرمو  لي يددددرا دة من بهدار عدالميدة  •

الددولي   لل عداوأ  الو دالدة األمير يدة  م هددا   يب مو دس من 

بددامدعددة    70حدوالدي   بددإلاإلة  لواإل   Purdueمدلديدوأ 

   

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 اامة المشاإل ن 

 1ف الدولية

 

 2المشاإل ن ف
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األمير يدة للعمدس عل  مشدددداإل ن بحثيدة  وص ال ضددددا دا  

 العالمية 

من    ينو ين س فا ي ين بد دب  السدياحة والفنالل  لية ام   •

مة ددددسددددار المج من المحلي والشددددر ار  ار العال ة  

ا فا ية  عاوأ لي مجال منها  بالسدفر والييراأ والسدياحةو 

 دإل ب  لبة  سدددم السدددياحة من بمعية ةصدددد اء ال راد 

سحالة عيداء   دد م خدمة مك دب  دددديداحة و  مدا  م   األإللنيدة

و ددفر لاخس مبن  الكلية عل  الشددر ة ال  ليد ة للسددياحة  

 والسفر 

 دامد  لاارة العال دار العدامدة واةعالم بداةيددددراف عل    •

ا فددا يددار ومددر رة  فدداتم واحدددة من بهددار  4 و ين )  )

 مرلق خاإلبية 

عددل من اا فدا يدار من بعض     و ينب   ليدة الحجداوا دامد   •

عن   شداء مر د  ُ سنالشدر ار والمة دسدار المحلية بهدف 

ب ددإل ب  لبدة الجدامعدة من مو لف ال وصددددصددددار  ار 

 .العال ة

لعوة باحثين  وا  معة عالمية لي  

مرا د البحدن العلمي المو لفدة لع دد  

ووإلع عمددس لي  ندددوار ولوإلار  

 الجامعة 

علمي ين   • محددا ددددر ين  من   م   نظيم  مك ددب  بددال عدداوأ 

Erasmus+   لي األإللأ 

 -ة ل  محمول الكولحي-لك روني وإلية عمس عن ال عليم اة •

 مر كية بامعة بيكر األ

الرا    Hopesس   م  ع د وإليددددة  عر فية بمشددددروف توب  •

 بئين لمشاإل ن البحن العلمي الواصة بالآل ا  دم لعمة 

 م  لعوة باحثين ةعياء محا ددرار عن  ر ق السددفاإلة   •

اأ ومة دددسدددة عبد الحميد يدددوماأ عن  األمر كية لي عم 

  ر ق مر د الل،ار 

ولاارة  • الكليددار  الداار ن عن  ر ق  البدداحثين  عدددل  بلغ 

ا(و  باحثة   50)  العال ار والمشدددداإل ن الدولية ومر د الل،ار

المرصددددددد   من  بددال عدداوأ  ال ددانوأ  حيددن  ددامدد   ليددة 

األوإلوم و دددديي لح ول اةنسددددداأو ومن مر د العددل 

للمسدداعدة ال انونية لع د عدل من المحا ددرار  و م  لعوة 

عدل من ال ضاة والعاملين لي المحالظة والمرا د المو لفة 

2016 2020 

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

 عميد البحن العلمي 

 عمداء الكليار 

 العال ار الواإلبية  

  

م عن وإلية ال عل  

 بعد

 

 

 

 

 

 

 

 

محا رار مر د  

 الل،ار 
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ا  ام   لية ة للمشداإل ة لي الندوارو و بال عاوأ من    ITضدة

Dr. Stephen Clyde  

 Utah State University –ل  د م محا ددرة عن بعد من

 A New Pattern Language, CommDPوبعنواأ  

  م  ا  ضالة العد د من الوبراء مو عة  ال اليأل 

 أل  IT لية  •

ا دددد ضدددددالدة خبراء لي برندامر الحدا ددددو  ال عليمي  -

)ال صميم( "ال عليم العملي للنظر ار والبرامر الحا وبية 

لي  صددميم ال يبي ار ل جسدديد الصددوإلالمراية"  ددمن 

الدددولي    لل عدداوأ  الو ددالددة الكوإل ددة   KOICAعرض 

  والم دم لجامعة اليرمو   WFKبرنامر م يوعي 

الكليدة    حضددددوإل عددل من ةعضددددداء تيئدة ال ددإل س لي -

محا درة للمسد شداإل الث الي لي  دفاإلة تن،اإل ا عن المنح 

الم ددمدة من حكومدة تن،داإل دا لليال  لي  دالدة الددإلبدار 

  العلمية

"  Conference Call نسدددديق محدا ددددرة عن بعدد " -

 البروليسوإل البر ،الي ماإل و ما يدو ةل اتما

 (Prof. Mario Macedo" لي مو وف الددد )Health 

Informatics"  

اليرمو م - بددامعددة  إلحددا   لي  العلمي  البحددن    و ة مر 

   بمحوإل نأل

The 1st YU-Scientific Research Symposium 

(YUSR 2017)    
 

 

اع دداإل • عدددة  واألنثروبولوبيددا   ليددة  و نظيم  لعوة  أل  م  

  اإلار لباحثين  وا  ددمعة عالمية سل  الكلية و م   نظيم  

 14الكلية عدة ندوار ولوإلار ووإلع عمسو وا دد  بل   

باحثةا ووالدةا من مة دددسدددار وبامعار عالمية وعربية  

 ما  م   نظيم وإليدددد ي عمس واحدة حول المدالن األ ر ة 

المبدداني األ ر ددة   الدددلن واألخر  حول  و يق  وعددالار 

 و فسيرتا بال عاوأ من بامعة السوإلبوأ 

   

  

 

 

 

 

 

HungarianBo

oklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعوة باحثين  لية  

 اع اإل
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 مد  لعوة بداحثين من بعض الددول ومن  ليدة اةعالمأل   •

من  ةلع د مجموع  ةوالواصد  ةميبعض المة دسدار الر د 

  (Burger. Unesco) الندوار والوإلع
 

 لية اعلا أل  م  ا د ضدالة مد ر صدندول المعونة الو نية  •

و  ر العدل  وباحثة من المجلس األعل  للسددكاأو ولعوة 

األ دبق الد  وإل محمد الحموإلا للحد ن من  لبة مسدال  

  الفكر السيا ي المعاصر

ع د العد د من الدوإلار الم وصددصددة الموبهة ليلبة   م   •

د ر المعهد ال ضدددااي ما ددد ضدددالة   و ل د  م   لية ال انوأ

اانسددددداأ  إللنيواأل ح ول  المك ددب  و  ومفوض  وممثددس 

ومر د العدل للمسدداعدة   لمنظمة العمس الدوليةو   يليمياة

 ال انونية 

 باحن واحد لي  لية العلوم  •

عياء محا ددرة من يددر ة ال جمن اليبي ة باحنلعوة  •

محا دددرة علمية لل عر ف بشدددبكة و وع د  X-Raysعن  

لي  إلبد سيدر ة  هرباء    ال و  ن والمشداإل ن ال ي   وم بها

  لية الحجاوا للهند ة ال كنولوبية 

 
 الباحثين

 

 

وولدةا من مة دددسدددار   ينباحث 14   لية اع اإلا ددد  بل    •

وبدامعدار عدالميدة وعربيدة   مدا  م   نظيم وإليدددد ي عمدس  

الدددلن واألخر  واحدددة   المدددالن األ ر ددة وعددالار  حول 

حول  و يق المباني األ ر ة و فسيرتا بال عاوأ من بامعة 

  السوإلبوأ

 سدددم سلاإلة األعمال  دمها الد  وإل محا دددرة علمية لي  •

Ronnie Lessem اا  صددددال  ليةةلاإلة  ل اء و وع د  

و ( لبحدن ةبعدال ال عداوأBridge Waterمن ولدد بدامعدة )

من بامعة   Dr.Ireneusz Davrowskiا ددد ضدددالة  و

و  واإل ددو لال  صددال لي  سددم العلوم المالية والمصددرلية 

  ل اء الكلية من ال لب سل  ال لبوع د 

  داإلة  البروليسددددوإل  وتداأ بال ند مدد ر مر د الل،دار   •

بامعة بوخوم لي ةلمانيا واأل د ا  لي الجامعة  السدابق لي 

ع دد محدا ددددرة و واعلا   سل   ليدة  األإللنيدة األلمدانيدة

   

  

 9مرلق 

 10مرلق 
 

 

 
 
 

 الباحثين 

 

 

 

 

 

 

 

 البروليسوإل  وتاأ 
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و  عر فية عن )سم حاأ الد لف والدالف الفرنسدي وةتمي م(

من بدامعدة    Myriam Salamaومحدا ددددرة للدد  وإلة  

 مانشس ر/ بر يانيا حول ال ربمة 

ة والفناللو السدياح كلية  اإلة ولد من السدفاإلة الفرنسدية ل •

و  اإلة  دبا  اإل با  مبالإلة  و سد   دكو  وةعضداء  

 المنظمة لكلية ال ربية 

ليلبم  العوة عدل من المو صدين ةعياء محا درار  هم   •

  X-rayمثدس    لي  ليدة الحجداوا للهندد دددددة ال كنولوبيدة

و عر ف لشددددبكدة ال و  ن ال دابعدة لشددددر دة  هربداء اإلبدد 

  والمشاإل ن ال ي   وم بها

 ددددر ين لي  لية السددددياحة والفنالل من  بس  م  ع د محا •

لي إلومانيا ومحا ددرة من   Banatة ال ميين من بامعة 

  بس مة سة ة ال مية لي البر ،ال 

من برندامر    Dr. Antje Lenoraا دددد  بدال الدد  وإلة   •

Erasmus   لإل الف عل   جربدة برندامر الل،دة العربيدة

 للنا  ين ب،يرتاو وحضدددوإل الصدددفوف واال  اء باليلبة

 مر د الل،ار  لي

 م  ع د وإليدددد ين  دإل بي ين لي  سددددم ال صددددميم من  بس  •

 مصمموأ س بانيوأ وبر ،اليوأ لي  لية الفنوأ الجميلة 

خبراء لوليين لع د محا ددرار ووإلع  3 م  ا دد ضددالة  •

 ( مرلقعمس لليلبة لي  لية اعلا  )

 الد لف

 

 

 

 

 السفاإلة الفرنسية 

 

 الباحثين سعالم 

 

 

عالمية لي مرا د السدددمعة الباحثين  وا عدل من ال لعوة •

ندددوار ولوإلار ووإلع  لع ددد  المو لفددة  العلمي  البحددن 

 عمس لي الجامعة 

   

 

 مرلق 

ع د مة مر علمي  ددددنوا للجامعة  

ال ي   وم لعرض المشدداإل ن البحثية 

ة ان  ممولة من  بها الجامعة  دواءة 

 الجامعة ةم من بهار خاإلبية 

  2016 من عام 12  م اةعدال لع د المة مر األول لي يهر 

2016 2020 

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

 عميد البحن العلمي 

 العال ار الواإلبية  

 

 

لي   المة مر  ع ددد  ميداني ددم  28/9-26 م   حيددن  م  حجد  و 

وس الل المو ن اةلك رونيو ولعوة المشدددداإل ين من لاخدس  

وخاإلا الجامعةو والبحن عن الدعم الماليو و اأ مو ددوف 

    
المة مر السنوا  

 للبحن العلمي 
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 ددددلكيدة والشددددبكدار   صدددداار الآلالمة مر " كنولوبيدا اة

 المس جدة" 

 م  ع دد مة مر البحدن العلمي الثدانيأل إلبط ن داار البحدن  •

الدعدلدمديو   بددالدوا دن  مدحدداوإل  و دم  الدعدلدمدي  مدن    اخد ديدداإل 

مو ددددوعدار األولو دار الو نيدةو ةل داء الضددددوء عل  

المشددكالر ااإللنية الملحة و  د م الحلول المنا ددبةو وتر   

اليددا ددة والمدداء    Water and energyالمحدداوإل تيأل 

العددامددة    ددالة إلواةبددداف و  Public healthوالصددددحددة 

 Innovation and entrepreneurshipل األعما

بيدة وال عليم العدالي لي الو ن  ال ر  بعنواأ"ع دد مة مر     م    •

يددددهر  ليدة ال ربيدة لي  " لي  العربي أل مشددددكالر وحلول

 وبمشاإل ة لولية وا عة  2019نيساأ 

ال حضدددير للمة مر الدولي السدددالا بعنواأأل "السدددياحة   •

 واللوبس يار" لي  لية السياحة والفنالل 

الددولي بعنواأ   • اان هداء من ال حضدددديرار لع دد المة مر 

 د نة العصر ة" لي  لية الر ا ة "الر ا ة والم

سبراءار العمدس عل  س دامدة مة مر علمي لي الهندد دددددة   •

الرا  ددديع د   EMBS-IEEEاليبية الحيو ة بالشدددرا ة من 

  برعا ة بامعة اليرمو  2020بدا ة العام 

 م  ع د مة مر اا  صددال ال ا ددن المعنوأ بدددددد "اةصددالح   •

أ  اا  صددددالا واةلاإلا و دددديا ددددار ال كيف لي األإلل 

 والو ن العربي" لي  لية اا  صال والعلوم اةلاإل ة 

  لية اعلا أل  •

والحضدددددداإلة  - ال دداإل    لي  الثدداني  الدددولي  المدة مدر 

 اة المية 

 مة مر لي الج،راليا  -

مة مر لي الل،و دار واألل  وال ربمدة خداص بيلبدة  -

 الدإلا ار العليا لي الجامعار األإللنية 

 الل،ة العربية   سم /ع د مة مر الن د الدولي -

ع د مة مر لولي الكسدداندإل لوأ تومبول  بالمشدداإل ة   م   •

 ( مرلقة لي  لية اع اإل واألنثربولوبيا )من تيئار لولي

    

 

  جهيدار المة مر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مة مر ال ربية

      مرلقالمة مرار ال ي  م  انع التا بهرا الش أ   •
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  دالة موصددددصدددددار المة مرار 

العلمية الواإلبيةو و شجين الباحثين 

 للمشاإل ة ليها 

  الة موصددصددار المة مرار الواإلبيةو و م  مضدداعفة   م  

عددل ةعضدددداء تيئدة ال ددإل س الدر ن يدددداإل وا لي مة مرار  

 علمية خاإلبية 

 إلايس الجامعة  2020 2016

 

 

 الموصصار المالية وعدل المشاإل ينأل

  ا مشاإل ة  51( ل ناإل و 150000أل )2014/2015 •

  ا مشاإل ة  99( ل ناإل و 200000أل )2015/2016 •

 ا مشاإل ة  148( ل ناإل و 177500أل )2016/2017 •

   

 
موصصار  

والمشاإل ين لي  

 المة مرار 

 2018بل،   يمة الموصدددصدددار المالية للمة مرار لسدددنة 

ا  180000)  ( ل ناإلة

( خالل 108بلغ عددل المشددددداإل ين لي مة مرار خداإلبيدة )

  2017/2018( خالل الفصس الثاني 114الفصس األول و و)

ا لاخليةا وخاإلبيةا  13ياإل   الجامعة بد   مة مرة

   

 
  اامة المشاإل ين

 

المة مرار  

 المشاإل  بها

( خالل 111بلغ عددل المشددددداإل ين لي مة مرار خداإلبيدة )

( مشددداإل ةا خالل الفصدددس الثاني من 120الفصدددس األولو و)

 ( مرلق) 2018/2019الجامعي العام 

   

 
  اامة المشاإل ين
 مشاإل ار الكليار 

( مشدداإل ةا  81عدل المشدداإل ين لي مة مرار خاإلبية ) بلغ •

 2019/2020خالل الفصدددددس األول من العدام الجدامعي  

 (   مرلق)

  الد مة مرار علمية أل المشاإل ة لي اةعالم  لية •

 لية اعلا أل مشداإل ة عضدو تيئة  دإل س واحد لي مة مر   •

  ر يا   -ال اإل   ح يبة العلوم لي انيا يا 

 ليدة ال ربيدةأل المشدددداإل دة لي مة مرار سلك رونيدة موبهدم   •

"اا  ئددا  من منظوإل حددد ددن"و  للمج من   المحلي مثددسأل 

ال عليم وال ل م عن بعدد ة نداء اليواإلل واأل مدارأل ال عدامدس  

ا(   من بااحة  وإلونا )ةنمو بة

ةعضدداء تيئة  دإل س لي مة مرار   8أل مشدداإل ة IT لية  •

م نوعةو باة ددالة سل  حضددوإل اب ماف اللجنة المنظمة 

 مرلق  ACITلمة مر  

المشدددداإل دة لي    ليدة الحجداوا للهندد ددددة ال كنولوبيدةأل •

حو ن لة نوعية" ول "نالمة مر اا د شداإلا الهند دي األ

حين  م  نظيم    وعماأ–لندل لوإلو ال    24-25/9/2019
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المة مر من  بدس ن دابدة المهندد ددددين ااإللنيين وبدال عداوأ 

 من عدة بهار 

ا ةأ  المة مرار والمشدددداإل ار  ان  محدولة بالفصددددس  علمة

 الثاني بسبب بااحة  وإلونا 

سعدالة  فعيدس  ر ددددي اليونسددددكو  

الصدددحراو ة والحد من للدإلا دددار  

ال صددحرو  ر ددي الشددي  صددالح  

 امس لال  صدال اة دالميو  ر دي 

باتانر لال  صدال اة دالميو وسنشداء 

  را ي علمية بد دة لي الجامعة 

 م  سعالة موا بة منظمة اليونسدددكو بك ا  إل دددمي ةعالة  •

 ن ظاإل الرل إ فعيس الكر ي وب

سعالة سحياء و فعيس  ر دي صدالح  امس و ر دي باتانر    م   •

 والدإلا ار اة المية   لية الشر عة لي

سنشدداء  ر ددي األلكسددو للدإلا ددار والبحود ال ربو ة  م   •

 ( مرلق)

2017 

 

 إلايس الجامعة 

  

سعدالة  فعيدس مر د الفيد داء النظر دة  

 وو ن خية بحثية  نو ة لم 

 حياء ترا المر د سخلص  الجامعة سل  صعوبة سعالة 

 
2017 

 
 إلايس الجامعة 

 
 مر د الفيد اء 

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

 عد س  عليمار الدإلا ددار العليا بما 

 ح ق  يو ر عمليدة   ييم إل دددداادس  

المابسددد ير وة روحار الد  وإلا و  

 وسبراءار س راإلتا 

  م   عد س ال عليمار بموبب  راإل من مجلس العمداء 
1/6 /2016 1/9 /2016 

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

 عميد البحن العلمي 

 
 

العمددداء إل م  • ب راإل مجلس  ال عليمددار  ال عددد ددس عل    م  

و و جرا العمدس عل   25/4/2016( ب داإل    18/2016)

 عدد س  عليمدار الدإلا ددددار العليدا بمدا  ح ق  يو ر عمليدة 

الدد  وإلا و و م     ييم إل دددداادس المدابسدددد ير وة روحدار  

  شكيس لجنة لمرابعة اام حانار وال  ييم لهر  ال،ا ة 

الددإلا دددددار العليدا  •  م  و ددددن م  رح ل عدد دس  عليمدار 

  و عليمار لر ددااس المابسدد ير وة روحار الد  وإلا  و م  

( إل م  العمددداء  مجلس   دداإل      (34/2017س راإلتددا من 

 عدد دس آخر عل  ال عليمدار سبراء  و م   و  (11/9/2017)

والعمس   ( من  عليمار المابسدددد ير80انجا  )% ين  م  ح

ا  مدا  ال   عل   عدد دس بدا ي  عليمدار المدابسدددد ير  بداإل دة

 والد  وإلا  

    

 

 ال عليمار الجد دة

 

لجنة مرابعة  

 عليمار 

 اام حانار
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/ةو ل( من 31( و)27( و)2و  22/3)  عدد دس الموالأل إل م م   •

و  2011( لسدددنة 4 عليمار برنامر ل  وإلا  للسدددفة إل م )

)و و)2/ /13إل ددددم  و)14(  و)20/ (  ( 37/ةو ( 

( لسنة  3/ةوا( من  عليمار برنامر المابس ير إل م )40و)

/ة( من  عليمدار برندامر ل  وإلا  5المدالة إل م )و و2011

( من 14المدالة إل م )و و2011( لسددددندة  4للسددددفدة إل م )

   2011( لسنة 3 عليمار برنامر المابس ير إل م )

    

 

 

 

  عد س ال عليمار 

 عليمدار برندامر /ة( من  18( و )22/1 عدد دس الموال إل م ) •

  2011( لسنة 4ل  وإلا  للسفة إل م )

( سل   عليمدار برندامر ل  وإلا   23س ددددالدة المدالة إل م ) •

  2011( لسنة 4للسفة إل م )

( سل   عليمار برنامر المابسدد ير 25س ددالة المالة إل م ) •

  2011( لسنة 3إل م )

    

 

 وبيدم مو ددددوعدار األ روحدار 

الدمدجد دمدن  لدمشددددكدالر  لدلد صدددددددا 

 وةولو ار ال نمية الو نية 

 سبراءار علمية  بصوإلةلم   م صياغة ترا ال وبم 
2016 2020 

 عمالة البحن العلمي  

 الكليار 
 

 

 م  س راإل برندامر  دامدس من برامر لعم البحدن العلمي لهدر   •

 ال،ا ة 

 م   وبيم بدء من لعم البحن العلمي لهر  المو وعارو   •

والدإلا ددددار العليا بال ر يد  و ام  عمالة البحن العلمي 

ة دداإل    عليهددا الددرا انع ددد لي  السددددنوا  العلمي  اليوم  لي 

و و ددددي م  إلصددددد  د  ير تدرا الددعم لي نهدا دة العدام  2017

2017  

    

برامر لعم البحن 

 العلمي

 5إل م 

 لية العلومأل نسدبة الر دااس ال ي   صدد  ألولو ار ال نمية   •

 % 50الو نية 

موأ الر دددااس  نا ت  ضددد  دددماء ومةمعظم   لية اةعالمأل   •

اليال  سل  ال ضدا ا ةو حين   م   وبيم العام ة ضدا ا الحيا

 الداخلية والواإلبية و بس حلها 

     

مابسددد ير علوم    يإل دددااس بامعية لي برنامج 6منا شدددة  •

ب ضدددا ا    علق  نظم المعلومار الحا دددوبية و والحا دددو 

  ولو ار الو نيةبحثية  من األ
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 ة الب( 18  د م ا دد شدداإلار لدددددد )مر د األميرة بسددمةأل   •

لإلا دددار عليا لي الجامعة ل وبييهم نحو لإلا دددة  ضدددا ا 

ال مييد  دددد المرةة )المشددداإل ة اا  صدددال ةو الميرادو 

  الياللو الدواا المبكرو     ال  (

     

ال حول ال دإل جي سل  مساإل الر الة  

م ابس مسددداإل اام حاأ الشدددامس لي  

 دالدة برامر الددإلا ددددار العليدا ال ي  

  يرحها الجامعة 

 حو س ةعدال م دا دة من اليلبة من مسدددداإل الشددددامس سل    م  

 مساإل الر الة 
2016 2020 

 عمالة البحن العلمي  

 الكليار 

 
 

  وم عمالة البحن العلمي ب سددددهيس ال حو س  ددددمن اليا ة  

برنامر   62اا ددد يعابية حين  م   حو س  سدددعة من ةصدددس  

مسدداإل مابسدد ير من مسدداإل الشددامس سل  الر ددالةو و م  سل،اء 

 الشامس من برنامر واحد 

   

 

 

 سددددعدة برامر عمدالة البحدن العلمي والددإلا ددددار العليداأل   •

مابسد ير من مسداإل الشدامس سل  مسداإل الر دالة لي خمس  

   ليار

ا سل  مسددددداإل   20 ليدة الحجداواأل  حو دس ة ثر من   •  دالبدة

 الر الة لي برامر الكلية 

المعلومار   م  ا ددد حداد مسددداإل مابسددد ير نظم أل  IT لية  •

 الب لمسددداإل  12 حو س و ولاإل ة لي مسددداإل الر دددالةاة

نظم  و ومابسددد ير علوم الحا دددو   يالر دددالة لي برنامج

  المعلومار الحا وبية

 ليدة اع داإل واألنثروبولوبيداأل  دالدة برامر المدابسدددد ير لي  •

 الكلية   م ولق مساإل الر الة 

ل  إل دالة  سبر   حو س بمين  لبة الشدامس  لية اةعالمأل   •

  29وعدلتم 

   

تنا   راإل لمجلس   

          العمداء إل م 

(  اإل    6/2018)

12/2/2018  

ل وفيض معدل  

ال حو س ليكوأ  

75%   

 

 IT حو س مساإل 

 

  د م باادة أللضس إل الة مابس ير  

ة روحة ل  وإلا  لي  س وةلضددددس  

 عام بامعي 

   عمالة البحن العلمي   2020 2016  م  و ن ة س لهر  ال،ا ة 

 م  س راإل الجداادة لي  عليمدار الحوالد للنشددددر العلمي من 

( إل دم  بدلسددددد ددم  لدي  الدعدمددداء   دداإل د    (2/2017مدجدلدس 

26/1/2017  

    
 عليمار حوالد   

 النشر العلمي

و و  ن الجوااد للفدااد ن بجوااد البحدن العلمي  م   كر م   •

  13/2/2020ب اإل    2017/2018للعام الجامعي 

لو  الد  وإل واصدف السدوا نم من  سدم صديانة المصدالإل   •

لضدددددس بداحدن عن الكليدار ةال را يدة والاإل هداو بجداادة  

 اةنسانية وااب ماعية 
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حصول  لية السياحة والفنالل عل  باادة ةلضس  لية لي  •

الدجددامدعدي  الدبد  لدلدعددام  الدعدلدمدي  عدلد     و2017/2018حددن 

  مس و  الكليار اةنسانية واةب ماعية

  لية العلومأل •

عل  بداادة ةلضدددددس  ليدة لي البحدن العلمي   حدا ر -

 للكليار العلمية 

حصدددول األ ددد ا  الد  وإل ةمجد الناصدددر عل  باادة  -

 ةلضس باحن لي الكليار العلمية  

حا ر اليالبة إل اأ عبيدار من  سدددم العلوم الحيا ية  -

 عل  باادة ةلضس إل الة مابس ير لي الكليار العلمية 

 شدجين نشدر الر دااس واأل روحار 

خدداص   بدرنددامدر  الدمدمديددة  ددددمدن 

 .العلمي شرف علية عمالة البحن 

 

 

   عمالة البحن العلمي   2020 2016   م و ن ال عليمار واأل س اخ ياإل الر ااس لي م نشرتا 

صددددبح نشددددر البحن من م يلبار الحصددددول عل  لإلبة  ة

عدل الر ددااس ال ي نو شدد  لي الفصددس   بلغحين  و الد  وإلا 

 روحة  ة(  53) 2017/2018ول للعام الدإلا دي  الدإلا دي األ

و ولم   م سعدال  عليمار  ( إل ددالة مابسدد ير188و)  ول  وإلا

  وا روحة ل  وإلا (52النشدر العلمي لر دااس المابسد يرو و)

(  25)لي الفصددددس الثدانيو  و  مدابسدددد ير ( إل ددددالدة143و)

لي الفصدددس    ( إل دددالة مابسددد ير106و)   ا روحة ل  وإلا

  الصيفي 

ول عدل الر ددااس ال ي نو شدد  لي الفصددس الدإلا ددي األ بلغ

الدددإلا ددددي     و روحددة ل  وإلاة(  48)  2018/2019للعددام 

  وا روحدة ل  وإلا  (46و و)( إل دددددالدة مدابسدددد ير215و)

(  50)لي الفصددددس الثدانيو  و  مدابسدددد ير ( إل ددددالدة192و)

لي الفصدددس    ( إل دددالة مابسددد ير192و)   ا روحة ل  وإلا

 الصيفي 

   

 

 

ول عدل الر ددااس ال ي نو شدد  لي الفصددس الدإلا ددي األ بلغ

الدددإلا ددددي     و روحددة ل  وإلاة(  86)  2019/2020للعددام 

  ( إل الة مابس ير226و)

  و روحة ل  وإلاة( 170)والصددديفي الثاني   ينولي الفصدددل

  ( إل الة مابس ير368و)

 

 

 

   

 

  الر ااس

 واأل روحار 

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20السنوي%202019-2020/احصائيات%20من%20الأنظمة/plan01/الرسائل%20التي%20نوقشت%2024-2-2020.xlsx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20السنوي%202019-2020/احصائيات%20من%20الأنظمة/plan01/الرسائل%20التي%20نوقشت%2024-2-2020.xlsx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20السنوي%202019-2020/احصائيات%20من%20الأنظمة/plan01/الرسائل%20التي%20نوقشت%2024-2-2020.xlsx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20السنوي%202019-2020/احصائيات%20من%20الأنظمة/plan01/الرسائل%20التي%20نوقشت%2024-2-2020.xlsx


     2019/2020الجامعي التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام 

ــ دائ     90 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

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

و ددددن معدا ير وآليدار وةولو دار  

ال يدداف  والشددددرا ددة من  ال عدداوأ 

المج من  الودداص ومة ددددسددددددار 

 المدني 

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

العلمي  م  س راإل برندامر خداص  ددددمن لعم برامر البحدن  

     ال ي  ُشجن ال عاوأ من ال ياف الواص 
لعم برامر البحن 

 6ن ية  العلمي

الحا ددنار لي الجامعةو    الة عدل  

وسنشدددداء حا ددددنة للمشددددروعار 

 الص،يرة 

 حا نار بد دةأل 5 م  سنشاء  

 ( OYIL  حا نة ةوإلنر اليرمو  اةبداعي )1

   حا نة  جد د  كنولوبي 2

   حا نة البرمجة الم وا  ة 3

   منصة   ن اةبداعي 4

  IT  حا نة إل الة األعمال لي يمال األإللأ/  لية 5

2016 2020 
 عمالة البحن العلمي  

 الكليار 

  

   Nvidia Research م  سنشدداء حا ددنة بحثية بال عاوأ من  

 األمر كي ة الشر ة 
   

  

 الحجاواأل   لية •

 سنشاء و فعيس حا نة لمة سة حجاوا   −

  12Bالعمس باإٍل عل  سنشاء حا نة لشر ة  −

 لية اا  صددال والعلوم اةلاإل ةأل    دديس حا ددنة ةعمال   •

إل ال ة للمشدددروعار الصددد،يرة والم و دددية بال عاوأ من 

 غرلة صناعة سإلبد 

   

  

و سددددو ق   لن ددس  مك ددب  سنشدددددداء 

 ال كنولوبيا 

 م  ا  راح الهيكس ال نظيمي واللجنة ال   دديسددية  منظوإل ةمام 

 عمالة البحن العلميل   ابعةا دددديكوأ المك ب  و مجلس العمداء

بان ظاإل  وصدديار اللجنة وعر ددها عل   و والدإلا ددار العليا

 مجلس العمداء 

 م  رح المك ب  عمالة البحن العلمي    2016

حصدددل  بامعة اليرمو  عل  لعم لمشدددروف سنشددداء مك ب  

لن دس ال كنولوبيدا لي الجدامعدة بدال عداوأ من بدامعدة بوأ إلا ن 

لف  وإلو م دمة من مة ددسددة الدال  ة 40  غ األلمانيةو ب يمة  

 األلمانية 

موا بة إلاا دة الجامعة ل شدكيس   ام  عمالة البحن العلمي ب

ال كنولوبيدا و سددددجيدس براءار لجندة مك دب ن دس و سددددو ق  

  ااخ راف

   

 

مك ب ن س 

 ال كنولوبيا
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ع دد ا فدا يدار يددددرا دة بحثيدة من 

 واألعمال  ياعي الصناعة 

 لم   م ع د ا فا يار يرا ة بحثية ل،ا ة اعأ 
 عمالة البحن العلمي   2020 2016

  

مر د  لوإل  و فعيددس  سعددالة تيكلددة 

 الدإلا ار األإللنية 

ا ةأ  تندا   سددددم للددإلا ددددار األإللنيدة لي   ال نفيدرو  لم   م علمدة

 مر د الملكة إلانيا للدإلا ار وخدمة المج من 
 عمالة البحن العلمي   2018 2017

  

لإلا ددددددار   مدر دد  لوإل   دفدعديددس 

بدحدثديددة  خديددة  وسعدددال  الدالبدئديدنو 

  نو ة 

ا لي يددددةوأ اللجوء  م    دد مد  ا بحثيدة  مةعدد المر د مشددددروعدة

ا  ا علميدة ا لوليدة لجهدار مدانحدة خداإلبيدة  مدا نظم المر د مة مرة

 حول اللجوء   

 مد ر المر د 2020 2016

 

 

بئين والنا حين من خالل   د م   م   فعيس مر د لإلا دار الآل

خيدة بحثيدة و لدك ب نظيم مجموعدة من المة مرار والنددوار 

وخاإلبية ومر رار ال فاتم ووإليددددار عمس م نوعة لاخلية  

 وتيأل

بئدددين  دددم    دددد م مشدددروف اةإليدددال اةلك روندددي لآل -

  + Erasmusوالمج معار المضيفة سل  

 بئين لآل FMلل  دم لمشروف س اعة  العمس باإلٍ  -

مشدددروف و و  دددد م مشدددروف للو الدددة اليابانيدددة با كدددا -

بحثدددي مددددعوم مدددن عمدددالة البحدددن العلمدددي عدددن 

مدددددن  مشدددددروف مددددددعومو والالبئدددددين الموتدددددوبين

 بئين المجلس النرو جي لآل

 10ا فا يددددار ومشدددداإل ن بحددددن علمدددديو  3 و يددددن  -

ن وندددددوةو و نظدددديم يمحا ددددر و  ددددد م وإليددددارو 

مددة مر واحددددو سصدددداإل   ددا  وبريدددوإلار بدددالل، ين 

 حددددد ن مو ددددن المر ددددد والعربيددددة واةنجليد ددددةو 

 بالل، ين العربية واةنجليد ة  

مشدداإل ن  يد ال نفيرو   3مشدداإل ن  ح  ال حكيمو و 5تنا    -

 المرحلة النهااية لل نفير  لي ومشروف واحد 

مشداإل ن ومة مرار وندوار ولإلا دار مدعومة  9 وبد  -

 من بهار خاإلبية  

 بئين  سصداإل   ا  المة مر الدولي الثاني لآل م   -

الدددوليددة وغير  م    - بددالمنظمددار  المر د   و يق عال ددار 

 حكومية ال

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

   

 

 

http://rdfmsc.

joyu.edu. / 

 

 

 

 

 نجا ار للمر د اة

 

 

 

نجا ار  ملوص اة

 للف رة الثانية 
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 م  سلإلاا المر د  ددددمن اللجندة ال حضددددير دة لمة مر   -

 )سعالة سعماإل  وإل ا والدول الم ضرإلة من األ مار( 

 ام المر د ب فعيس ال عاوأ والشددرا ة من بهة واحدة من  •

 ومة سار المج من المدني ال ياف الواص 

 و ين مر رة  فاتم بين المر د ومنظمة بو دددد  ل ولير   •

 لرص لي مجال ال عليم العالي لالبئين واأل س حظةا 

تددامبوإلغ   • المر د وبددامعددة  بين  ا فددا يددة  عدداوأ   و ين 

Hamburg/   ةلمانيا 

الددوليدة والمنظمدار   •  و يق عال دار المر د بدالمنظمدار 

 منظمة (  17غير الحكومية )

( مشدداإل ن وتي  يد 10حصددول المر د عل  لعم لدددددد ) •

( 6ال نفيرو ومشددروف واحد لي المرحلة النهاايةو وتنا  )

( مشدددداإل ن  حد  و يدد 6مشدددداإل ن بحدابدة سل  لعمو و)

 ال حكيم 

( مشاإل ن ووإلع ومة مر من 6ا   يا  لعم مالي لدددد ) •

 بهار خاإلبية مو لفة 

ا15مشددددداإل دة المر د لي ) • ا م نوعدة مدا بين   ( نشدددددا دة

 مة مرار وندوار ووإلع لاخلية وخاإلبية 

بين                 • مددا  بددالف رة  الثددالددن  الدددولي  المر د مة مر   ع ددد 

13-14/3/2018  

ميبوعدار مو لفدة )  دا و بيداأ خ داميو   3 م  سصددددداإل   •

 محضر اب ماف الياولة المس د رة( 

 م  بنداء ال ددإلار المة ددددسدددديدة للمر د من خالل اخ يداإل  •

ا لي يددددبكدة منظمدار المج من الددولي  المر د عضددددوة 

للهجرة ال سدر ةو سلإلاا المر د  دمن اللجنة ال حضدير ة 

لمة مر  الثدانيو ان دا  مد ر المر د لي اللجنة ال نظيمية  

لمة مر اللجوء اةنسددددانيو سنشدددداء  اعة   ية ممولة من 

  GIZالو الة الدولية لل عاوأ الدولي 

   

 

سنجا ار الف رة  

 األول  

 

 

سنجا ار الف رة  

 الثانية 

ا مدا بين 14مشددددداإل دة المر د لي ) • ا م نوعدة ( نشدددددا دة

مة مرار وندوار ووإلع لاخليدة وخاإلبيدةو وحضددددوإل 

 حفس س الل مبالإلارو ولوإلار  

   

  

 

 

 سنجا ار المر د 

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20سنوي%202017-2018/من%20المصدر/مركز%20اللاجئين%20والهجرة%20القسرية.doc
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20سنوي%202017-2018/من%20المصدر/مركز%20اللاجئين%20والهجرة%20القسرية.doc
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202017-2018/الردود%20من%20المصدر/مراكز/مركز%20دراسات%20اللاجئين%20والهجرة%20القسرية.doc
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202017-2018/الردود%20من%20المصدر/مراكز/مركز%20دراسات%20اللاجئين%20والهجرة%20القسرية.doc
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20نصف%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/مركز%20دراسات%20اللاجئين%20والنازحين%20والهجرة%20القسرية.docx


     2019/2020الجامعي التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام 

ــ دائ     93 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

( حل ار ن ايدية لي  س من الجامعة األإللنيةو 3حضدوإل ) •

  Hopesوم ر الجامعة األلمانيةو والبرنامر اة ليمي 

ئين المشدددداإل دة لي  نظيم المعرض الفني الوداص بدالالب •

السددددوإل ين " داار األحالم" بدال عداوأ من المفو دددديدة 

و لية   IRDو , UNHCRالسدددامية لشدددةوأ الالبئين 

 اا  صال والعلوم اةلاإل ة 

المشدددداإل دة من بدامعدة تدامبوإلغ/ ةلمدانيدا ب نفيدر لإلا ددددة   •

ا دد  صددااية  ددمن مشددروف لولي  ضددم  س من ةلمانيا 

 وبمهوإل ة مصر العربية 

العمس اةنسدددداني األول بدعوة من المشدددداإل ة لي مل      •

 مة سة ة ال مية ةصنن لاإلل لال  شاإلار وال دإل ب 

ع د  دلسدلة ندوار م وصدصدة لي  ضدا ا اللجوء والندوح  •

والهجرة ال سددددر دة من نواح )اب مداعيدةو ا  صدددددال دةو  

 ددديا ددديةو  انونيةو ةلبية وسعالمية( بال عاوأ من  ليار  

 الجامعة 

 Jennifer Claireا دددد ضدددددالدة البداحثدة األمر كيدة   •

Olmsted   وحضددوإل مجموعة من  لبة بامعة ةمر كية

 باحثين لع د محا رار حول الهجرة ال سر ة واليوعية 

( مشداإل ن لولية  دمن مشداإل ن ا را دموا 4ال  دم لددددد ) •

 وبان ظاإل الموال ة عليها 

  Rescueال  اح وحدة الدعم النفسدددي  دددمن مشدددروف   •

 والممول من اة حال األوإلوبي 

و  • ول  ةألم نوعدد   ةنشدددديددة(  8)  نظيمع ددد  وإلار مة مر 

 وندوار 

مشدددداإل دة مدد ر المر د لي المشددددروف الددولي للوددمدة   •

  لي ةلمانيا ااب ماعية

مر د  شدر ك  دمن مجموعة من الشدر اء لي الاخ ياإل  •

مشدددروف لولي من الباحن بوإلا بال يس والد  وإل إلب  

العكت من  ليدة اع داإل واانثروبولوبيدا ب مو دس م دداإل  

  ( ةلف بنيم س  رليني30)
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 ال ة  واإل من بامعار ةبنبية لع د  ا ددد ضددداف المر د •

وإلية عمس حول  ضا ا اللجوء وس امة معرض لني عل   

 و وع د محا رة علمية تامت الوإلية

والنددا حين  • الالبئين  لإلا ددددددار  مر د  مددد ر  اخ يدداإل 

والهجرة ال سددر ة  عضددو تيئة  حر ر لي المجلة الكند ة 

  و ط/  ندالدإلا ار الشرل األ

مشددداإل ة مووفي المر د لي عدل من الدوإلار ال دإل بية  •

و والمشدددداإل ة لي لوإل ين Rescue ددددمن مشددددروف  

  دإل بي ين لاخس الجامعة 

      مرلقسنجا ار المر د  نشا ار و

 فعيس الشدددرا ة من ال ياف الواص  

للحصدول عل   مو س لبعثار اليلبة  

 ة ال ميةا الم ميد ن  

   عمالة البحن العلمي   2020 2016 لم   م الحصول عل   مو س ألا بعثار لهرا ال اإل   

ا من  • ا ولوليدة  م   فعيدس الشددددرا دة من ال يداف الوداص محليدة

  خالل العد د من اا فا يار

األلمانية    DAADتما من مة دسدة  احدس م   و ين ا فا ي ين   •

  ( 105)واألخر  من اا حال األوإلوبي و م  الحصول عل   

 منح ليلبة المابس ير 

   

  

ار  ي م   و ين ا فا عمالة البحن العلمي والدإلا دددار العلياأل  •

بنبية الصددد  ة حين    الية من الدول العربية الشدد ي ة واأل

الدد  وإلا   بلغ عددل الم بولين لي الجدامعدة لي برندامجي  

 ا  البة  144والمابس ير  

   

  

 المك بةأل  •

 فعيدس الشددددرا دة من ال يداف الوداص للحصددددول عل    −

   مو س لألنشية والفعاليار المو لفة لي المك بة

 فعيدس الشددددرا دة من ال يداف الوداص للحصددددول عل    −

 مو س للدعم  هيئة وا ددد حداد  اعار لإلا دددية حد ثة 

 لليلبة لي المك بة 

من ومدر رار  فداتم غير ة دال ميدة  ا فدا يدة    12الرادا ددددةأل   •

 ( مرلق) ال ياف الواص محليةا ولوليةا

   

  

من  ومدر رة  فداتم غير ة دال ميدة  ا فدا يدة    43الرادا ددددةأل   •

 ( مرلق) ال ياف الواص محليةا ولوليةا

 مرلق   لية الحجاوا للهند ة ال كنولوبيةمشاإل ار   •
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اليلبددة عل    ددد م مبددالإلار  حددن 

 خال ةو واةعالأ عنها 

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

 عمالة يةوأ اليلبة  

 بمين الكليار 
 

 

( مبدالإلة وتيأل مبدالإلة مظل يو نظر ندا غيرو 23 م   نفيدر ) •

مين لكر صددددحو تمكم تميو تدد دة   د و حملدة نظدالدةو 

 و  ؤبشدر ةو بمن المالبسو يد ا ة لي نا بي ناو  دلسدلة  راء

عوأو بندك    -الويرو  در يرو لفءخليندا نددليهمو اإليدددددال  

  ا اصددنن معرولة و المالبسو بامع ي ةحل و مبالإلة  دد  وأ

الوير  و  ن  رول الوير خالل   وغرا لكر او  رمو  

مبدالإلة  ليدة ال دانوأ ل و  ن   ويددددهر إلمضدددداأ المبداإل 

اة رول الوير      يا الوير   ضة

 ( 920بلغ عدل اليلبة المشاإل ين ليها )

ا نحددو والمبددالإلار  • ال اليددة لددي  ليددة ال ددانوأأل مبددالإلة معددة

بيئددة نظيفددةو حملددة  إلاعددة حد  ددة  ليددة ال ددانوأو  نظدديم 

ليدداإل الجمدداعي ل و يددق العال ددة بددين ةعضدداء الهيئددة اة

ال دإل سددية واليلبددةو حملددة ال بددرف بالدددمو  نظدديم   دداإلة 

لددد  لاإل  بددداإل السدددنو سل صدددر العددددلو  نظددديم   ددداإلة 

  SOS  اإلة  ر  األ فال اإلبد 

    
مبالإلار عمالة 

 يةوأ اليلبة 

 ليدة اا  صدددددال والعلوم اةلاإل دةأل بلغ عددل المبدالإلار  •

  5و وعدل النشا ار 10ال يوعية 

  لية الصيدلةأل مبالإلة واحدة  •

 لية الشدر عة والدإلا دار اة دالميةأل مبالإلة بال عاوأ من   •

 و اإلة األو اف 

يددددرا هم سو لي  ليدة اةعالم    م  بني اليال  المبددعيين •

 ةوصدددحالة اليرمو  ل مثيس الكلي FMلي ا اعة  رمو   

 ة والداخلي ةلي المساب ار الواإلبي

 ألعمدالة يددددةوأ اليلبدة/ لاارة النشدددددا  الث دالي والفني •

 سددد  بس الداارة و شدددجن بمين المبالإلار الوال ة و رلس 

  و نجداحهدا  دس الصددددعوبدار ال ي  وابدم تدر  المبدالإلار ة

األ المبددالإلار و نميددة     من تددر  ةتددداف المربوو ح يق 

واأل ال عدداوأ  وال يوعيدد إلوح  الوير ددة  ليلبددة    ةعمددال 

  والمج من المحلي ةالجامع

 المبالإلار    
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(  30بل،  عدل المبالإلار ال ي نظم ها عمالة يةوأ اليلبة )

 الجامعة المو لفة مبالإلة بال عاوأ من  ليار  
 المبالإلار    

المبدالإلار واألنشدددديدة اليالبيدة   م   نفيدر مجموعدة من   •

ال يوعيدة لوددمدة المج من لي  ليدة اا  صدددددال والعلوم 

اةلاإل ة بالشرا ة من مة سار من المج من المحلي مثسأل 

  مرلق  آلال  رو 

نفدرر  ليدة اةعالم مبدالإلة بعنواأ "بوددم كم ألندم واببندا"   •

 لدإلاعة األيجاإل حول الكلية 

نفرر  لية ال ربية الر ا دددية مبالإلة واحدة وتيأل إل دددم  •

 بداإلا لملعب  رة ال دم 

 سددهيس ع د مبالإلار اليلبة الوال ة وعمس  ITنفرر  لية  •

 مرلقمبالإلار   3

  سم الل،ار السامية والشر ية  - ا الل مبالإلة عدم •

     

  .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 فريقًا بحثيًا حصل على دعم خارجي إلنشاء مركز إقليمي متخصص بالتربية الخاصة. •

 

  المحور: الطلبـــة 

ا فاعاًل ومنتًجا في المجتمع، ويمتلك المهارات التطبيقية، والعلوم المعرفية، ومهارات االتـصال والتفكير  واالنتماء ليكون عـضوً الهدف االـستراتيجي: إعداد طالب جامعي يتمتع بالحس الوطني  

 الناقد، والمهارات الكتابية والشفوية بما يكفل جاهزيته لسوق العمل.

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

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة  

 اإلستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ 

النسبة المئوية  

 لإلنجاز/ العدد 
 مالحظات 

 الى  من

س امة نشدددا ار  يوعية وةنشدددية 

وةنشدددية ا منهجية  خدمة المج من 

 عل  مس و  الكلية والجامعة 

 نشا ةا مو لفةا لليلبة بما ليهم اليلبة الوالد ن  280 م   نفير  

1/6 /2016 31/12/2020 

 عمالة يةوأ اليلبة  

عمداء الكليار  

 وإلؤ اء األ سام   

 ا حال اليلبة   

 األند ة اليالبية  
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  لي مو لف المجاار  ا( نشا ة 256 م   نفير )

    (  الب 25700اليلبة المشمولين بهر  النشا ار بما  مثس )
 1نشا ار  

نشا ار  

 2امنهجية

ا لي مو لف المجدداارو مو عدة  411 م   نفيددر ) ( نشدددددا ددة

  ال اليأل 

 نشا ار  9 لية الحجاواأل  •

ا وعددل اليال     25 ليدة الفنوأ الجميلدةأل   •  1100نشددددا دة

  الب 

 نشا ار  3أل  IT لية  •

 م   نفيدر عددة نشددددا دار ا   ليدة اع داإل واألنثروبولوبيداأل   •

 الكلية منهجية ياإل  ليها عدل  بير من  لبة 

خاإلبية  5 لية اةعالمأل  م   نفير عدل من النشدا ار منها   •

  البةا  83وعدل اليال  المشاإل ين بالواإلبي 

 نشا ةا  175 لية السياحة والفناللأل  •

نشدددا ارو باة دددالة سل  س امة األ ام  3 لية الصددديدلةأل   •

 اليبية المجانية 

نشددا ةاو باة ددالة سل  ع دتا لمة مرتا   24 لية اليبأل  •

 األول 

 لية اا  صدال والعلوم اةلاإل ةأل نشدا اأو باة دالة سل   •

إلحلة علمية ليلبة  سدم سلاإلة األعمال سل  حا دنة يدمال 

   اإلرو وإلحلة علمية ليلبة  سم ال سو ق سل  الع بة 

 نشا ةا  26 لية ال ربيةأل  •

وااح فدال بيوم    نظيم حملدة لل برف بالدمو  م   ليدة ال دانوأأل  •

و نظيم ةمسدددديدة    حملدة ل بدالل الك دبو  و نظيم  الشددددجرةو

 يعر ة 

  لية اعلا أل  •

اء لي  رل  اأ العرال  اا  ف ةع د ندوة بعنواأ ل  وإل  -

  ليم   الونيا سو

 ع د ندوة حول ام حاأ الكفاءة الجامعية  -

   سم ال ربمة لي ال  اح مل    الشنال -

  ةع د ندوار ب،رالية بموا ين م نوع -

   

 
 ار  فاصيس النشا 

 

 

 

 
 
 

ةمثلة نشا ار من  

  لية اع اإل

 
 

 

 

 
 
 

 

  لية اا  صال 

 

 
  لية ال ربية 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مر د الل،ار  
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وعدل المشدددداإل ين  19مر د الل،ارأل عدل النشددددا ارأل  •

 (  الب  600)

 نشا ار  6مر د األميرة بسمةأل  •

نشدددا ةا باة دددالة للعد د من  62عمالة يدددةوأ اليلبةأل   •

 المعاإلض واألنشية 

منهجيدة وا منهجيدة لي مو لف  ليدار الجدامعدة   ةنشدددديدة •

  33عدل 

 1فنشا ار  

 

 2نشا ار ف

 

ةنشية منهجية وا  

 منهجية

 ةنشية ومعاإلض      ( مرلقاألنشية والمعاإلض والفعاليار )س امة العد د من 

      (  مرلقس امة العد د من األنشية والمعاإلض والفعاليار ) •

لمشددددداإل دة لي  عل  احدن اليلبدة  

 الفعاليار الو نية 

 نظيم مشددددداإل دة اليلبدة عبر ا حدال بدامعدة اليرمو  لي    م  

سحياء المنا ددبار الو نية مثس عيد اا دد  الل ومئو ة الثوإلة 

 العربية الكبر  
1/6 /2016 31/12/2020 

 عمالة يةوأ اليلبة  

 ا حال اليلبة   

 األند ة اليالبية  

عمداء الكليار  

 وإلؤ اء األ سام   

ةعضاء تيئة 

 ال دإل س 

 

 

( لعداليدة  17 دامد  الجدامعدة عبر  ليدا هدا وعمدالا هدا بمدا  مثدس )ة

     (  الب 35000وبمشاإل ة سبمالية )

   لعاليار و نية

عمالة يةوأ  

 اليلبة 

 ( لعالية مو عة  ال اليأل35 م   نفير )

لعداليدة     11 ليدة الفنوأ الجميلدةأل عددل الفعداليدار الو نيدة   •

  1100وعدل اليلبة 

المشددددداإل دة عل   حدن اليال  والمددإل ددددين  أل  IT ليدة   •

  وحضوإل الفعاليار الو نية

مشداإل ة لي نشدا ار   12 م   نفير  أل والفنالل   لية السدياحة •

 و نية 

المنا دبار   م  مشداإل ة اليلبة لي عدل من  لية ال ربيةأل  •

  الو نية عل  مس و  الكلية وعل  مس و  ال سم

 مشاإل ة ونشا  و ني  34عمالة يةوأ اليلبةأل  •

 نشا ار  4مر د الل،ارأل  •

 

 

   

 

 

عينة من النشا ار  

  نفيرتا  ال ي  م  
 

 وإلع  دإل بية 

 

 

 

  النشا ار الو نية

 1ف

 2نشا ار ف

 مر د الل،ار 
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 مشاإل ة ونشا  و ني  17يةوأ اليلبةأل  •

ةو  ألنشية اليالبية  ساعد اليلبل شكيس لجنة   لية اليبأل   •

علددد  المشاإل ة لي ان وابار مجلس  هم ددددددشجيعو رلك 

 اليلبة لي الجامعة  

لعاليار م نوعة من  5 لية اةعالمأل المشدددداإل ة و ،يية   •

  بس لر ق صحالة اليرمو  لي الكلية 

   

 

 يةوأ اليلبة 

و و  ن   الندددوار  النشددددرار  ع ددد 

 والميو ار ال وعو ة وال ث يفية 

نددوة  وعو دة لليلبدة لي مو ددددوعدار مو لفدة   32 م  ع دد  

 وبال عاوأ من بهار حكومية وةتلية 
 عمالة يةوأ اليلبة   31/12/2020 2016/ 1/6

 
 

( نددوة  وعو دة لليلبدة لي مو ددددوعدار مو لفدة 49 م  ع دد )

 وبال عاوأ من بهار حكومية وةتلية 

 (  الب  17000) حواليأ بهر  النشا ار واليلبة المشمول

 يدب  عر في بدالل،دة اةنجليد دة ليلبدة  بداة ددددالدة سل  سعددال  ُ 

 برنامر الل،ة العربية للنا  ين ب،يرتا 

   

 ندوار   

ندوار و و  ن  

 النشرار 
 

 الك يب ال عر في 

 

( ندوة  يوعية لي مو دوعار مو لفة بال عاوأ  47ر ) م   نفي

 من بهار حكومية وةتلية مو عة  ال اليأل 

مر د الل،دارأل  م   و  ن ميو دار  وعو دة حول مرض  •

  ر اأ الثدا لي الندوة الم امة بهرا الوصوص 

وإلع  دإل بية لي مجاار   3مر د األميرة بسددددمةأل ع د  •

 ااب ماعي ال نمية البشر ة والنوف 

ا و و  ن ميو دار    58يددددةوأ اليلبدةأل  م   نفيدر   • نشددددا دة

 ومحا رار  ث يفية لي مو لف الكليار 

 مك بة الحسدين بن  اللنسدوة من ميو ة   5000 باعة  •

و و  عهدا عل  اليلبدة الجددل بال عداوأ من عمدالة يددددةوأ 

 اليلبة 

   

  
 

 الندوة ال وعو ة 

 

 

 
ندوار يةوأ  

 1ف اليلبة

 

 2ندوار ف 

 

ندوار ووإلع  

  دإل بية 

نددوار م نوعدة عن  ر ق مك بدة الحسددددين بن   3 م  ع دد  

يددددةوأ اليلبدةو  نددوار بدإيددددراف عمدالة    4 اللو وس دامدة  

 ندوار لي  لية اعلا   7وندو ين لي  لية اةعالم و

   

 ندوار المك بة 
 

   يةوأ اليلبة

 ندوار الكليار 

ر العدد دد من النددوار لي مو ددددوعدار مو لفدة    م  ع دد و نفيد 

  مرلق
   

 
 

ع د نشدا ار مشد ر ة بين العاملين  

 واليلبة 

نفرر عمالة يدددةوأ اليلبة العد د من األنشدددية الالمنهجية  

المشدددد ر دة بين العداملين واليلبدة وخداصددددة لي ااح فداار  

الر دمية بعيد باللة الملك و  ر  معر ة الكرامة والو فار 

1/6/2016 31/12/2020 

 عمالة يةوأ اليلبة  

 عمداء الكليار 

 وإلؤ اء األ سام  
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ــ دائ     100 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

ال ضدددددامنيدة من األبهدة األمنيدة وس دددددالدة سل  األعمدال 

 ال يوعيةو و نظيم بيوار إل ا ية مش ر ة 

وعددل اليلبدة    ا( نشددددا دة 63عددل النشددددا دار المشدددد ر دة )

% وعددل العداملين 03 دالدب بنسددددبدة    (1000)المشدددداإل ين  

(100)  

مباإل ار مشددد ر ة ومعاإلض لنية باة دددالة سل  الرحالر 

 الكليار المو لفة العلمية والمشاإل ة لي  نظيم لعاليار 

     

 

 ( نشا ةا مش ر  مو عة  ال اليأل 16 م  ع د )

 لية الصددديدلةأل س امة مسددداب ار وإلحالر ونشدددا ار ا   •

 منهجية 

مشدددد ر دة بين اليلبدة   ةنشدددديد ة  (6 م  ع دد ) ليدة اليدبأل   •

  والعاملين لي الكلية

 ( من الفعاليار والنشا ار 17يةوأ اليلبةأل س امة ) •

   

  

 

 

 

لعاليار يةوأ  

 1اليلبة ف

 2لعاليار ف

  لية اليبأل

اام حانار ونوعية األ دددئلة منا ددددددشة  يا دددار ع دددد  •

وةيدددكال ال  و م ال ي  ددد سددد ودم ل  و م ةلاء اليلبة لي 

الكليدة و راإلار مجلس ال عليم العدالي الم ودر  لي  ددددس 

 بااحة  وإلونا 

 يو ر  فاعس  ا معندد  بددين اليلبددة وةعددددضاء تيئددددة   •

 ال دإل س عن بعد من خالل ا  ودام و ااس اا صال 

   

  

الويط الدإلا دددية مسدددا ةا  ضدددمين 

 لودمة المج من 

 م   ضدددمين خدمة المج من لي  ال ة مسدددا ار من م يلبار  

 خ ياإل ة الجامعة اةبباإل ة واة

 31/12/2017 2016/ 1/6 لك رونيةو وبراام  كنولوبيا المعلومار  انوأ ال جاإلة اة

 مجلس العمداء   

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

 الكليار عمداء 

 وإلؤ اء األ سام  

  

سعددالة النظر لي مح و ددار و رل 

الو نيددة  ال ربيددة   دددإل س مسدددددال 

 و ضمينم  يبي ار عملية 

س دالة الوإل ة الن ايدية السدال دة للمسدالو و د  م   شدكيس   م   •

 لجنة لم ابعة المسال ةبراء ال عد الر الميلوبة 

% من  عد س مسدال ال ربية الو نية 50نجا  ما نسدب م  س م   •

ن هداء من ال عدد دس والمبدايددددرة ب ددإل س  و ددددوف   م اة

  2017/2018المسال المعدل بدا ة الفصس األول 

1/6 /2016 30/6/2017 

 مجلس العمداء  

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

  لية اعلا   

 

  

 دامد   ليدة اعلا  بدإعدالة صدددديداغدة ومرابعدة   دا  ال ربيدة 

 نسوة منم  3000الو نية و باعة 
   

 
 ال ربية الو نية 
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 : متابعة شؤون الخريجين. 2الهدف الفرعي

مر د دة و ليدار   كليف بهدة معنيدة  

الجامعة ولجنة مشدددد ر ة ةنشدددداء 

  واعد بيانار للور جين 

عمدالة يددددةوأ اليلبدة تي الجهدة المعنيدة والمسددددةولدة عن  

 م ابعة الور جين 

 

 إلايس الجامعة  30/9/2016 2016/ 1/6

 

 

سنشددددداء  واعددد بيددانددار م رابيددة 

ال سددددم  مسدددد و   عل   للدودر جين 

 والكلية والجامعة 

 وبدد  داعددة بيداندار واحددة عل  مو ن الجدامعدة   ضددددمن 

خر ر من عددل الور جين الكلي البدالغ    3000معلومدار عن  

(141000)  

 ا  وبد  واعد بيانار للور جين 

1/6 /2016 30/9/2016 

 مر د الحا ب  

 عمالة يةوأ اليلبة  

 عمداء الكليار 

 وإلؤ اء األ سام  

05% 

 
 

عل  مو ن الجدامعدة   ضددددمن  وبدد  داعددة بيداندار واحددة  

الكلي    اخر جددة (  5438)  معلومددار عن الور جين  من عدددل 

 ( 162000)البالغ 

و م  إلبيهدا عل  موا ن  ليدار الجدامعدة المو لفدة بداة ددددالدة  

 لعمالة البحن العلمي والدإلا ار العليا 

   

 واعد بيانار  

 الور جين

 

http://dsa.yu.

edu.jo/alumn

i/ar/ 

( من  ة ثر  سل   المسددددجلين  الور جين  عدددل  ( 6000اإل فن 

  خر ر
   

 
 

  لكدالدةسنشدددداء  داعددة بيداندار من وا ن نظدام معلومدار اليلبدة 

 األ سام والكليار والجامعةأل
https://alumni.yu.edu.jo/GraduateStudents.aspx   

  نشاء صفحة م ابعة للور جين م  س ما  

   

 

 

سنشداء صدفحة للور جين عل  موا ن 

 ال واصس ااب ماعي 

 لم   م سنشاء صفحة بعد 

1/6 /2016 31/7/2016 

 لاارة العال ار العامة  

مر د الحا ب  

 والمعلومار  

 
 

 وبد صدددفحة خاصدددة للور جين عل  موا ن ال واصدددس  ا 

 ب ماعي اة

و لندالا خر جي بدامعدة اليرمو  وبدد صددددفحدة خداصدددددة  

ا ةو  ضمن الصفح باإل خة العد د من النشا ار و عرض ة ضة

 الور جين الم مي د ن 

( عل   257212 وبد صدددفحة للجامعة وعدل المشددد ر ين )

  ا( مشاإل ة 589الفيس بو  وعل   و  ر )

   

 نشا ار النالا  

 

https://www.f

acebook.com/

armouk.UY / 
 

https://twitter.

com/yarmouk

uni 

 عل  الفيسبو    لكس  لية  م  سنشاء صفحة خاصة −

من  بس مر د نشداء صدفحة ليلبة الجامعة والور جين س  م   −

المشدددد ر ين   داإل    لعل  الفيسددددبو  )عددالحدا دددددب  

   

 https://www.fac

ebook.com/hijja

wi.yu.edu.jo / 
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ةخباإل مشداإل (و   م نشدر  800( وعل   و  ر )268000

 عالنار الجامعة عليها سو  رونشا ا

لكلية  كنولوبيا المعلومار وعلوم   وبد صددفحة خاصددة   −

 و  ُعن  بم ابعة اليلبة والور جين الحا و 

ليلبة الجامعة والور جين عل  الفيسبو  شاء صفحة  سن   م   −

 1220( وعل   و  ر  290000المشدد ر ين   اإل     ل)عد

عالنار الجامعة  سو  رمشدداإل (و   م نشددر ةخباإل ونشددا ا

 عليها 

   

 

https://www.fac

ebook.com/gro

ups/278361476

116528/ 

و ددددددااددس  لي  للور جين  اةعالأ 

بديددانددار  لدد دداإلة  دواعددد  اةعدالم 

الدمدعدلدومددار   و دعدبدئددة  الدودر دجديدن 

 الميلوبة 

الور جين  م  انشاء برنامر "و نك" عل  مو ن الجامعة لحن 

 عل  سلخال بيانا هم 
 لاارة العال ار العامة   31/12/2017 2016/ 1/6

  

الرابط موبول بمكاأ غير منا دب و جب سعالة  فعيلم بشدكس 

  5438عدل المسجلينأل  ةلضس 

 وبدد عل  مو ن الجدامعدة يددددبكدة سعالميدةأل يددددبكدة بدامعدة 

اليرمو  اةخباإل ةو  رمو   يو و  ونشدرة األنباء باة دالة 

 لإلعالنار الدوإل ة   

   

   

اة  لدلدودر دجديدن  اةعدالأ   دم   الدمدوا دن  خدالل  لدكد درونديددة مدن 

  وصفحار ال واصس ااب ماعي

الكلي  % من العدل 04 0بنسددبة  6000بلغ عدل المشدد ر ين  

 للور جين 

   

  

ع د ة ام ونشدا ار لوإل ة لل وويف 

 عل  مس و  الكلية والجامعة 

 نظيم  وم وويفي بال عاوأ من الشدددر ار ومة دددسدددار    م  

المج من المحلي ةلسدداح المجال ةمام اليلبة الور جين لل  دم 

 للووااف الم احة لي تر  الشر ار 

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

 عمداء الكليار 
  

 ( 12بلغ عدل ة ام ونشا ار ال وويف )

  نو ةا  ا البة  150برنامر "لإل " عدل المس فيد ن من 
   

 نشا ار  

 يةوأ اليلبة 

 م  ع دد عددل من األ دام الوويفيدة والددوإلار ال ددإل بيدة مو عدة  

  ال اليأل

ال يو ر الوويفي لي  لية الحجاوا للهند ة  سنشداء مك ب   •

 ال كنولوبية من ير ة  اغو 

من  بدس ة ددددبوف  ددإل بي عل  المهداإلار الوويفيدة   نظيم   •

Orange  للهند ة ال كنولوبية  لي  لية الحجاوا 

ال  اح لعاليار  المشداإل ة باليوم الوويفي لفندل المناإلةو و •

  لية السياحة والفنالل اليوم الوويفي ليلبة 

 س امة اليوم الوويفي األول لكلية الصيدلة  •

   

  
 
 
 
 

Orange 

 
  لدكدلديددة   ووديدفدي   دوم

   ناللوالف السياحة
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 نفيدر وإليدددد ين  ددإل بي ين ليلبدة الجدامعدة حدد ثي ال ورا  •

 من  بس مر د األميرة بسمة 

ع د  وم لنشدددا  ال وويف عل  مسددد و   لية اا  صدددال  •

 والعلوم اةلاإل ة 

وويفي   • علميددة و وم  برنددامر   ITلي  ليددة  ندددوة  حول 

(MACH Program  ل ددإل دب و وويف خر جي )IT  

  إللأألا  -بال عاوأ من ير ة ما كرو ول 

 

لوويفي لكلية  اليوم ا

 الصيدلة 

 

 

 

 و يق اليوم 

 ITالوويفي

 د  دُ ( والرا عGIS DAY)   وم نظم المعلومار  الج،رالي •

  لي مة مر الج،راليا

الج،راليددة   • المعلومددار  لنظم  الرابن  العلمي  اليوم  ع ددد 

واليوم الوويفي األول لي مجدال الجيوانفوإلمدا كس لي 

بد دداإل د    الدعدلدوم  وتدددلددم    و14/11/2019مدبدند   دلديددة 

الحددد ثددة الجد،دراليددة  بددال د دنديددار  وبرنددامر    وال دعدر ف 

المدابسدددد ير الجدد د و دإل ب اليلبدة عل  ةحدد ال  نيدار  

و  م ايددددرا     نفوإلما كسولي مجال المسدددداحة والجيوا

 لبة المداإلا باألنشدديةو وتو نشددا  مسدد مر  ع د  س 

  نة  

ال حضدير واةعدال لليوم العلمي بكلية الحجاوا للهند دة  •

 ال كنولوبية بعنوأ "ال مي د واةبداف" 

حول   الة   ITلي  ليدة وإلع عمدس  3ع دد ما ا   دس عن  •

 مرلقلرص ال وويف  

 نظيم اليوم الوويفي من الشددددر ة الكو  يدة لل،دراء وال ي  •

من ميداعم الوببدار السددددر عدة لي لول    دد ر عددل  بير

مددن الددفدد ددرة  لددي  الددوددلدديددجددي  الدد ددعدداوأ                              مددجددلددس 

18- 19/2/2020. 

   

  

ع د مل    لور جي الجامعة بشددكس 

 لوإلا 

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

 عمالة يةوأ اليلبة  

 لاارة العال ار العامة  

  

لوإلا لور جي بدامعدة اليرمو  عن  ر ق    م ع دد مل     

   نالا خر جي الجامعة

 5464عدل الم ابعينأل 

   

 
نالا خر جي  

 بامعة اليرمو  
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الور جين من األ دددد دا  الدد  وإل إلايس  م  ع دد ل داء ل ددام   

 الجامعة 
   

  

 م  سنشددددداء مك دب اةإليدددددال الوويفي وم دابعدة الور جين/   سنشاء مك ب  وويف للور جين  

 19/10/2019صددددندول الملك عبدهللا الثاني لل نمية ب اإل   

  مرلق

( يددددعبدةو ا دددد فدال منهدا 37( برندامر بوا ن )17 م  ع دد )

 2019/2020(   دالدب و دالبدة لي الفصددددس األول  1098)

 مرلقمو عين  ال اليأل 

( 15( لوإلار م نوعة ب نفير من المك ب نفسدم بوا ن )9) −

 ( مس فيد من اليلبة 458يعبة و)

− (6( بدوا دن  اندجددا   عدن  در دق  لوإلار  يددددعدبددم  16(   )

 ( مس فيد من اليلبة 620و)

( مسد فيد من 20( يدعب و)6بلسد ين اإليدال  ين بوا ن ) −

 اليلبة 

( نشددددا  وبلسددددة حواإل دة م نوعدة خالل 37 م  ا دامدة ) −

بلغ و  2019/2020ثاني والصدديفي من العام ال  ينالفصددل

ا و دالبدة  2358عددل اليلبدة المسدددد فيدد ن منهدا ) (  دالبدة

 مرلق

1/6 /2016 31/8/2016 

 مجلس العمداء  

 إلايس الجامعة  

 عميد يةوأ اليلبة  

 

 

 تبني الطلبة المتميزين ودعم المبدعين.  :3الهدف الفرعي

و دن ال شدر عار ا د  يا  اليلبة  

 الم مي د ن واةعالأ لهم 

 م  و ن  عليمار وة س ا   يا  اليلبة المميد ن إل ا يةا 

 ولنيةا و  اليةا 

1/6 /2016 31/12/2016 

 مجلس األمناء  

 مجلس الجامعة  

 مجلس العمداء  

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

 لاارة العال ار العامة  

لاارة ال بول  

 وال سجيس  

  

با ددد  يا  اليلبة  لم   م و دددن  شدددر عار بد دة خاصدددة  

 د ن مي   الم
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و ددددن ال شددددر عدار لددعم لليلبدة  

 المبدعين لي األنشية الالمنهجية 

لليلبددة  م   الحوالد  ة ددددس  لي   ولق  الفددااد ن  اليلبددة  منح 

األنشددددية الث الية والر ا ددددية بوااد مال ة وعينية والبالغ 

 31/12/2016 1/6/2016 (  البةا و البة 44عدلتم )

 مجلس األمناء  

 مجلس الجامعة  

 مجلس العمداء  

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

 

 

الفدااد ن لي   وبدد آليدة لددعم اليلبدة المبددعين و  م منح   •

األنشدية الث الية والر ا دية بوااد مال ة وعينية والر م  

م ،ير من  نة سل  ةخر  حسب ن اار األنشية و صعب  

   د ر  

  د م  شدر عار لمجلس الجامعة بهرا الوصدوصو ولم   م   •

   م ال نفير ل،ا ة اعأ 

    

 

مشروف  عليمار  

لمبدعين اليلبة ا

 والم ميد ن 

 وصددديص بدء من الموا نة لدعم  

والدمدبدددعديدن   الدمد دمديدد دن  الديدلدبددة 

 والر ال ين والمبالإل ن 

 م   وصددديص بدء من موا نة عمالة يدددةوأ اليلبة لليلبة  

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

 مجلس األمناء  

 مجلس الجامعة  

 مجلس العمداء  

 إلايس الجامعة  

  

 ل ناإل  3000الدعم من الموا نة الموصص لهر  ال،ا ة   يمة 
   

من الوا ح ةأ  

م وا ن  المبلغ

 وبحابة ال    الة  

الدددعم لليلبددة   اةعالأ عن لرص 

والر ددال ين  والمبدددعين  الم ميد ن 

 والمبالإل ن 

 دامد  عمدالة يددددةوأ اليلبدة بداةعالأ عبر مو ن الجدامعدة  

 نظيم بوعبر بر ددة  لبدة اليرمو  وعبر اةعالندار الوإل يدة  

المساب ار الث اليددددددددددددة )يعرو  صة  صيرةو م الةو  ح يق  

الد در حدفد   الدفدنديددة  آصددددحدفديو  والدمسددددددابد ددار  الدكدر دم(                   أ 

و  صدو ر  )إل دم  شدكيليو خط عربيو لن الكاإل كا يرو خدف

 لو وغراليو غناء وعدف( 

1/9 /2016 31/12/2020 

 عمالة يةوأ اليلبة  

 عمداء الكليار 

إلؤ اء األ سام  

 األ ال مية 

 لاارة العال ار العامة  

  

ا  البة (  278)  ا   يا   م    ا م ميدة

   وم الكليار باةعالأ ليالبها بمو لف و ااس اةعالمأل

ال ددانوأأل   م اةعالأ عن   • البعثددار والمسددددداب ددار  ليددة 

للدكدلديددة   اةلكد دروني  المدو ن  علد   الدددعم  لرص  ومود دلدف 

وعل  مو ن الفيسددددبو  الوداص بدالكليدةو بداة ددددالدة سل   

المشددداإل ة بالفعالية ال ي ع د ها السدددفاإلة الفرنسدددية لي 

المدإل ددة الفرنسددية عن الدإلا ددة وال بالل الث اليو و  مين 

 و ااس الن س 
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 ة بعض اليلبة من الكلية أل مشددداإلوالفنالل   لية السدددياحة •

لي برندامر ال بدالل الث دالي من بدامعدة بندار الرومدانيدة 

 ددمن برنامر س را ددمواو باة ددالة ل كر م ةحد  ال   

 المابس ير لحصولم عل  المر د األول لي  الة الدلعار 

   وم الكليار باةعالأ ليالبها بمو لف و ااس اةعالمأل

الوويفي لور جي  ليدة الحجداوا سنشدددداء مك دب ال يو ر  •

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

 ولير لعم لليلبدة الم ميد ن من خالل العمدس أل  IT ليدة   •

 جدال لرص  ددإل دب و شدددد،يدس لهم لي الجدامعدة  سعل   

 من و اإلة اا صاار و كنولوبيا المعلومار   باا فال

الم فو ين   ةلليلبد بدا دددد مراإل    عالأ م اة ليدة اةعالمأل   •

بددالمشدددددداإل دد  الكليدد   ةو مييدتم  و مثيددس  الندددوار    ةلي 

و و  م  بني اليلبدة الم مي د ن  بدالمندا ددددبدار وااب مداعدار

ل  دد م برامر لي اة اعدة و  دابدة  او دة لي صددددحدالدة  

 اليرمو  

الجدامعدة  فو  بدالجداادة األول  لي  ليدة الفنوأ الجميلدةأل   •

 مساب ة ل فا لإلبداف 

مشددددداإل ن ال ورا المددعومدة لليلبدة لي عمدالة   دلعد بلغ   •

(  9518بمالي )سا وبمبلغ  ( مشددددروعة 28البحن العلمي )

  اإللنية ة ال ناإلة 

   

  

 

 

 

 

 

لعم مشاإل ن 

      ال ورا                 

 

 

 

 

 

 

 مساب ة ل فا لإلبداف

 ( مرلق) نشا ار ومشاإل ار وبوااد اليلبة المبدعين •

  IT لية  •

لي صددناعة األلعا  ليبة الكلية ع د لوإلة م وصددصددة   −

األإللني  األلعددا   مو بر  من  بددال دعدداوأ  اةلكد درونيددة 

  (3D Unityبا  ودام برنامر  )

   

بوااد اليلبة   

 المبدعين 

 
مو بر األلعا   

 األإللني

الم مي   • لليلبددة  الدددعم  د ن والمبدددعين  اةعالأ عن لرص 

 والر ال ين والمبالإل ن 
   

 
 الدعم لرص 

 : تقديم خدمات متميزة للطلبة4الهدف الفرعي

ع در عمالة يدةوأ اليلبة من خالل صدندول الملك عبد هللا 

 لوإلار لي مهاإلار اا صال لكالة  لبة الجامعة 
1/6 /2016 31/12/2020 

 عمالة يةوأ اليلبة  

 بمين الكليار 
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س امة ةنشدددية ولوإلار لي مهاإلار 

اا صددددال الشددددفوا والك ابي عل   

 مس و ار الكلية والجامعة 

 واا سام األ ال مية 

 مر د الملكة إلانيا 

 س امة عدل من الدوإلار لي الجامعة وعل  النحو اا يأل  م  

( لوإلار لي مهاإلار اا صددددال لي صددددندول الملك 6) •

 عبدهللا 

ع د وإليدة  دإل بية لي مهاإلار اا صدال يدةوأ اليلبةأل   •

 اةإليال( بال عاوأ من مة سة سنجا  ليلبة الجامعة ) سم  

ن بنظدام ال عليم اةلك روني لليلبدة  ين  عر في يلوإل  م  ع دد  •

 لي مر د الل،ار  

ع د العد د من وإلع العمس والدوإلار الم عل ة بسدددول    م   •

  ITلي  لية   العمس وال وويف

بعنواأ    لية ال انوأ دإل ب لعدل من  لبة وإليدددة  ع د   م   •

 و دددديلدة للددلداف عن ح ول   "المحدا مدار الصددددوإل دة

اةنسدددداأ"و ومشدددداإل دة اليلبدة لي مسدددداب دة المحدا مدة 

الصددددوإل ةو وبرنامر ال ددإل ب العملي ليلبدة ال دانوأ لد  

الجهدار ال ضددددداايدة ومكدا دب المحدامداة وبميعهدا  نمي  

مهاإلار اا صدال الشدفوا والك ابي لد  اليالب لي  لية 

 ال انوأ 

   

  

 

نشا ار يةوأ  

 اليلبة 

 

 

وإلية ال عليم 

 اةلك روني

 

 مر د الل،ار 

 

 ألمو عة  ال اليس امة عدل من الدوإلار لي الجامعة   م  

لوإلة  ددإل بيدة لي  كنولوبيدا   12 ليدة الحجداواأل  نفيدر   •

المعلومار واا صددداار لي مجمن الر الةو وعدل اليلبة  

  البةا  250المشاإل ين 

 دامدة لوإلار لمهداإلار اا صددددال بداا فدال من  أل سIT ليدة   •

  الو ني ل كنولوبيا المعلومارالمر د 

ولوإلار  دإل بية مسددد مرة   ةنشددديةع د     م   لية اةعالمأل   •

 ة لليلب ةلال صال والك اب

 لية السددددياحة والفناللأل ع د لوإلة م وصددددصددددة بالل،ة  •

 الفرنسية 

 م  ع د لوإلة مهاإلار ال واصددس حضددرتا يددةوأ اليلبةأل   •

  من مو لف الكليار ا البة  75

   

  
 
 
 

  ب المرا لة لع د  

هاإلار  لوإلار م

 اا صال 
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والعلوم اةلاإل دةأل  م   نظيم  وم وويفي   ليدة اا  صدددددال   •

لليال  ةنشداء  دير هم الرا ية لالنورا   لي  دول العمس 

 ومحا رار لي مهاإلار اا صال 

لي مهاإلار اة صال بالل،ة اةنجليد ة   ( لوإلة26 م  ع د ) •

مر د  والحا دو  ليلبة برامر الدبلوم المهني ال ي  نفرتا  

 الملكة إلانيا 

 

 

 الدوإلار 

اا صدددددال بددالل،ددة  (  10 م  ع ددد ) • لوإلار لي مهدداإلار 

اةنجليد ة والحا دددو  ليلبة البرامر المهنية ال ي  نفرتا  

( لوإلة خالل الفصدددددس الثداني 14مر د الملكدة إلانيداو و)

 ( مرلق)

( ل،ا ار ال واصددددس من Booth)  لية اا  صددددال   امة •

اليال  وابالغهم عن ااح يابار والدوإلار ال ي  ةتلهم 

ل  الددخول ال   ددددول العمدس وعن برامر ةبو غدالدة  س

    امبر دا لل،ة اةنجليد ة

 ليار الجامعة حين نشدية بال عاوأ من ةع د   لية اليبأل  •

 ليدة  من    (1( بدال عداوأ من  ليدة الصدددديددلدة و)3)  رع دد

  ( بال عاوأ من عمالة يةوأ اليلبة5)و وال انوأ

ع د بعض الدوإلار لي مجال اا صددددال   م   لية ال ربيةأل  •

  ليلبة الكلية

 نظيم عدل من الوإلع ال ددإل بيدة وال عليميدة  مر د الر الةأل  •

من خالل ا ددد ضدددالة ةصدددحا  الوبرار العملية لد الة 

الوعي بما  ح ابم  دول العمس و وعية اليلبة بالمجاار  

و  أل مهاإلار العمس الجماعي مثسال ي   يلبها  ددول العمس 

مهداإلار حدس و  مهداإلار   دابدة السدددديرة الدرا يدة الجدرابدة

الم ددابو  المشددددكالر العرض  و والرمهدداإلار  مهدداإلار 

  وال  د م

   

 

Booth 

      مرلق  األنشية والدوإلارالعد د من س امة  م   •

س دامدة لوإلار  يوعيدة معنيدة بدالل،دة 

اةنجليد دة   وم بهدا ندا  وأ بدالل،دة 

ع در عمالة يدةوأ اليلبة من خالل صدندول الملك عبد هللا 

لوإلار لي الل،دة اانجليد ة ليلبدة الجدامعدة لكدالة مسدددد و ار  

  نجليد ة الل،ة اة

1/6 /2016 31/12/2020 

 ةوأ اليلبة  عمالة ي

 بمين الكليار 

 مر د الملكة إلانيا 
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الكليددة   مسدددد و   عل   اةنجليد ددة 

 والجامعة 

( لوإلار لي عمالة يددددةوأ اليلبة وتيأل  رل 9ة يم  ) •

 واعدد الل،دة  نجليد دةو  بدداعيدة لي حف   لمدار الل،دة اةس

الدرتنيدةو محدال دة بدالل،دة   اةنجليد دة من خالل ال  نيدار 

 اةنجليد ةو مهاإلار الك ابة بالل،ة اةنجليد ة 

أ اأ  دإل بي الوإل  والعلوم اةلاإل ة   لية اا  صالة يم لي   •

  ا البة  90لد 

واحدددة   • لوإلة  يوعيددة  بددالل،ددة  ة يمدد   المحددال ددة  لي 

 اةنجليد ة ليلبة المدإل ة النمو بية  

 م  ع د وإليدة  دإل بية  يوعية لمدإل دي الل،ة اةنجليد ة  •

مدجدمدوعددة    مدن  دبددس  الدلد،ددار  مدر دد   Midwestلدي 

Education Group  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ( مرلق م  ع د لوإلة واحدة لي مر د الملكة إلانيا ) •

سصددددداإل ال شددددر عدار وال راإلار  

 لم ابعة اليلبة الم عثر ن ة ال ميةا 

 صداإل ال شر عار سلم   م  

1/6 /2016 31/12/2016 

 مجلس العمداء  

 إلايس الجامعة  

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

  

س دامدة  ددددلسددددلدة من النشدددددا دار 

والدوإلار المعنية ب خال يار البحن 

 العلمي 

لي  دس   امشدددداإل دة  80لوإلة وبمعددل   /ا( نشددددا دة 37 م  ع دد )

 نشا / لوإلة 
1/6 /2016 31/12/2020 

   عمالة البحن العلمي

الكليار ال ي بمين  

 يرح برامر لإلا ار  

 عليا  

  

نددوة ةخال يدار اليدالدب الجدامعي ومن  ددددمنهدا محوإل   •

 لي  لية ال ربية  البحن العلمي

ع دد ل داء لي بددا دة العدام الجدامعي من  لبدة الددإلا ددددار   م    •

خال يدار   ل دام بد و وبيههم نحو اة وال دانوأ  العليدا لي  ليدة

 البحن العلمي 

   

  

 خال يار المهن اليبية لوية  لية اليب ة الة مسال س •

  ليدة ال ربيدة نفيدر نددوة حول ةخال يدار البحدن العلمي لي   •

  ليلبة الدإلا ار العليا

   

  

 البحن العلميأل •

ع د وإليدددة  دإل بية ألعضددداء مجلس ةخال يار البحن   −

 عل  اةنساأ  
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حضدوإل عميد ونااب البحن العلمي وإليدة عمس بعنواأ   −

"ةولو دار البحدن العلمي وبول هدا لي األإللأ"  ب نظيم  

من صدددندول لعم البحن العلمي وااب كاإل بال عاوأ من  

  (Clarivate Analyticsير ة )

مي والنشددددر العلمي ع دد وإليددددة  عر فيدة بدالبحدن العل −

 بال عاوأ لي مر د ااع مال و ماأ الجولة 

 ام   لية اليب بإ ددالة مسددال ةخال يار المهن اليبية  •

 لوية الكلية 

 البار لإلا دار عليا (  8)مشداإل ة مر د األميرة بسدمةأل  •

لي س الل ةوإلال السديا دار العامة ال ي  م  دإل بهن عل   

ميددانيدة  نداول   سعدالتا بعدد  دإل بهن عل  بحود ابراايدة 

 ضددا ا لعم و عد د لوإل المرةة لي صددناعة السدديا ددار  

 العامة والمشاإل ة لي ال راإل 

لليلبدة  وا   سعددال  داعددة بيداندار 

الودداصددددددة و عبئددة   ااح يددابددار 

 بيانا ها 

  وبد  اعدة بيانار لليلبة من  وا ااح يابار الواصة 
1/6 /2016 31/12/2020 

 مر د الحا ب  

 يةوأ اليلبة  عمالة 

 
  اعدة بيانار

ااح يدابدار الوداصددددة عل   داعددة   بلغ عددل اليلبدة من  وا 

  ا(  البة 252البيانار المنش ة ةصال )
   

اليلبة  وا   

 الحابار الواصة 

الحددا ددددددب  عن  ر ق مر د  بيددانددار  سعدددال  دداعدددة     م  

 والمعلومار 
   

 
 

لدلديدلدبددة  وا  عد ددد   نشددددددا ددار 

 ااح يابار الواصة 

نددالا  وا    م   من خالل  ةنشدددديددة امنهجيددة  عدددة   نفيددر 

ااح يابار الواصدة )محا درارو وإلع عمس خاصدة بيلبة 

 ااح يابار الواصة( 

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

 

 

  ا( نشا ة 21بلغ عدل األنشية ال ي نفرر )

    ا البة  650المشاإل ينأل عدل اليلبة 

نشا ار  وا    

 ااح يابار  

 الواصة 

ا لليلبة  وا ااح يابار نشدددا ة  16ع د يدددةوأ اليلبةأل  م  

 الواصة 
  

 1النشا ار ف  
 

 2نشا ار ف

نشددددا دار لدروا ااح يدابدار   8يددددةوأ اليلبدةأل  م  ع دد   •

 الواصة )ندوار ومة مرار(   

محا رار  دمها  يوف م وصصين    لية ال ربيةأل س امة •

 ددا رة ال ربية خاصددةو و وم نشددا ي  ام بم  سددم علم  ةو

  إليالا/  وصص ال ربية خاصةالنفس اة

  

   

 

  وا ااح يابار 

 

 2نشا ار ف
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     2019/2020الجامعي التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام 

ــ دائ     111 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

 فعيدس لوإل عمدالة يددددةوأ اليلبدة  

 لودمة اةإليال النفسي 

  وم العمالة من خالل  سدم اةإليدال النفسدي بع د محا درار 

اليلبدة لي حيدا هم الجدامعيدة س دددددالدة سل  ع دد لوإل دة  هم  

بلسدددددار ووإلع عمدس  هم اليلبدة من النواحي النفسدددديدة 

 ولمجهم لي الحياة الجامعية 

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

 خدمة اةإليال        ا( مرابعة 70ا ) بلغ عدل اليلبة المرابعين لصلية 

الودمار وال وعية مشداإل ار من  6يدةوأ اليلبةأل  م   نظيم  

  دد م سإليدددددالار لي مو لف المجداار النفسدددديدة لليلبدةو و

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

 المشاإل ار     

مشداإل ار من الودمار وال وعية  3ةأل  م   نظيم  يدةوأ اليلب

  دد م سإليدددددالار لي مو لف المجداار النفسدددديدة لليلبدةو و

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

 المشاإل ار     

سصددددداإل ال شددددر عدار وال راإلار  

األ ال مي لي  س للعمس باةإليددددال 

  سم ة ال مي 

ةصددددبح اةإليدددددال األ دال مي عن  ر ق البرمجدة  وأ  •

  Onlineااع مال و ر  ة ال سجيس سلك روني وال سجيس 

ةصددبح  خية اليالب سلك رونية من خالل و ددعها عل    •

 والمسدددد وددمالحسددددا  الوداص بكدس  دالدب عبر اة ميدس  

 الواص بم 

 م  برمجة نظام ال سددجيس بحين ا   م  سددجيس ةا مسددال  •

ل   وصددص سخاإلا خية اليالب  ددو  ل،ا ار ال حو س 

 خر آ

1/6 /2016 31/8/2016 

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

 داء  مجلس العم

  

 

سنشدداء برامر بد دة ل شدد،يس اليلبة  

 لاخس الجامعة وخاإلبها 

الد دروض   خدالل  سددددم  مدن  الديدلدبددة  يددددةوأ  عدمددالة   د دوم 

والمسدداعدار ب شدد،يس العد د من  لبة الجامعة لاخس الحرم  

 الجامعي وبوا ن  اع ين لي اليوم 
1/6 /2016 31/12/2020 

 إلايس الجامعة  

و  عمالة يةوأ اليلبة

 الملكة إلانيا مر د 

 الداارة الهند ية 

 لاارة الصيانة 

 د مجمن الر الة وال مي  

 

 

يددددةوأ اليلبدةو مر د  عمدالة  ( لي  دس من  9عددل البرامر )

 الملكة إلانياو الداارة الهند ية 

  ا(  البة 275عدل المس فيد ن )

  

 لجنة البرامر  
 

برامر يةوأ  

 اليلبة 

 لية الحجاواأل سنشدددداء مك ب ال يو ر الوويفي لور جي  •

 لية الحجاوا من يددر ة  دداغو لمسدداعدة الور جين لي 

 الحصول عل  لرص وويفية 
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و البدة ب يمدة   ا(  البدة 127 م   شدددد،يدس  )يددددةوأ اليلبدةأل   •

 ل ناإل ( 24009)

ل،دا دار    لي الدداارة الهندد دددديدة  تندد ددددة   ال   6 ددإل دب   •

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

ا من و اإل ي اا صداار واايد،ال   18 م   دإل ب   • مهند دة

 البةا لي حا نار مجمن    14ون ابة المهند دينو و دإل ب  

 الر الة 

 ( مرلقبرامر  ش،يس اليلبة )

 ( ل ناإل 44526(  البةا و البة ب يمة )146 م   ش،يس )

 الهند يةألالداارة  •

 دإل ب مهند ين من و اإلة األي،ال  من برنامر  −

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

 ددإل دب  ال  تندد دددددة ل،دا دار ال ورا من  سددددم   −

  (5)  العماإلة/ بامعة العلوم وال كنولوبيا

 مجمن الر الة األ ال مي لل مي دأل   •

و اإلة  − نف ددة  عل   المهنددد ددددين  عدددل من   دددإل ددب 

بيا المعلومار وو اإلة األيدد،ال اا صدداار و كنولو

العددل الحدالي )  العدامدة ( 5واة ددددكداأو حيدن  بلغ 

 مهند ين 

الميدداني ليلبدة من الكليدة  −  ددإل دب  ال  ال ددإل دب 

خر ( من مو لف ال وصدصدار حين  )والجامعار األ

  الب و البة  (19  م ا   بال ما   اإل  )

 ,htm  أللوإلار 10ا دددد فدالوا من  دالدب و دالبدة   11 −

css, java script, JQuery, Drupal, JAVA, 

Android, DesignPatterns, php, software 

concepts  

  

  

 

      مرلقيلبة  برامر  دإل ب و ش،يس ال

لد د ددد دم  الديدلدبددة  وحددن  اةعدالأ 

 مبالإلار خال ة 

اليلبددة بدداةعالأ عن لعم وإلعددا ددة    وم عمددالة يددددةوأ 

ال ي  وددم الجسددددم اليالبي والمج من المبدالإلار اليالبيدة  

الحرم الجددامعي   ألالمحلي مثددس ال يوعيددة لاخددس  )األعمددال 

1/6 /2016 31/12/2020 

عمالة يةوأ 

 اليلبة  

 بمين الكليار  
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ــ دائ     113 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

لدددوإل إلعددا ددة  بددالدددمو   دداإلار  ال برف  وخدداإلبددمو حمالر 

لي  الف يرة  لأل ددددر  الوير  األ  ددامو  و  ن  رول  األ فددال 

محدالظدة اإلبدد وغيرتدا( حيدن  م  لعم وإلعدا دة ة ثر من مئدة 

 مبالإلة 

 مبالإلار  ال       ا البة  (822)( وعدل المشاإل ين 24عدل المبالإلار )

 لي الجامعة وعل  النحو اا يأل المبالإلارس امة عدل من   م  

حدا ددددندار مجمن   ال  لي   10 ليدة الحجداواأل  ددإل دب   •

 الر الة عل  إل الة األعمال 

نشدددديدة    شددددكيدس لجندة لي  ليدة  دب  عن  بد  ليدة اليدبأل   •

  اليلبة وحثهم عل    د م مبالإلار خال ة

 يةوأ اليلبةأل  •

لليلبدد اة - عن  ر ق مو ن    ار ددة نشدددددا دد ةعن    ةعالأ 

عالندار الوإل يدة لي  ليدا هم وعل  بر ددتم الجدامعدة واة

 الشوصي 

و نشا  ة ةمن اليلبة لعمس مبالإل  ةاليلبار الم دما   بال  -

نجاح  والعمس عل  منا شد هم بمح واتا ومسداعدة اليلبة ة

 ا  اخير ةمبالإلا هم لوأ 

م وا نشا    ةعالأ لليلبة عن النشا ار الواإلبية عن  س -

  ة نشددياألب  بم و نسدديب اليلبة الراغبين بالمشدداإل ة حسدد 

  ةالميروح

  

 

  

أل  م  ع د وإليدددار ولوإلار لي ال وصدددصدددار  IT لية  •

 المو لفة وموا ا ها بالوية األ ال مية وتيأل 

ع د لوإلة م وصدصدة لي صدناعة األلعا  اةلك رونية  -

بال عاوأ من مو بر األلعا  األإللني با دد ودام برنامر  

(3D Unity ) 

ع دد وإليدددددة عمدس بعنواأ "  نيدة ان رند  األيدددديداء   -

 و بة السحابية" وإلبيها من  واعد البيانار والح

- " بعنواأ   عمددس   Building Yourع ددد وإليددددددة 

Career Path in Web Technology"   بال عاوأ

 Vardot ة من ير 

الجددامعددة  - بيولددة  لي  الكليددة  من  لر ق  مشدددددداإل ددة 

 للمناورار  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 ITوإلع 
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ع د وإليددددة عمس بعنواأ ال مكين المهني بال عاوأ من  -

السددددفداإلة األمر كيدة ومعهدد  ددددميدن  ددددونيداأ لي 

 3واينين 

ع د وإليددددة عمس بعنواأ ال مكين المهني بال عاوأ من  -

  السفاإلة األمر كية ومعهد  مين  ونياأ لي واينين

وإليددة  عر فية باليرمو  حول مسدداب ة ة ال مية حكيم   -

  الرابعة للجامعار األإللنية

  (Android / Kotlinوإلية عمس لي مجال ) -

لي   عضدددداء تيئة ال دإل سة فعيس مشدددداإل ة  لية اليبأل  •

 نشية اليالبية بمين األ

 لية اعلا أل مشدداإل ة ةعضدداء تيئة ال دإل س من ة سددام   •

 نفيدر المبدالإلار ال يوعيدة  الكليدة لي اان ودابدار اليالبيدة   

 ( مرلق)العلمية والميدانية 

  لية اةعالمأل  •

ع د لوإلة  دإل بية ل ناة ا رة الفضددددااية لي ااعدال    م   −

(  دالدب 25وال  دد م ال لفد وني ليلبدة الكليدة وعددلتم )

  و البة

 ( لعاليار من  بس لر ق صحالة اليرمو  6 ،يية ) −

محا درار من  وا الوبرة لي   6 لية الصديدلةأل  م  ع د   •

 الصناعة الدوااية 

السدددياحي لي ليلم  أل مبالإلة المن ر والفنالل   لية السدددياحة •

  صير 

نشدداء مك ب خاص لدعم و بني مبالإلار س  م   لية ال ربيةأل  •

إليدددال ة  س امة عدل من المبالإلار اةوومشددداإل ن اليلبةو  

 وال عاونية عل  مس و  الكلية 

ل ح  اعار لإلا دددية بد دة للمداولة  ف ح المجال  المك بةأل  •

 لليلبة للن اع الجماعي 

سدداب ة المشدداإل ن الر ال ة  المشدداإل ة لي ممر د الر الةأل   •

   ر يا –الدولية لي مد نة س ينبول 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 اعلا  

 

 

 

 اةعالم

      ( مرلق لية ال انوأأل  نظيم مبالإل ين ) •
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لفر ق مر د    ينمحددا ددددر  ع دددالصدددديدددلددةأل  م      ليددة •

 السنكرو وإلوأ األإللني 

عددال اليلبدة  وإلار ونددوار ةس دامدة ةنشدددديدة ولأل  IT ليدة  •

  مرلق  للمساب ار المحلية والعالمية

 فعيس مشدداإل ة ةعضدداء تيئة ال دإل س لي  لية اليب لي  •

 بمين األنشية اليالبية 

 عمالة يةوأ اليلبةأل  •

 نفيدر عشددددرار المبدالإلار ال ي   ددم بهدا  لبدة من  −

مو لف  ليار الجامعة  ربمة ل وبهار سلاإلة الجامعة 

ل حفيد اليلبة و شدددجيعهم عل  ا ددد ،الل ةو ا هم بما  

  نفعهم و نمي مهاإلا هم و ص س يوصيا هم 

  مبالإلة  البية   الية ولنية 32ا امة و نظيم حوالي  −

 نظيم عدل من المبدالإلار اليالبيدة واةعمدال ال يوعيدة   م   •

 لي  لية ال ربية  لودمة الجامعة والمج من

الحصددددول عل  عروض منالسددددة 

 ومنا بة ل  مين  كن  البي 

  وم  سدم اة دكاأ لي العمالة وبال عاوأ من المج من المحلي  

الحصدول عل  عروض منا دبة ل  مين  دكن اليلبة    ةبس من

عالأ عنهدا لليلبدة الراغبين لي خداإلا الحرم الجدامعي واة

 الحصول عل  السكن 

1/6 /2016 31/12/2020 
عمالة يةوأ 

 اليلبة  

 

 

      % 90 وبد  كن واحد  د ر  الجامعة ونسبة ااي،ال ليم 

 روابط الموضوعات 

  الجامعة   دم مبالغ  روض ومساعدار ليلب ها •

   اليرمو   فو  بالمر د األول لي بيولة الجامعار األإللنية بكرة اليد •

    لر ق اليرمو   فو  ببيولة اا حال الر ا ي للجامعار لوما ي  رة ال دم •

   كر م لر ة الفنوأ الشعبية لي الجامعة •

  الث الية كر م  لبة نمو بية اليرمو  الحاصلين عل  مرا د م  دمة لي المساب ار  •

   من  لبة الجامعة 37 كر م ةوااس خر جي الفوا الد  •

  اليرمو   شاإل  لي مل    الشعراء األول ليلبة الجامعار األإللنية •

  عد الر بد دة ل عليمار اةبراءار ال  ل بية بحق اليلبة  •
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 المحـــور: إدارة الجودة

ز بمســتوى العملية التعليمية، ورفع مســتوى مخرجاتها لتلبية احتياجات المجتمع المحلي، واالهتمام بجودة البحث العلمي في الجامعة، والتميّ ز في الهدف االســتراتيجي: الوصــول إلى التميّ 

 الدقة والشفافية في األعمال اإلدارية.

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

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة  

 اإلستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ 

النسبة المئوية  

 لإلنجاز/ العدد 
 مالحظات 

 الى  من

و دن  عليمار وسبراءار وا دحة  

 فعيدس  للجولة لي الجدامعدة من خالل 

الدجدولة   مدر دد  لدي  الدجدولة   سدددددم 

 ال دإل س و يو ر ةعضاء تيئة 

والد ديدو در  الدجدولة  مدر دد  مدهددام  و دفدعديددس  تديدكدلددة  سعددالة   دم  

  م  و ن  عليمار للمر د و واأل ال مي

 

1/6 /2016 31/12/2016 
 إلايس الجامعة  

 مجلس العمداء  
  

والد ديدو در  الدجدولة  مدر دد  مدهددام  و دفدعديددس  تديدكدلددة  سعددالة   دم  

سل  "مر د ااع مدال و ددددمداأ الجولة"      ،ييرواأل دال مي  

و با ددم " سددم ااع مال"م  والموال ة عل  سنشدداء  سددم بد د لي

  26/1/2017لي بلسة مجلس الجامعة الثانية ب اإل   

    

  راإل ال عد س 

 

 ال نظيمي الهيكس

 

الددرا دي   الد د ديديدم  سبدراءار   دعدد دد 

Self Assessment لي الجامعة  

 

 

 

 

 

 

الدرا ي لعدام   • ال  ييم  ولق   2016 دامد  الجدامعدة ب نفيدر 

بمدالي ال  ييم سالمعدا ير المع مددة من تيئدة ااع مدال و داأ  

 تو حصول بامعة اليرمو  عل  المس و  الفضي 

 م  س ددددالة نمو ا   ييم لل يالار األ ال مية للمناصددددب  •

اةيددددراليدة نداادب عميددو مسدددداعدد عميددو إلايس  سددددم  

 ة ال مي 

  ييم ألعضداء تيئة ال دإل س من خالل الملف   م  س دالة   •

 ال دإل سي 

 لم   م و ن مةير   ييم  ا ي للعاملين اةلاإل ين والفنيين  

2016 2020 

نااب الرايس لشةوأ  

 الجولة  

 عمداء الكليار 

 وإلؤ اء األ سام  

معا ير ال  ييم   

 الرا ي للجامعة 
 

نمو ا   ييم  

لشاغلي الموا ن  

 ال يال ة األ ال مية
 

نمو ا   ييم عضو 

 تيئة  دإل س

 أل  IT لية  •

وإلال الفصدددددس لي مسدددددا دار  وحيدد عمليدة ال  ييم أل −

 مرلق  خاص بال  ييم  Rubricالدإلا ار العليا و حد د 

سنشاء  ناة للكلية عل  مو ن  و يو  وإللدتا بفيد وتار   −

 مرلق مسجلة لجمين مسا ار الكلية 

الدرا ي لي  جربدة ال عل م عن بعدد لي   •  نفيدر ملف ال  ييم 

 مرلقا  صال والعلوم اةلاإل ة   لية ا
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بنداء  داعددة معلومدار وسحصددددداء 

يدددداملة لبرامر  ددددبط و ددددماأ 

 الجولة لي الجامعة 

نشددددداء  داعددة البيداندارو و  وم مر د  ليس تندا   عليمدار ة

ااع مال و دددماأ الجولة بالعمس عل   حد د  بيعة ونوعية 

البيداندار الال مدة لمرا بدة مةيددددرار  ددددمداأ الجولة لي 

 الجامعة 

 سنشاء برنامر لمةير ااع مال والعبء ال دإل سي 

1/6 /2016 1/6 /2017 

 مجلس العمداء  

نااب الرايس لشةوأ  

 الجولة  

 مد ر مر د الحا ب  

  

المرابعدة الددوإل دة لل ،در دة الرابعدة  

من خالل اب كداإل مةيددددر للر ددددا  

الدديددرمددو    بددجددامددعددة  خدداص 

"YUCSI " 

 لم   م البدء بهرا النشا  بعد 

1/6 /2016 31/12/2020 

نااب الرايس لشةوأ  

 الجولة  

 الجولة  مد ر مر د 

 مد ر مر د الحا ب  

لاارة المواإلل  

 البشر ة  

 

 

 م   شددددكيدس لجندة لهدر  ال،دا دة و م  بنداء ةلاة ل يداا الر ددددا  

ا و جرا العمدس عل   يبي هدا   سلك رونيدة الوويفي وبرمج هدا 

 ل،رض حسا   يمة المةير 

   

 
 لجنة مةير الر ا 

 مةير الر ا      ولم   م س ال م بعد  عدال و جهيد مةير الر اس  م  

 م  اعددال و جهيد وبرمجدة مةيددددر الر ددددداو وتو بداتد 

لإل اللو  ما  م   صدددميم وة م ة ا ددد بانار خاصدددة ل ياا 

 إل ا العاملين واليلبة عن الجامعة 

     

 ددددماأ بولة اةبراءار اةلاإل ة  

من خالل   دد م ال ،در ة الرابعدة عن  

 بمين سلاإلار الجامعة 

 

ليدة ل  ييم  آلم  كن تندا     2014/2015لي العدام الجدامعي   •

 ال يالار األ ال مية و اأ ال  ييم انيباعيةا 

الجددامعددة    م اة • سلاإلار  لكددالددة  علمي  لنظددام   ييم  عدددال 

 بمس و ا ها المو لفة 

1/6 /2016 31/12/2020 

نااب الرايس للشةوأ  

 اةلاإل ة  

 عمداء الكليار 

 إلؤ اء األ سام  

 

 

 يددو ر نظددام   يدديم لل يددالار األ ال ميددة مددن  بددس  ددم   •

إلاددديس الجامعدددة و دددم   يبي دددم ل  يددديم ندددوا  الدددرايس 

والعمدددداء  ددددمن نمددددو ا   ضدددمن معددددا ير ال  يدددديم 

 وةو انها 

الفئددار     م   • لكددالددة  اةلاإلا  الجهددا   نظددام   ييم   يو ر 

الوويفيدة لإللاإل ين والفنيين وبدان ظداإل اع مدال  من إلايس  

 الجامعة 

 مةير  ،ر ة إلابعة لإلبراءار اةلاإل ة    وبدا  •

    

  ييم نااب عميد/ 

مساعد عميدو   ييم  

إلايس  سم  

 ة ال مي 

 

  ييم ال يالار 

اةيرالية  

 لإللاإل ين 

  دد م مجموعدة   داإل ر إل دابيدة لاارة الر دابدة اةلاإل دة والمداليدةأل  

اإل ة وال راإلار الموالفة  ل م  من خاللها  دبط اةبراءار اة

و لدب  صددددو بهدا و  دد م بعض ال وصدددديدار ل عدد دس بعض  
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الموال لي ال عليمار السداإل ة بهدف  دماأ بولة اةبراءار 

  اةلاإل ة لي الجامعة

  ر ر إل دابيو  م    25 ددمد  لاارة الر دابدة اةلاإل دة والمداليدة  

وال راإلار المودالفدة من خاللهدا  ددددبط اةبراءار اةلاإل ة 

و لب  صددددو بهاو و  د م بعض ال وصدددديار ل عد س بعض  

الموال لي ال عليمار السداإل ة بهدف  دماأ بولة اةبراءار 

  اةلاإل ة لي الجامعة

     

و دواعددد   الد دعدلدم  مصددددددالإل   دولديدر 

البيانار العلمية المنا ددددبة بما  ودم 

 البحن العلمي لي الجامعة 

 داعددة بيداندار محليدة وعدالميدة (  16ايدددد ر د  الجدامعدة لي )

( الد دمديد  14مدندهددا  مدر دد  عدبدر  مد دولدرة  (  وتدي  الدمدكد دبددة  لدي  د 

 للباحثين لي الجامعة 
1/6 /2016 31/12/2020 

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

 مد ر المك بة 

 مد ر مر د الحا ب  

  واعد البيانار 

  م  ااي را  ب واعد البيانارأل  

1. Clarivate Analytics (Thomson Reuters). 

2. Journal Citation Report. 

  الفهرا العربي الموحد  3

   مك بة مة سة ةوتا و  4

 ة نظام مك بة الكون،را األمر كي  5

 من خالل الشبكة الداخلية للجامعة وتي م احة 

ال دإل س واليلبة من دة ألعضدداء تيئة    د م خدمار م مي   •

لاخس وخاإلا الجامعة من خالل اايددد را  بنظام البحن 

  EZ Proxyوااي را  بنظام   Summonالموحد

 م  ع دد وإلع عمدس بدال عداوأ من الفهرا العربي الموحدد  •

  RDAحول الفهر ة با  ودام  واعد 

  م   ييم  واعدد البيداندار ال ي  شدددد ر  بهدا الجدامعدة من  ِبدس 

ل ددإل س و ال  الدإلا ددددار العليدا من ةبس ةعضدددداء تيئدة ا

 جد د اايدد را  بهر  ال واعد ةو ا دد بدال بعضددها بما  ودم 

 العملية البحثية وال دإل سية لي الجامعة 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 EZ الرابط لنظام

Proxy 

 

 

 

  ييم  واعد 

 البيانار 

 

(و Scopus داعددة  )اايدددد را  ب واعدد بيداندار بدد ددة   •

و و ين ا فا ية الودمة و سددددد د  يمة اايدددد را  و فعيس  

                             المح و  با د ودام عنواأ الجامعارخدمة الوصدول ال  

(IP Address)  و و جدد دد اايدددد را  ب واعدد البيداندار

 ال اليةأل 

EBSCO, Springer,Annual Reviews,  

   

  

 

 

  واعد البيانار

 

 

 

 

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/الردود%20بخصوص%20النواقص/قواعد%20البيانات%20العالمية%20-%20المكتبة.docx
http://ezproxy.yu.edu.jo/menu
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/الدوائر/العلاقات%20الدولية/تقييم%20قواعد%20البيانات.png
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/الدوائر/العلاقات%20الدولية/تقييم%20قواعد%20البيانات.png
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202017-2018/الردود%20من%20المصدر/مراكز/مركز%20التميز%20للخدمات%20المكتبية.docX


     2019/2020الجامعي التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام 

ــ دائ     119 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

  ال انونية  سياا
 

اا الف س • ب،رض  ال واعددد  لمح و   الوصددددول   دداحددة 

بيانار   اعدة   14الحصددددول عل  خدمار و  واا دددد فالة

  لف رة مجانية

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

اع مال المجلة األإللنية للر ا دديار واةحصدداء الصددالإلة   •

و  ما   عن اليرمو   ددمن  واعد بيانار  ددكوبس العالمية

اع مال المجلة األإللنية للفيد اء الصدددالإلة عن اليرمو   م  

  العالمية Scopus من  واعد بيانار 

 

 

 

 

 

اع مال المجلة 

 األإللنية للفيد اء

 البحن العلميأل  •

لل،ددار الحددد ثدة   − الموال ددة عل  سلإلاا "المجلددة األإللنيددة 

و و عمدس  Scopusوآلابهدا" لي  واعدد البيداندار العدالميدة  

عمدالة البحدن العلمي بدال نسدددديق من إلؤ ددددداء  حر ر 

المجالر لفهر ة ب ية المجالر األإللنية لي  واعد بيانار 

Scopus    باا الة ال   واعدClarivate Analytics  

ألإللنية لي العلوم ال ربو ة عل  ال ر يب حصدول المجلة ا −

مجلدة ولوإل دة محكمدة ح  د  معدا ير    362األول من بين  

"  ARCIF صدنيف "معامس ال   ير واا د شدهال العربي 

مجلة ولوإل ة والصددالإل عن مة ددسددة  4000من ةصددس  

عدالم المعرلدة ال ي  عن  بدإن داا و ولير المح و  الر مي  

ا بد أ تدر  ة"و علمدة العربي  ددددمن  داعددة البيداندار "معرلد 

ا ل لك  31ال اعدة  ع مد لي ال صددنيف عل    ا مشددابهة معياإلة

 المع مدة لي ال صنيفار العالمية 

نجداح المجلدة األإللنيدة للفنوأ بدالحصددددول عل  معدا ير   −

  "ARCIF"معامس ال   ير واا  شهال العربي اع مال  

 لسلة    الموال ة عل  سعالة سصداإل مجلة ةبحاد اليرمو " −

عل   نسددديب عميد   ةنسدددانية وااب ماعية" بناءة ا العلوم

للمجلددةو   تيئددة  حر ر  حيددن  م  عيين  العلميو  البحددن 

 ا  بيرة من األبحاد للنشر ليها وبدةر با   بال ةعدالة 

   

  
اع مال المجلة 

لل،ار  األإللنية 

 الحد ثة

 

 

 

 

 

ال ربو ة  العلوم 

 والفنوأ

 

 

 

 

 

 

 

مجلة العلوم  

 اةنسانية
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اع مال مجلة ةبحاد اليرمو  " ددلسددلة العلوم اةنسددانية   −

غراض ال ر ية  ددددمن الفئة الوامسددددة  وااب ماعية" أل

 اإل من مجلس العمداء ن ي ين ب ر وبو أ
 

 مك بة الحسين بن  اللأل  •

( محدا ددددرار  ددإل بيدة عن  واعدد البيداندار 5ع دد ) −

و يددددر دة لاإل المنظومدةو  سدددديدااو  IETال داليدةأل )

 (EMERALD راإل و 

ال ي  شد مس عل    AskZADب اعدة بيانار   اايد را  −

عدل  بير من المصدالإل العربية وال ي   ضدمن ةإليديف 

 ال الصددددحفيو إل دددداادس  ال الجدامعيدةو م داار  ال  

 العلميةو   ب  الو مة مرار  ال 

  ا  ناء الك ب و واعد البيانار ل،ا ار ااع مال −

الد ددالديددةأل   − الدبديددانددار   ,ACS, ACM دولدر  دواعددد 

SAGE, EMERALD, IEEE, ProQuestلاإل   و  

  المنظومةو آ ك  ال

لضددددس  ةد ل ولير  اايدددد را  بعضددددو دة مر د ال مي   −

 الودمار المك بية واي را ار  واعد البيانار الهامة 
 

 ال مي د للودمار المك بيةأل  مر د •

(  واعد بيانار  دلن  يم ها من 8)لددددد  جد د اايد را    −

 ألتي ا للجامعار األعضاءميدانية المر د لعمة 

 (Dewey Web, Ebrary, EBSCO, LC web, 

OCLC, Scopus, Springer, EZ Proxy  (  

(  واعدد بيداندار نيدابدة عن  4مفداو دددددة ندايددددرا )  −

الجامعار األعضددداء للحصدددول عل   دددعر سيددد را  

  موفض لكس بامعةأل

(Emerald, IEEE, Proquest – Thesis & 

Dissertation, Sage) 

المك بدار األلق  جدد دد ا فدا يدة صدددديداندة نظدام معلومدار   −

ب وفيض  يمة اا فا ية بم داإل عشدددر ن الف ل ناإلعن  

 جدد دد ع دد صدددديداندة بنظدام  و و2018العدام السدددددابق  

 المك بار توإلا دوأ لمدة  الد  نوار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AskZAD 

 

 
 
 
 
 
 

 
سنجا ار مر د  

 1ف ال مي د

 

 

 2مر د ال مي د ف
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( ع ول وا فدا يدار لصدددديدانة ةبهدة الووال مو  3 جدد د ) −

و وخددمدار ااعداإلة  Oracleوصدددديداندة  داعددة بيداندار  

 بدوأ ةا   الة لي  يم ها (  Aramexال باللية )

(  واعد بيدانار ة ال ميدة لف رة مجانية  7 ولير خدمار ) −

   راوح ما بين يهر ن ال   ال ة ةيهرأل

(BioComplete, Building Types, 

Euromonitor, Oxford, SciVal, 

Wiley, راإل  ال انوني ) 

 نظيم وإليدددددة عمدس حول ا دددد وددام  داعددة بيداندار   −

Scopus ااعضدددداء بال عداوأ من  لي حرم الجدامعدار

 ناير ال اعدة 

( لوإلار ووإلع عمس ل دإل ب و  تيس العاملين 3ع د ) −

 لي المك بار األعضاء لي المر د 

( للمك بار الم وصددصددة  25المشدداإل ة لي المة مر )  −

لي لول الوليرو و رلك المشداإل ة لي معرض ال اترة 

  ( 50الدولي للك ا  لي لوإل م الد )

الوددامس   − للمك بددار  حضددددوإل المة مر  والعشددددروأ 

الم وصددددصددددة بددول الولير العربي المنع دد لي ةبو 

 وبي 

  دد م خددمدار الددعم الفني المبدايددددر لنظدام معلومدار   −

األلق وللمك بار األعضداء ل سدهيس  نفير اعمالها عل   

النظام وخاصدددة مشدددكلة  و ف وبطء النظام لي عدل  

 من الجامعار ااعضاء 

لعددام  س  − المر د  اللجنددة    2018 راإل ميدانيددة  و  ر ر 

 المالية 

الفهرا العربي الموحدد ل جدد دد  − مفداو دددددة مر د 

بسددددعر موفض عن   2019يدددد را  بودما م لعام اة

السدددددابق   للجددامعددار  و و2018العددام  المجددال   ر  

و  عل  حسدابها الواص  JOVلاليد را  ب اعدة بيانار  

  Bا  مراإل الف رة ال جر بية ل اعدة بيانار  و
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 Palestinianينيددة  يددددراء المو ددددوعدة الفلسددددي −

Encyclopedia   و و  عها عل  الجامعار 

لعم مة مر المك بار الواص بالجامعة األإللنية بمبلغ   −

 ل ناإل  1500

      مرلقهرا النشا   ب  الم عل ةنجا ار اة

لدلدبدحددن  إل ددالا  مدر دد  سنشدددددداء 

واا دددددددددددددددد شدددددددددددددددداإلار                      

(Research Consultancy  لي )

 الجامعة 

  بيس ترا النشددا  ةبراء مد د من الدإلا ددة ل  ا عم من   م  

 مهام مر د الملكة إلانيا 
1/6 /2016 31/12/2016 

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 
  

 : تعزيز ثقافة الجودة في الجامعة.2الهدف الفرعي

 فعيس لوإل مسددداعد العميد لشدددةوأ  

 الجولة لي بمين  ليار الجامعة 

 مسددداعدا  دددبط الجولة لعمداء الكليار و م   م   فعيس مهام  

من   ة حد د مهامهم بشددكس وا ددح ومحدل و م   دو دنا بنسددو

 المهام لي  س  لية 

1/6 /2016 31/12/2016 

 إلايس الجامعة  

 مجلس العمداء  

 عمداء الكليار 

 
مهام مساعد  بط  

 الجولة 

 شددددكيس لجاأ لضددددماأ الجولة لي  

 الكليار واأل سام 

 م   شدكيس لجاأ لضدبط الجولة عل  مسد و  األ سدام والكليار 

 من  شكيس اللجاأ لي  س  لية  ةو م   دو دنا بنسوبميعها  
1/6 /2016 31/12/2016 

 عميد الكلية 

 مد ر مر د الجولة  

مساعد العميد لشةوأ  

  بط الجولة  

 إلايس ال سم  

 

 لجنة  ماأ الجولة 

سعيداء لوإلار مكثفدة لمسددددداعددا  

لشدددةوأ الجولة حول   الة  العمداء 

 الجولة الجامعية 

 م   نفير  دددلسدددلة من الل اءار والدوإلار لمسددداعدا العمداء 

 2020 2016 لشةوأ الجولة لي ترا العام 

نااب الرايس لشةوأ  

 و  الجولة

 مد ر مر د الجولة  

  

( وإليددددة 2بلغ عدل الدوإلار ال ي نفرر بهرا الوصددددوص )

  دإل بية 
     

وإليدددة عمس من  بس مر د الجولة لمسددداعدا  أل  IT لية  •

 العمداء بوصوص اح سا  اليا ة اا  يعابية وااع مال  

مر د ااع مددال و ددددمدداأ الجولةأل  م  ع ددد ل دداء ن من   •

 مساعدا العمداء لشةوأ الجولة 

     

ع دد  دددد دة لعداليدار ب  مر د ااع مدال و ددددمداأ الجولة   دام  

الجولة وااع مددال وم يلبددا هددا مثددس    دددإل بيددة حول معددا ير 

  ها ا ا د فال منلك رونية ساليا ة اا د عابية و عبئة ملف المسدال 
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ل داءار من   5ع دد     م  و  مدا  ( عضددددو تيئدة  ددإل س102)

 مساعدا العمداء لشةوأ الجولة 

لرؤ ددداء  لية اا  صدددالأل  م  المشددداإل ة لي وإليدددة  دإل بية  

األ سددام ومسدداعد العميد لشددةوأ  ددبط الجولة وال ي ع در 

 ( مرلقلي مر د ااع مال و ماأ الجولة )

رؤ داء  لنشداء الملف ال دإل سدي سعياء لوإلة س  م   لية اع اإلأل 

 ( مرلق)  ساماأل

لدجدمديدن   لوإلار  دددإل دبديددة  سعديدداء 

الجدامعدة حول الجولة  العداملين لي  

 وةتمي ها لي العمس اليومي 

لوإلار لي تدرا المجدال و داأ عددل المشدددداإل ين   4 م  سعيداء 

120  
2016 2020 

نااب الرايس لشةوأ  

 الجولة  

 مد ر مر د الجولة  

 المد ر المباير 

 

 

لوإلار لي مو ددددوف الجولة ألعضددددداء تيئدة   4 م  ع دد  

  امشاإل ة  217ال دإل س وبلغ عدل المشاإل ين ليها

لوإلار لي مو ددددوف الجولة للمووفين اةلاإل ين  4 م  ع دد 

  امشاإل ة   227والفنيين وبلغ عدل المشاإل ين ليها

    

لوإلار الجولة  

 لأل ال ميين 
 

لوإلار الجولة  

 لإللاإل ين 

 نفيدر برندامر  ددإل بي لإللاإل ين لي الجدامعدة حيدن ع دد لهم  م   

ا  ( مووفة 122خالل الفصدددس األول ا ددد فال منها ) وإلع(  3)

ا  ( مووفة 60خالل الفصدس الثاني ا د فال منها )  و وا ن يناسلاإل ة 

  اسلاإل ة 

    

برنامر  دإل ب  

 اةلاإل ين 

 

برنامر الفصس 

 الثاني 

إعددال الويدة ال يو ر دة أللاء  دامد   ليدة اا  صدددددال بد  −

  الهيئة اةلاإل ة لي الكلية

ل داءار من مسدددداعددا العمدداء    4ع دد    م  مر د الجولةأل  −

  لشةوأ الجولة 

( مووف لي لوإل ين  ددإل بي ين ع ددتمدا  39ايددددرا  ) −

الد دعددامددس   لدن  مدهدداإلار  بدعدندواأأل  إلانديددا  الدمدلدكددة  مدر دد 

 واألإليفة اةلك رونية 

 خية ال يو ر    

وااع مال  ( لعاليار  دإل بية حول معا ير الجولة  8 م  ع د ) •

وم يلبا ها ومعا ير ومةيدددرار  دددماأ الجولة األإللنية  

و عبئة ملف المسدال سلك رونيةا لي مر د ااع مال و دماأ 

( عضدو تيئة  131الجولةو حين ا د فال من تر  البرامر )

  دإل س 
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حضددددوإل مووفي لاارة العال دار الددوليدة وإليدددددة عبر  •

 Virtualنشدددا ار مشدددروف اا صدددال المراي  دددمن 

Technology Transfer Training "BITTCOIN-JO 

عمدال ةلاإل دار لي   ددإل دب عددل من اة ليدة الحجداواأل   •

مشدداإل ة  و والسددكر اإل ا لصددالح مة ددسددة ال دإل ب المهني

"ال يو ر   عنواأ  برنددامر  دددإل بي  حدد   لي  اةلاإل ين 

  الشوصي وال  دم المهني والوويفي"

و دددن لوحار سإليدددال ة لي بمين 

الدرؤ ددة   دلديددار   الدجددامدعددة  دبدر  

 والر ددددالدة واألتدداف واألنشدددديدة

 )لجمين الكليار واأل سام( 

  م  و ن اللوحار لي ةإلبن  ليار 

2016 2020 

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

 عمداء الكليار 

 إلؤ اء األ سام  

 إلايس الد واأ 

 

 

  لوحة اإليال ة لي  ليار الجامعة المو لفة 24و ن   م   •

  م اةعالأ عن نشدا ار ولعاليار الجامعة عبر يدايدار   •

   خاصة لي الكليار  عرض النشا ار والفعاليار

الموا ن اةلك رونيددة   • النشدددددا ددار عل     م اةعالأ عن 

 للكليار 

     

و ددن لوحار سإليددال ة بال ر  من 

للجامعة ةبرا  المداخس الرايسددددية 

النشدددا ار والفعاليار اليومية ال ي  

  ه م بها سلاإلة الجامعة 

   م اةعالأ عن نشا ار ولعاليار الجامعة 

2016 2020 

نااب الرايس للشةوأ  

 اةلاإل ة  

 مد ر مر د الجولة  

 مد ر العال ار العامة  

 

 

      ( 4عدل اللوحار ال ي و ع  عل  مداخس الجامعة )

الرؤ ة والر دددالة واألتداف  نشدددر 

ميبوعددا هددا  بمدين  لي  للدجددامعددة 

 )الوإل ية واةلك رونية( 

 منشوإلار الجامعة المو لفة    م و عها عل   الة

2016 2020 

نااب الرايس للشةوأ  

 اةلاإل ة  

 مد ر مر د الجولة  

 مد ر العال ار العامة  

 

 

نها ة  م نشددددرتا عل  يددددايددددار العرض لي  س  ليدة  ما  

 لك رونية للكليار منشوإلة عل  الموا ن اة

 و  م و عها عل   الة منشوإلار الجامعة المو لفة 

      

سنشدددداء مو ن سلك روني خاص بكس 

اةلك روني   المو ن  و يو ر   ليددةو 

نشددداء موا ن سالمو ن الرايسدددي لجامعة اليرمو  و   م   يو ر

 بد دة لكالة عمالار و ليار ومرا د الجامعة 
1/6 /2016 1/1 /2018 

نااب الرايس للشةوأ  

 اةلاإل ة  

 مد ر مر د الجولة  

 عمداء الكليار 
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الجولة   مظدداتر  ليعكس  للجددامعددة 

 ليها 

ولدق  صدددددنديدف                     الدجددامدعددة  اإل دفدن  صدددددنديدف 

Webmetrics    الثددامنددة عددام المر بددة  ا من  محليددة

ومن المر بدة  و  2016سل  المر بدة الثدانيدة عدام    2014

ا  18سل  المر بدة    28 ال صددددنيف عدام   و و ،يرعربيدة

والمر بددة    2018 ا  الرابعددة محليددة المر بددة    46سل  

عددام   ولدي  او  عدلد     2019عدربديددة ندفدس  حددالدظدد  

 عربيةا   51ال صنيف محليةاو والمر بة 

  م  ال  دم ل صنيف الجامعار األإللنيةو ولْم  علن الن اار بعد 

webmetrics 

2018 

 

  Nature Indexحسددددب  صددددنيف    االيرمو  األول  محلية 

  العالمي

  للجامعة  اةلك روني المو ن   ما  م   حد ن

    

 
  ن يجة ال صنيف

نشددداء موا ن سلجامعة اليرمو  و ي يو ر المو ن الرايسددد   م  

  بد دة لكالة عمالار و ليار ومرا د الجامعة
    

 

 مرلق  IT م   حد ن و يو ر مو ن  لية  •

  لية اليبأل  •

  لك روني شكيس لجنة  عن  باايراف عل  المو ن اة −

لك روني  اا دددد مراإل لي  حدد دن و يو ر المو ن اة −

  لكلية اليب

لك روني لي مشدددداإل ة  ددددبا  ااإل با   المو ن اة −

  الدوإلار ال ي  ع دتا الجامعة

    

 

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

 دددماأ ااع مال األ ال مي المحلي  

 ال وصصار لي الجامعة لجمين  

لي البكدالوإل وا    ا وصددددصددددة   21 م  سعدالة ل ح ال بول لي  

والمابسدد ير والد  وإلا   ان  مو ولة من  بس تيئة ااع مال 

 بعد ةأ  م   سو ة ةموإلتا 

  م العمس عل  ا د يفاء معا ير ااع مال المحلي لل وصدصدار 

 المهدلة 

2016 2020 

نااب الرايس لشةوأ  

 الجولة  

 عميد الكلية 

 إلايس ال سم  

 

 

 

و %65بنسدددبة  150من ةصدددس   ا وصدددصدددة  97 م  اع مال 

 % 94بنسبة  145من ةصس  136وةصبح  اعأ 

المحلي لبددا ي  ااع مددال  العمددس عل  ا دددد يفدداء معددا ير    م 

 ال وصصار 
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 رإل مجلس تيئة اع مال مة دسدار ال عليم العالي و دماأ  •

عدلد    الدمدوالد ددة  لدبدرنددامدر  بدول دهددا  الدودداص  ااعد دمددال 

البكدالوإل وا لي  وصددددص الهندد دددددة المددنيدة وبيدا دة 

او  مدا والق المجلس عل    دالبدة   1619ا دددد يعدابيدة  ددإلتدا  

ااع مال الواص لبرنامر البكالوإل وا لي  وصدص الل،ة  

ال ر يةو س ددالة سل  موال  م عل  اا دد مراإل لي ااع مال 

م  الوداص لبرندامجي البكدالوإل وا لي  وصددددصددددي علو 

 األإلض والبيئةو واةحصاء  

اع مدال برندامجي الل،دة العبر دة والفداإل دددديدة من  بدس تيئدة  •

 ااع مال الواص 

الموال ة عل  ااع مال الواص ل وصصي العال ار العامة   •

واةعالأ لي  لية اةعالمو وا  صدددال المال واألعمال لي  

  لية اا  صال والعلوم اةلاإل ة بالجامعة 

( الموولدة  ECFMGليدب من بمعيدة ) م  اع مدال  ليدة ا •

الم حدددة  الوا ددار  لي  المهنددة  مداولددة  لمنح إلخصددددددة 

 مر كية األ

 فعيس برنامر مابسددد ير "علوم البيئة" لي  لية العلوم و م   •

األول  الدفصددددددس  مدنددر  لدلدبدرنددامدر  الديدلدبددة  بد دبدول  الدبدددء 

2016/2017   

الموال ة المبداية عل  ا  حداد برنامر مابس ير لي سلاإلة   •

 المواإلل البشر ة لي  لية اا  صال والعلوم اةلاإل ة 

داد برنامر الموال ة من مجلس ال عليم العالي عل  ا دددد ح •

مابسددد ير تند دددة األنظمة اةلك رونية لي  لية الحجاوا  

 .للهند ة ال كنولوبية

الدمدحدلدي  • ااعد دمددال  مدعددا ديدر  ا دددد ديدفدداء  عدلد   الدعدمددس   د دم 

 لل وصصار المهدلة 

 

ال وصصار  

 اية المع مدة محل 

الحجاوا مع مدة با د ثناء  سدم الهند دة بمين برامر  لية  •

 اليبية و جرا العمس عل   عبئة  لب ااع مال 

برامر  ليدة السدددديداحدة والفندالل البكدالوإل وا مع مددة   •

بميعها وبرامر المابسدد ير حصددل  عل  ااع مال العام 

 و سع  الكلية للحصول عل  ااع مال الواص 
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وبرندامر واحدد   لي  ليدة ال دانوأبمين البرامر   حصددددلد  •

عل  ااع مدال اا دال مي  واألنثروبولوبيدا    لي  ليدة اع داإل

و  مدا  م  اع مدال بمين ال وصددددصددددار لي  ليدة  المحلي

 اةعالم 

عل  ااع مدال الوداص من تيئدة حصددددلد   ليدة اليدب   •

  اع مال مة سار ال عليم العالي

الدبدرامدر   • لدمدعدظدم  الدمدحدلدي  ااعد دمددال  عدلد   الدحصددددول   دم  

 البرامرا بددإلا ددددة وا ن    وم المر د حداليدة واأل دال ميدةو  

ل حدد دد اليدا دة اا دددد يعدابيدة والنوا ص    غير المع مددة

    الوابب  والرتا اع مال تر  البرامر

   

98.6 %

برنامر  144)

من ةصس  

146 ) 

 

الدبدرامدر     دم   لدمدعدظدم  الدمدحدلدي  ااعد دمددال  عدلد   الدحصدددددول 

غير   البرامربدإلا ددددة وا ن الجولة   وم مر د واأل ال ميةو  

المع مددة ل حدد دد اليدا دة اا دددد يعدابيدة والنوا ص الوابدب 

  تا والرتا اع مال

العمدس بداإٍل عل  الحصددددول عل  ااع مدال المحلي للبرامر 

 ال اليةأل 

 البكالوإل وا ليأل •

 نجليد ةسل،ة  - لمانيةةل،ة  −

 ل،ة انجليد ة - ل،ة لرنسية −

 المابس ير ليأل  •

 علوم الل،ة/ ل،ة لرنسية  −

 ال صميم  −

   

97 2 %

برنامر   142)

من ةصس  

146) 

 

 

 

 

 

98( %143  

برنامر من  

 ( 146ةصس 

 البرامر المع مدة 

عل   السدير لي سبراءار الحصدول  

ااع مدال األ دال مي العدالمي لبعض 

 ال وصصار الم ميدة 

  م العمدس من الو دالدة اامر كيدة لل عداوأ الددولي للحصددددول  

لبرندامر   TedQual certificationي  عل  ااع مدال الددول

 اةلاإلة الفند ية لي  لية السياحة 

  برامر من  لية الحجاوا للهند ددددة ال كنولوبية  3 م  اخ ياإل  

   ABET  اع مال للحصول عل

عدال اليلبار لل  دم للحصول عل  ااع مال الدولي  س  م 

 لبرامر  لي ي  كنولوبيا المعلومار والعلوم 

 

 

2016 2020 

نااب الرايس لشةوأ  

 الجولة  

 مد ر مر د الجولة  

 عميد الكلية المعني  

 إلايس ال سم  
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 ا مس جدار بهرا الوصوص ةا  وبد  

( م ضددمنا  TedQual% من الملف )75نسددب م   م  سنجا  ما  

 ال  ييم الرا ي لي المجاار ال اليةأل

 (Employersالمووفين )  1

 (Studentsاليلبة )  2

 (Facultyالكالإل )  3

 (Curriculumالوية الدإلا ية )  4

 (Managementلاإلة )اة  5

الدمدلدفددار  دم    مدن  مدجدمدوعددة  الد سددددم ستدنددا   مدن  ندجددا تددا 

  وبعضها  ح  المرابعة وةتمهاأل  USAIDوالد

    الوية ال سو  ية للبرنامر1

  مسولة   يب لل دإل ب الميداني  2

  الوية ال نفير ة للبرنامر  3

  برويوإل لل سم والكلية  4

    يب  ماأ الجولة  5

 الوية ال نفير ة للمدونة العالمية ألخال يار السياحة    6

     

من  ليددة    3اخ يدداإل     م   • للهنددد ددددددة  برامر  الحجدداوا 

لهر   ABETللحصول عل  ااع مال الدولي  ال كنولوبية 

 نوا  ليدة الحجداوا   دد م  لدب ااع مدال نهدا دة و والبرامر

2018  

 لية السياحة والفناللأل  م    د م ملف ال  ييم الرا ي لمنظمة   •

(UNWTO  )( و لك بمسددداعدة الددددددددUSAID   و و م)

  م العمدس من  موال دة س جدابيدة مبددايدةو و  الحصددددول عل 

الو الة اامر كية لل عاوأ الدولي للحصدول عل  ااع مال 

اةلاإلة    TedQual certification  يالدددول لبرنددامر 

 السياحية لي  لية السياحة 

 نسدديب برنامر سلاإلة األعمال لي  لية اا  صددال والعلوم  •

 البرامجية اةلاإل ة لل  دم لشهالة الجولة 

الددوليدة و م    ECFMGمن تيئدة     ليدة اليدباع مدال     م   •

 سدجيس الكلية لي الجمعية العلمية ا حال  ليار اليب لي 

و والحصددول عل  اع راف العد د ا حال الجامعار العربية

 من المنظمار اليبية العالمية 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال نسيب للجولة 
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 م  اع مدال برندامر اةلاإلة السدددديداحيدة لي  ليدة السدددديداحدة   •

 والفنالل لعام واحد 

 ليدة الحجداوا    ليبرامر    5  اع مدال  بداإلا العمدس عل  •

عددال اليلبدار لل  ددم سللهندد دددددة ال كنولوبيدةو حيدن   م  

 لهر  البرامر  ABETللحصول عل  ااع مال الدولي 

برامر من  ليدة  كنولوبيدا المعلومدار وعلوم   3اخ يداإل     م   •

و ABETالحا و  لل  دم للحصول عل  ااع مال الدولي  

 ع د وإلع خاصة بهرا الوصوص  و م  

    
اع مال اةلاإلة 

 السياحية 

و واع مدال RSS  دد م  سددددم اةحصدددداء لالع مدال الددولي   •

ABET  

 أل لية الحجاوا للهند ة ال كنولوبية •

اا ددد مراإل لي اةبراءار للحصدددول عل  ااع مال  −

(ABETلسدددد دة برامر لي ة سددددام )  و الكليدة المو لفدة

لكدالدة مسدددددا دار    Courseportifiolioو جهيد   

 ال سم  

  NAAPالبدء لي اةبراءار للحصددول عل  ااع مال  −

 ل سم تند ة العماإلة 

سإل ددددال ملف ال  ييم الدرا ي الوداص بدااع مدال الددولي     م   •

(TedQual للحصدول عل  يدهالة اةع مال الدولي من )

منظمة السددياحة العالمية لبرنامر اةلاإلة السددياحية لف رة 

  ييم الدرا ي  ةو بداة ددددالدة سل   كليف لجندة ةعددال البدد دد

 لل سم للحصول عل  يهالة ااع مال 

حصددددول  لية اليب عل  اع راف العد د من المنظمار  •

اليبيدة العدالميدةو حيدن   وم بددعوة ة دال ميين من بدامعدار  

عالمية لد اإلة الكلية ةل اء محا دددرار ألعضددداء تيئة 

 ال دإل س واليلبة 

  لية ال ربيةأل •

الجولة المحلية لي العمس عل  الحصدددول عل  يدددهالة   −

 برنامر ل  وإلا  اةلاإلة ال ربو ة 
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المحليدة للبرامر  نفيدر معدا ير الجولة الثمدانيدة للبرامر   −

سعددالتدا لهدرا   للويدة السددددنو دة ال ي  م    ااأل دال ميدة ول دة 

  الهدف

العمس عل  الحصدددول عل  يدددهالة الجولة المحلية لي  −

  برنامر ل  وإلا  علم النفس ال ربوا

صدددول عل  يدددهالة الجولة المحلية لي العمس عل  الح −

  برنامر ل  وإلا  اةلاإلة ال ربو ة

العمس عل  الحصدددول عل  يدددهالة الجولة المحلية لي  −

برنامر ل  وإلا  مناتر الدإلا دار ااب ماعية وة داليب  

   دإل سها

ال دددإل دب ) (  Traineeship فعيددس 

لليلبدة بدال عداوأ من ال يداف الوداص  

 لبعض الكليار 

اليلبددة   لكددس  برامر  دددإل ددب     ضددددي    الددر ن م   ر يددب 

  وصدددصدددا هم  دإل بةا عمليةا لي  ليار الهند دددة والسدددياحة

و كنولوبيدا المعلومدار واليدب واةعالم بدال عداوأ    والفندالل

 من مة سار حكومية وةتلية 
2016 2020 

نااب الرايس لشةوأ  

 الجولة  

 مد ر مر د الجولة  

مساعد العميد لشةوأ  

 الجولة  

 إلايس ال سم  

  

 وبد مسدددال  دإل بي واحد عل  األ س لي البرامر ال اليةأل   •

الحجداوا للهندد دددددة ال كنولوبيدةو السدددديداحدة والفنداللو 

 كنولوبيا المعلومارو اليبو الصيدلةو اةعالمو ال ربيةو 

 وال ربية الر ا ية 

بشددددكدس ملحوو   الة نسددددبة ال دإل ب العملي لي  س   م    •

البكددالوإل وا عبر  ضددددمين  لدددإلبددة  الجددامعددة  برامر 

  نمية المهاإلار العملية  لالمسا ار برعة ة بر 

المحددا مددة    م   • ال ددانوأ عل   ليلبددة  ليددة  ع ددد  دددإل ددب 

الصددوإل ة بال عاوأ من مر د ااوإلوم و ددييو و ددي م  

 و ين مدر رة من مر د عددل ل ددإل دب اليلبدة وال وعيدة 

  ال انونية

  وم  ليدة اعلا  ب ددإل دب ميدداني لليلبدة بدالشددددرا دة من   •

مة ددددسدددددار ال يداعين العدام والوداص )و اإلة ال ربيدة 

 ط وال عاوأ الدوليو الشةوأ ال رو ة( وال عليمو ال ويي

 ليددة اةعالم   داإلة ميدددانيددة سل  معهددد اةعالم   نظمدد  •

  األإللني ومس شف  الملك المة س عبد هللا

    

 
 
 

 عليمار ال دإل ب 

 الصيداني الميداني 
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 ليدة العلومأل ال عداوأ من ن دابدة الجيولوبيين لي  ددإل دب   •

 بعض اليلبة 

المسدددددا ددار  • الجميلددةأل   م   لددك من خالل  الفنوأ   ليددة 

ال يدداف  بددة   لليا  م  دددإل ددب  ال يبي يددةو و بددال عدداوأ من 

  الواص حسب الفرص الم احة

 ولير لرص  دإل ب و شددد،يس لليلبة الم ميد ن  أل  IT لية  •

 من و اإلة اا صاار  بالكلية

 وبدد ا فدا يدار  عداوأ من المة ددددسدددددار   ليدة اةعالمأل   •

و يددبكة FM)س اعة    اةعالمية المحلية بحضددوإل الرايس

الملكيددة الشددددمددال للبددن اة اعي   وال لفد ونيو الجمعيددة 

البحر ددة( البيئددة  الميددداني من  وو  لحمددا ددة  ال دددإل ددب    م 

 اعدار خداإلا الجدامعدة المة ددددسدددددار والو اإلار واة

 ا  سا  المهاإلار العملية العامة 

 دداعار مع مدة   9 لية السددياحة والفناللأل   م  وصدديص   •

  س لصس لإلا ي لل دإل ب الميداني 

 دإل ب ما  ب   من  ال  الدلعة     لية الصديدلةأل  م  م ابعة •

 األول  لي ال دإل ب الم وصص 

المددداإلا ل دددإل دب اليلبددة  ليددة ال ربيددةأل   • و  ا فددا يددار من 

الكلية للمسد شدفيار الواصدة وو اإلة الصدحة    ارموا بو

  ومد ر ار ال ربية وال عليم ل دإل ب اليلبة

ن ي و ين ا فدا يدة  عداوأ من مر د الحسدددد  ليدة اليدبأل  م    •

كلية الالسددماح ليلبة    م  و وللسددر اأ ل دإل ب اليلبة لد هم

ال دإل ب لي مسد شدفيار و اإلة الصدحة والودمار اليبية ب

   وصصيإلبد السالملكية ومس شف   

   

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 FMس اعة ا فا ية 

 

 يبكة الشمال  

 

 الجمعية الملكية 

 دددداعة مع مدة  س لصددددس لإلا دددي   15 م   وصدددديص   •

 السياحة والفنالل لل دإل ب الميداني لي  لية 

  لية الفنوأ الجميلةأل  دإل ب ميداني لي المحية العربية  •

  لية العلومأل  •

 دإل ب اليلبة الور جين لي مو برار  سددم الكيمياء   −

 من برنامر سإلالة  عد د اةن ابية 
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 ددإل دب اليلبدة الور جين لي مو برار  سددددم علوم   −

 األإلض والبيئة بال عاوأ من ن ابة الجيولوبيين 

 دالدب و دالبدة لي لوإل ين  ددإل بي ين    100   ددإل دب −

 بمو وف  وإلال لإلو وب رول/  سم علوم األإلض 

 دإل ب  لبة الفيد اء اليبية الحيو ة لي مسددد شدددف   −

الملدك عبددهللا المة ددددس وبعض المرا د اليبيدة لي 

 عماأ  

 المشاإل ة لي مدإل ة الب راء للفيد اء  −

العلوم   فدا يدة  عداوأ من بدامعدار  س و ين   ليدة اليدبأل   •

 إللنية وال كنولوبيا األ

 لية الشدددر عة والدإلا دددار اة دددالميةأل  دإل ب  ال   •

اا  صددال والمصدداإلف اة ددالمية عل  العمس لي البنو  

والمة ددسددار المالية اة ددالميةو و دإل ب  ال  اةعالم  

 اة المي لي مة سار سعالمية س المية 

 مجمن الر الة األ ال مية لل مي دأل   •

ا − عدددل من  نف ددة و اإلة  دددإل ددب  عل   لمهنددد ددددين 

اا صداار و كنولوبيا المعلومار وو اإلة األيد،ال 

العامة واة دددكاأو حين  بلغ العدل الحالي ما  ُ اإل   

 ( مهند ين 9)

ا دددد ضدددددالدة   ال  ال ددإل دب الميدداني من الكليدة   −

خر ( من مو لف ال وصددددصددددار  )والجدامعار األ

(  ال   س لصددس  10حين   م ا دد  بال ما   اإل  )

 ي بامع

 دالدب من الكليدة لل ددإل دب الوداإلبي لي   15اب عداد   −

عددة لول منهدا اةمداإلار و ير وةمر كدا عن  ر ق  

منحدة تشددددام ةل ب الحجداوا لل ددإل ب بكلفدة   دد ر ة  

 ةلف ل ناإل ةإللني  30

  لية الصيدلةأل •

الصددناعة الدوااية  من ال يام بمشدداإل ن بحثية مشدد ر ة   −

وتنا  ةبحاد مشددد ر ة بين ةعضددداء تيئة ال دإل س 
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بدعم من عمالة البحن العلمي وصددندول لعم البحن 

  العلمي

 س ال دإل يب الميداني الصيداني لموا بة ة يو ر    م   −

  ال يوإل لي مهنة الصيدلة عالميةا

ال دإل ب 

 الصيداني

      مرلق  وخاإلبها الجامعةلاخس  فعيس ال دإل ب لي 

مسدددداعددة اليلبدة لالنددمداا بدالعمليدة 

ال عليمية من خالل و ددن آلية لرلن  

  ة ال ميةا مسدددد و  اليلبة الم عثر ن  

(At Risk Students ) 

 لم   م  يبيق البرنامر بعد 

2016 2020 

 عميد الكلية 

مساعد العميد لشةوأ  

 الجولة  

 إلايس ال سم  

 

 

 بلغ عدل اليلبة المفصولين  ال اليأل •

 647أل 2014/2015

 523أل 2015/2016

  376أل 2016/2017

 385أل 2017/2018

 141أل 2018/2019

ا من  لبدة برندامر الل،دة العربيدة (  دالبدة 20 م  مسدددداعددة ) •

ا من  وا ااح يددابددار (  ددالبددة 20للنددا  ين ب،يرتدداو و)

و مسدددداعدة 2016/2017خالل العام الجامعي   الواصددددة

للنددا  ين 15) الل،ددة العربيددة  ا من  لبددة برنددامر  (  ددالبددة

(  البةا خالل 20ب،يرتا ومن  وا ااح يابار الواصددة )

  2017/2018العام الجامعي 

     

 ال مي و و  ن  إليددددال األ و ددددين  اعدة اة لية اليبأل  •

  ال دإل س لي الكليةعضاء تيئة ةعل  بمين  ةاليلب

 ليدة اا  صددددال والعلوم اةلاإل دةأل سنشدددداء مر د الددعم   •

اليالبي ل  دد م خددمدار لليلبدة الدر ن  وابهوأ صددددعوبدة  

 لي ال حصيس و عد د مهاإلار ال واصس لد هم 

     

 يو ر وحو دددبة نظام    م  مر د ااع مال و دددماأ الجولةأل  

عدال برمجية ةنشددداء ملف المسدددالو ساةإليدددال األ ال مي و

 ومجموعة من اا  بانار الواصة بالجولة 
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 ليدة الحجداوا للهندد دددددة ال كنولوبيدةأل  فعيدس ااإليدددددال   •

 األ ال مي 

 ليدة اا  صددددال والعلوم اةلاإل دةأل  ددإل دب ةعضدددداء تيئدة   •

 اإليال اليلبة المحو ب ال دإل س عل  ا  ودام نظام 

ابراءار خداصدددددة بعمليدة ااإليدددددال   و ددددنأل  IT ليدة   •

 دال مي لي  بني ا دددد وددام نظدام ااإليددددال األو   دال مياأل

  مرلق موا بة مر د الجولة ا  ودام النظامو الجامعة

وسعددال   م   يو ر وحو ددددبدة نظدام اةإليدددددال األ دال مي   •

برمجية ةنشدداء ملف المسددالو ومجموعة من اا دد بانار  

 الواصة بالجولة 

ا عن  ر ق   ال مية ةم ابعة اليلبة   لية السدددياحة والفناللأل  •

و ددددن خيدة   اةإليدددددال األ دال مي اةلك روني حيدن  م  

 إليال ة لليلبة و وبيههم لال  ريال بك ا  لليس اليالب س

 مي و و  ن اليلبة عل    لية اليبأل م ابعة اةإليدال األ ال •

 بمين ةعضاء تيئة ال دإل س لي الكلية 

     

العمس عل   يو ر الويط الدإلا ية  

 بما  ودم م يلبار المج من المحلي  

 

 م   ضدمين الويط الدإلا دية مسدا ار   ناول  ضدا ا و حد ار  

ال يرف واةإلتددا  والو ددددييددة  المج من مثددس  ضدددددا ددا 

 دانوأ ال جداإلة اةلك رونيدة وبراام  كنولوبيدا  ووااع ددالو  

 المعلومار 

2016 2020 

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

 عمداء الكليار 

 إلؤ اء األ سام  

  

اا الف عل   جداإل  الجدامعدار األخر و  ليدة اليدبأل   م  

 وسبراء منا شار مس مرة من لجنة الوية الدإلا ية 
     

العمدس عل   يو ر ملف المسدددددال  

بشدكس لوإلا بما  ضدمن ا د مراإل ة 

 العملية ال عليمية بجولة عالية 

  يبيق ترا المفهوم  و ن اعليار وباإلٍ   م  

2016 2020 

 عميد الكلية 

لشةوأ  مساعد العميد 

 الجولة  

 إلايس ال سم  

 

 

لجمين ةعضددداء تيئة   اسبباإل ة   اةصدددبح ملف المسدددال م يلبة 

  ال دإل س 

 نسبة اةنجا  مك ملة لي  الة الكليار 

     
 

 

 لية السددياحة والفناللأل اع مال ملف مسددال موحد ألعضدداء 

تيئة ال دإل س لي  سدددم السدددياحة والسدددفر بما  نسدددجم من 

 .(TedQualااع مال الدولي )م يلبار الحصول عل  
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  إللن  صددددنيف الجدامعدة لي ال واعد  

مددثددسأل    ,ARWU)الددعددالددمدديددة 

Shanghai,QS,..ect( 

من خالل ايددد را  بمين ةعضددداء  

ال دددإل سدددديددة لي محر ددار   الهيئددة 

البحددن   بنشددددر  ال ي  عن   الموا ن 

 العلميو مثسأل 

Scopus, Research Gate, 

Academia, Ideas, Google 

Scholar, Thomson 

Reuters. 

 

عل  مسد و    Times   م  سيدرا  الجامعة ب صدنيف الدددددد  1

ال صدنيف حين  م   ولير   ظهر الجامعة لي ترا  آ دياو ولم 

 2014/2015و  2013/2014بيداندار الجدامعدة للسددددن ين  

) بس الوية اة د را يجية( ومن الم و ن ةأ  ظهر  صدنيف  

 الجامعة لي العام ال الم 

2   QS بين الجدامعدار   29أل حصددددلد  الجدامعدة عل  المر د

لي العدام الحداليو    33و والمر د  2015لي عدام  العربيدة  

عددام    27والدمدر دد   والدمدر دد  2016لدي  عددام    29و  لدي 

2017  

3  Webmetricsوهرر الجدامعدة بدال ر يدب الرابن عل     أل

  2019و  2018لي عامي  مس و  الجامعار األإللنية

 م  ال  دم لل صدددنيف األإللني للجامعارو وبان ظاإل وهوإل   4

 الن اار 

و م   ولير إلابط   ISI م  ايددرا  الجامعة لي  اعدة بيانار  5

ألعضددددداء تيئدة ال ددإل س لي م معرلدة المعدا ير و ر  دة  

   بها  ال سجيس

       https://jcr.incites.thomsonreuters.com 

الدامي لجمين ةعضددددداء تيئدة ال ددإل س لي   اايدددد را   6

Google Scholar  

2016 2020 

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

 عميد الكلية 

مساعد العميد لشةوأ  

 الجولة 

 إلؤ اء األ سام  

 

 ال صنيف

 

 

 

 

 

  QS صنيف 

 

 

  Nature Indexا حسددب  صددنيف  اليرمو  األول  محلية  •

  العالمي

  H- Indexبداحثين من الكليدة لدد هم    4 ليدة الحجداواأل   •

  10ة بر من 

الجميلدةأل  م  اة عدا  ألعضدددداء تيئدة ال ددإل س  ليدة الفنوأ   •

 ةلإلاا ةبحا هم لي الموا ن العالمية 

عضداء تيئة ال دإل س بضدروإلة ة م  ال عميم عل   أل  IT لية  •

عمس حسدا  عل   اعدة البيانار الو نية و رلك  م  ال عميم  

   ال ميةعل  با ي محر ار الموا ن األ

لي الكليدة  ليدة الصدددديددلدةأل بمين ةعضدددداء تيئدة ال ددإل س  •

 مسجلين لي محر ار البحن اةلك روني العالمية 

   

  
 ن يجة ال صنيف

 
 
 
 

صوإلة عن  

 ITعميم   

https://jcr.incites.thomsonreuters.com/
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لل صددنيف األإللني للجامعارو و م سل،اؤ  من  بس  ال  دم  م   •

عل    و والعمس باإلٍ تيئة اع مال مة دددسدددار ال عليم العالي

  Q.Sال  دم لل صنيف العالمي 

المشددداإل ة لي الندوة العلمية بعنواأ " حسدددين  صدددنيف   •

ولوإل معامس ال   ير واا  شهال العربي  ةالجامعار العربي

ARCIF   ال ي ا يم  لي عماأ 

ال  دم لل صددنيف األإللني للجامعارو و م سل،اؤ  من  بس   م   •

 تيئة اع مال مة سار ال عليم العالي 

للعام السددابقو   Timesو Q.Sال  دم لل صددنيف العالمي   م   •

 صددددنيف الجدامعدة ألول مرة  ددددمن  صددددنيف    و دد  م  

Times  

 Q.Sل د  م  صددنيف الجامعة لي  Q.Sبالنسددة ل صددنيف   •

Arab Region   ا  ددددمن الجددامعددة  ددالثددة و حيددن حلدد

 ددددمن الجدامعدار    33الجدامعدار األإللنيدةو ولي المر بدة  

  صنيفها  بامعة عربية  م   250العربية من ةصس 

  للعام الجد د Timesنيف  و و صQ.Sال  دم ل صنيف   م   •

   

  

 مشاإل ة الندوة 

      مرلق   م  لرلن  صنيف الجامعةاةبراءار ال ي 

 : ضبط الجودة في اإلجراءات اإلدارية.4الهدف الفرعي

لمعددامالر   سلك روني  نظددام   يو ر 

لي وملدفددار   والمبعو ين  العدداملديدن 

 الجامعة 

س ل،دا دة اعأو والعمدس بداإٍل  • ا  وبدد نظدام سلك روني مفعد 

لك روني لمعدامالر  س يو ر نظدام     م  و وبعدد  لدك عل   لدك

خالل  من  الجددامعددة  لي  والمبعو ين  العدداملين  وملفددار 

 يو ر النظدام المحو دددددب الوداص بدالمبعو ين و حدد ثدم  

الوداصددددة بهم من نظدام  بشددددكدس لاام وإلبط  دالدة البيداندار  

حو ددبة  الة   شدد مس عل و  الهيئة ال دإل سددية المحو ددب

الك ب الصدددالإلة عن لاارة المواإلل البشدددر ة )يدددهالار 

الوبرةو الك ب ال نفير ة ل راإلار اللجاأو الك ب الر دددمية 

 لمو لف الجهار الواإلبية( 

 ا ( ملفة 380ةإليفة ما   اإل  من )  م   •

لهر ددة الملفار وبلغ عدل الصددفحار ال ي  م  ود نها    م   •

 صفحة(  747( ا نين و سعين ةلفةا و747 92)

2016 2018 

لاارة المواإلل  

 البشر ة  

مر د الحا ب  

 والمعلومار  
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لك رونية  ددددمن حل ة  بدة  نظام م كامس  دعم اليلبار اة •

ل  ال سددددم المعني و ن هي عند ال نفير العمس سمن العاملين 

الميلو  لي ل واأ الداارةو  دددمن م ابعة  املة لسدددير 

لك رونيدة  سخددمدة    15س الل     م  حيدن  و  العمدس الميلو 

  لك رونية بد دة مس  بالة سلع الة و ي م س الة خدمار 

البشددددر ددةأل   ميوإل  عكس  ددالددة سنظددام  المواإلل  لك روني 

ال حد ثار عل  بيانار العاملين ا د يالعها عل  الحسدابار 

حو دددبة  الة الك ب الصدددالإلة عن  من خالل  بهم الواصدددة  

لاارة المواإلل البشددددر ة )يددددهدالار الوبرةو الك ب ال نفير ة  

الدجدهددار   لدمدود دلدف  الدر ددددمديددة  الدكد ددب  الدلدجدداأو  لد دراإلار 

 الواإلبية( 

     

 فعيدس نظدام ةإل دام الملفدار الموحدد  

 لي بمين الوحدار اةلاإل ة 

األإليددددفدة   وم  دالدة وحددار الجدامعدة بدا دددد وددام نظدام  

المعددامالر   ل ر يم  نظددام موحددد  حيددن  وبددد  اةلك رونيددة 

 بالجامعة 

2016 2018 

  الة وحدار الجامعة  

مر د الحا ب  

 والمعلومار  

 

 

 المواإلل البشر ةأل 

لك روني بدال عداوأ من مر د  يو ر نظدام األإليددددفدة اة −

الحا ددب والمعلومار ألإليددفة الملفار الوإل ية الواصددة  

تديدئددة   اةلاإل ديدن  بدد عضدددددداء  والدمدوودفديدن  الد دددإل دس 

 والمس ودمين 

لك رونية بال عاوأ من ةس الل  لبار المواإلل البشدددر ة ا −

مر د الحا ددب والمعلومار بحين  سدد يين العاملوأ من 

 خالل الحسابار الواصة  بهم  لب الو ااق الواصة بهم 

بيلددب  يبيق    − الودداص  االك رونيددة  اةبددا ار  نظددام 

اإل ين والفنيين ولق ال سددددلسددددس اابا ار للمووفين اةل

 اةلاإلا الم بن 

ا عل    −  م   يبيق نظدام العمدس المرأ والمعمول بدم عدالميدة

 لوام المووفين اةلاإل ين  لي الجامعة 

   

 

 

إللن مسدددد و  الد ة والسددددرعة لي  

العمدس من خالل نظدام  مني محددل 

 ةنجا  المعامالر 

اليلبدار وال نفيدر   والم دابعدة اةلك رونيو  ا دددد وددام نظدام 

وا د ودام البر د اةلك روني بالمرا دالر وا د ودام األإليدفة 

 واأل م م ةل  سل  السرعة والد ة لي سنجا  المعامالر 

2016 2018 
  الة وحدار الجامعة  
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إللن مسد و  الد ة والسدرعة لي العمس من المواإلل البشدر ةأل 

من خالل خالل نظدام  مني محددل ةنجدا  المعدامالر و لدك  

  تيس الكالإل اةلاإلا و دإل بم  و و د ودام األنظمة المحو دبةا

 ةنجا  المعامالر بد ة و رعة ومهنية عالية 

 سددددر ن آلية ا  ناء مصددددالإل المعلومار ومعالج ها  المك بةأل 

  وا اح ها للمس فيد ن

وحدة الر ابةو واع مال سبراءار ل م  سصدددداإل  عليمار بد دة 

ال د يق وال د يق الداخلي والم ابعةو والرل عل  ا د يضداحار 

 ل واأ المحا بة 

     

سنشدداء نظام الشددكاو  واا  راحار 

 سلك رونيةا عل  مو ن الجامعة 

ا  وبد نظدام يددددكداوا وا  راحار سلك روني لعد ال ل،ا ة  •

 اعأ 

انشداء نواة للنظام الميلو  لهر  ال،ا ة )ا د ل الرايس(    م   •

  س ل اإل ومفع  ولم  ُ 

2016 2018 
مر د الحا ب  

 والمعلومار  
  

 

  :الخاصة بالكشف عن السرقات العلمية  Turnitinبرمجيةا باستخدام  اليرموك تبدأ رسميً 

الواصدة ب حسدين الك ابة و جنب السدر ار واا  با دار العلمية   Turnitinبرمجية   البدء با د ودام  وجامعة وبهدف ااإل  اء بمسد و  ونوعية النشدر العلمي ليهالا من الوية اة د را يجية ل مايدية 

  Turnitinا عل  إلخصدة ا د ودام برمجية  حصدل  الجامعة إل دمية و حين  الممنوعة لي األبحاد العلميةو وإل دااس الد  وإلا  والمابسد يرو باة دالة سل  مشداإل ن  ورا اليلبة لمرحلة البكالوإل وا

العلمية وال   د من مصدددا ية البحود العلمية والواببار واألعمال الفكر ةو حين   عامس ترا النظام باة ددالة ال  الل،ة  ة  ن رن  ل جنب عمليار السددر ة اةنظمة عل  يددبكالرا  عد من ةيددهر األ

 وال ي  م  سعالة صياغ ها ة ل،ة منها العربية للكشف عن المح و ار المنسوخة 30نجليد ة من ة ثر من اة

  :لكترونية الذكيةخدمات اإلطالق حزمة جديدة من الإ

ل وييط بدال عداوأ من  ليدة  كنولوبيدا المعلومدار  حفدس س الل حدمدة بدد ددة من الوددمدار االك رونيدة الدر يدة ألعضدددداء الهيئ ين األ دال ميدة واةلاإل دة واليلبدةو ال ي ةعدد هدا لاارة ال نميدة وا م   نظيم  

 ولاارة ال بول وال سجيسو  من  عيها ل يو ر نظام صنن ال راإل الر ي وعلوم الحا و  ومر د الحا ب والمعلومارو  
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 العالمية المحور: 

 المستقبلية.مسيرة الجامعة ورؤيتها  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.1الهدف الفرعي

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة  

 اإلستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ 

النسبة المئوية  

 لإلنجاز/ العدد 
 مالحظات 

 الى  من

   الية ةنشية 

 ةنشية إل ا ية 

 ةنشية  رليهية 

 م   نظيم عدل من األنشددية الر ا ددية والفنية ال ي  سدد هدف  

اليلبة األبانب من ةبر تا العشداء الشدعبي للجاليار وبيولة 

الجاليار الر ا دية وندو ين   الي ين من من د  الفكر العربي 

 الحسن ومة مر مس  بس الشبا  العربي برعا ة  مو األمير  

 عمالة يةوأ اليلبة  2020 2016

 

 

 68عدل األنشية الث اليةأل 

 38عدل األنشية الر ا يةأل 

 15عدل األنشية ال رليهيةأل 

 عمالة يةوأ اليلبة   

 ةنشية   

عمالة يةوأ  

 اليلبة 

 البةا لكس  42والمشدددداإل ين  14عدل األنشددددية الث اليةأل  •

 نشا    

 نشا ةا مو لفةا لليلبة األبانب  18 م   نظيم   •

 مو لفة  ةنشية لنية و  الية وإل ا ية م  نظيم عدة  •
   

 مر د الل،ار  
 

ةنشية يةوأ  

 اليلبة 

 2فنشا ار  
 

ةنشية لنية و  الية  

 وإل ا ية 

 نشا    الي ولني و رليهي  12الل،ارأل مر د   •

نشدددية  بية و  الية وإل ا دددية  ة( 9ع د )  م   لية اليبأل  •

( نشددددا  م نوف لي  21و ولي الفصددددس الثداني )و رليهيدة

 مجاار  بية و  الية وإل ا ية و رليهية 

نشددددا  لني و  دالي  83عمدالة يددددةوأ اليلبدةأل  م   نظيم   •

 الفصس الثاني  نشا  لي 42  ووإل ا ي

   

  

 مر د الل،ار 

 

  يةوأ اليلبة

 إل ا ي

 لني و  الي 

ا لي  دالدة 12 م  ع دد )يددددةوأ اليلبدةأل   • ا م نوعدة ( نشددددا دة

المجاار اليبية والر ا ددية والث الية وال رليهيةو  ما  م  

لي العد د من األنشددية الر ا ددية    ل اء ولا(  38) نفير  

إعدال إل دااس مصدوإلة ليد وتار حول و  ما  ام  بمرلق

و وةإلبعدة مجموعدة من اللوحدار الودليدةو  بدااحدة  وإلوندا

  ةعدال من بر دة  لبة اليرمو   
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     2019/2020الجامعي التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام 

ــ دائ     140 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

و  داليدة  لي مجداار  بيدة  نشدددددا ين    ر  ليدة اليدبع دد •

  وإل ا ية و رليهية

مدهدربدداأ  ددددندوا  د ددالدي   دندفديددر 

الدجددالديددار   لدجدمديدن  ابد دمدداعدي 

(Global Day  ددع  لدم اليلبدة  )

 والمج من المحلي 

ومهربداأ    2015/2016 م   نفيدر مهربداأ الجداليدار لي   •

نفدر تدرا المهربداأ حيدن  ُ   2016/2017آخر لي عدام  

 ا وبشكس لوإلا   نو ة 

ال راد الشدعبي للجاليار العربية واألبنبية  س امة معرض   •

 عربية وةبنبية  ة( لول24حين ياإل  لي المعرض )

س دامدة عشدددداء يددددعبي ليلبدة الجداليدار العربيدة واألبنبيدة   •

( بداليدة عربيدة وةبنبيدة ب  دد م اليبق 26)ليدم  يدددداإل د   

 الشعبي لبلدانهم 

 عمالة يةوأ اليلبة  2020 2016

 

 

لليلبة   وصدديص صددفحة خاصددة  

الدجددامدعددة   مدو دن  عدلد   األبددانددب 

 اةلك روني 

ا  وبد صدفحة خاصدة لليلبة األبانب عل  مو ن الجامعةو 

و  م نشدددر نشدددا ار اليلبة األبانب من خالل إلابط ةحداد  

 ونشا ار عل  مو ن عمالة يةوأ اليلبة 

6/2016 12/2016 
 عمالة يةوأ اليلبة 

 مر د الحا ب 
 

http://dsa.yu.e

du.jo 

و دعدر دفدي   لدلديدلدبددة لد دداء  درحديدبدي 

 بدا ة الفصس ااول األبانب  

  م  نظيم ل داء  رحيبي و عر في من اليلبدة األبانب بدا ة  س 

 عام لإلا ي وبشكس لوإلا 
2016 2020 

 عمالة يةوأ اليلبة 

 العال ار الدولية 

 
 ل اء  رحيبي

اح فال  رليهي خالل الفصس  

 األول 

ليلبدة الجداليدار وحفدس لني ليلبدة   م  عمدس حفدس لني وعشدددداء 

 بنو  يرل آ يا 
2016 2020 

 عمالة يةوأ اليلبة 

 العال ار الدولية 

 
 

 م  س امة عشداء يدعبي ليلبة الجاليار العربية واألبنبية حول 

( بداليدة عربيدة 26ندالوإلة  ليدة ال دانوأ حيدن  م  مشدددداإل دة )

 وةبنبية ب  د م اليبق الشعبي لبلدانهم 

   

 

 اح فال  رليهي

العمدانيين  لملحق الث دالي العمداني من اليلبدة  ل نظيم ل داء   •

 الجامعة بإل ين االد

ع دد اب مداعار لوإل ة من ممثلي اليلبدة الوالد ن لل بداحدن   •

 لي يةوأ اليلبة واا  ماف ا  راحا هم ويكواتم 

   

 

 

س دامدة حفدس ال  داح األ ددددبوف الددولي األول لجدامعدة  م    •

 اليرمو  
   

 
 

 وإقليميًا.: تسويق برامج الجامعة محليًا وعالميًا  2الهدف الفرعي

والد سددددجديددس  الد دبدول  لاادرة   دكدلديدف 

وعمالة الدإلا ددددار العليا لو ددددن  

خية  سدو  ية لبرامر البكالوإل وا 

ميو ددار  عر فيددة   و ولير  المووفين  من    م  ولير  ددالإل 

 لإلا ي لليلبة لي  س لصس 
2016 2020 

لاارة ال بول  

 وال سجيس  

عمالة الدإلا ار  

 العليا 
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http://dsa.yu.edu.jo/
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ــ دائ     141 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

العليدداو و صددددميم  والدددإلا ددددددار 

ميو دار  عر فيدة ببرامر الجدامعدة  

 وسبرا  مدا اتا اة جابية 

 KeyStoneيهوإل من مو ن    3 م  ااي را  المجاني لمدة   •

 ل رو ر برامر الجامعة 

 فا ية  عاوأ علمي من مة دددسدددة ال مة بال ربية  س م   و ين   •

 والث الة/ الناصرة اب عاد  لبة لإلا ار عليا 

العددد ددد من   • الوإل يددة  تنددا   والمنشددددوإلار  الميو ددار 

 واةلك رونية الواصة ب رو ر برامر الجامعة 

% من عددل اليلبدة  09اإل فعد  نسددددبدة اليلبدة األبداندب من  •

% عدام 3 10   نسددددبدة  سل  2014/2015اةبمدالي عدام  

نسددددددبددة  2016/2017 سلدد   و دد،دديددرر  عددام  4 9و   %

2017/2018  

   

    KeyStoneمو ن 

 

 

ميو ار  

وبرويوإلار  

 ال سو ق 

 

 

 

اليلبة  

 2017الوالد ن

 البةا  31871من ةصددس   2537ةصددبح عدل اليلبة األبانب  

 2334عدل اليلبةو و%   ر بةا من 08و البة ةا ما نسددددب م  

 % لي الفصس الثاني 6 7ةا ما نسب م  30729من ةصس 
   

ليلبة الوالد ن  ا 

 1ف  2018
 

 2والد ن ف

  36906من ةصددددس    2827ةصددددبح عدل اليلبة األبانب   •

%   ر بةا من عدل اليلبةو  7.7سدددب م   البةا و البة ةا ما ن

  34119من ةصددس    2305وبلغ عدلتم لي الفصددس الثاني 

 %   ر بةا من عدل اليلبة 14.8ةا ما نسب م  

و ددع   لية اليب خية  سددو  ية ا دد  يا  ة بر عدل   •

  ممكن من اليلبة األبانب لالل حال بالكلية

   

 

 1والد ن ف

 

 2والد ن ف

مشددددداإل دة الجدامعدة لي المعداإلض 

 المحلية واة ليمية والدولية  

 م  المشددداإل ة بددددددد  ثر من معرض ل سدددو ق الجامعة عل   

 المس و  المحلي واة ليمي 

2016 2020 

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

لاارة ال بول  

 وال سجيس  

عمالة الدإلا ار  

 العليا 

 

 

ل سدددو ق برامر الجامعة  م   المشددداإل ة بعدة معاإلض   •

ةإلبديددسو   )مدعدرض  واة دلديدمدي  الدمدحدلدي  الدمسدددد دو   عدلد  

 ومعرض لبي( 

المشدداإل ة لي معرض الجاليار األإللنية ل سددو ق برامر  •

 الجامعار األإللنية لي لولة الكو   
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مشدددداإل ة عدل من اليلبة األبانب لي مر د الل،ارو ل مثيس  

بال نسديق من عمالة يدةوأ لولهم لي معرض الجاليار و لك  

 اليلبة 

س دامدة المعرض الددولي عوالم الث دالدة لي   ليدة اع داإلأل  م  

 ( مرلقبامعة اليرمو  )

   

 

 

 وصدددديص ة  ونة عل  الصددددفحة  

الرايسدددديدة لمو ن الجدامعدة لليلبدة  

الجددامعددة  برامر  الجدددل  و ددددح 

الد دبدول   و دعدلديدمددار  الدمدود دلدفددة 

 وال سهيالر والر وم 

 

 

 

 

 

 فعيدس لليدس عل  مو ن الجدامعدة الرايسددددي  دابن لدداارة ال بول 

 وال سجيس 

2/2016 6/2016 

لاارة ال بول  

 وال سجيس  

عمالة الدإلا ار  

 العليا 

  د الحا ب  مر

لاارة العال ار  

 والمشاإل ن الدولية  

 

 

ال بول ة وصدددديص     م   لاارة  الجددامعددة/  عل  مو ن    ونددة 

وال سدجيس  و دح برامر الجامعة و عليمار ال بول والر دوم 

العربيددة  حدد  مسددددم  )الراغبوأ بدالددإلا دددددة(   بدالل، ين 

 واةنجليد ة 

و رلك  وبد إلابط مشددابم ليلبة الدإلا ددار العليا عل  مو ن 

  عمالة البحن العلمي والدإلا ار العليا

   

 
http://admreg.

yu.edu.jo 
 

https://graduat

estudies.yu.ed

u.jo 

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

 والمشددداإل ن سنشددداء لاارة العال ار

الدولية و شددددمس  سددددم المشدددداإل ن 

 و سم العال ار الدولية  الدولية

 م  سنشددداء لاارة العال ار والمشددداإل ن الدولية بموبب  راإل  

و  21/1/2016مجلس الجدامعدة لي بلسدددد دم الثدانيدة ب داإل    

 وس راإل الهيكس ال نظيمي لها 

1/6 /2016 1/8 /2016 
للشةوأ  نااب الرايس 

 األ ال مية
  راإل اةنشاء  

      ا  حداد  سم ن س المعرلة وال كنولوبيا   م   

ا فددا يددار بددد دددة من مرا د   و ين 

 بحثية وبامعار مرمو ة 

 ا فا ية لولية   12 م   و ين  

2016  

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

لاارة العال ار  

 والمشاإل ن الدولية 

 

 اا فا يار

من بامعارو  الد من مشددروف  6ا فا يار ) 9 و ين    م   •

Erasmus+)  

 مر رة  فاتم و عاوأ من بامعار مو لفة  15 و ين   •
    

ا فا يار ومر رار  

 ال عاوأ
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 م   و ين  ددبعة برو و وار من بامعار  ر ية  ددمن    •

الدعدلدمدي   الد دعدداوأ  بدهدددف  مدوانددا/  در ديدداو  بدرو دو دول 

 دإل س والمووفين الواأل ال ميو و بالل ةعضدددداء تيئة  

 واليلبة  

ا فددا يددار ومددر رار  فدداتم من   العمددس بدداإلٍ  • عل   و ين 

 ددبانيةو  س ال مية  ة/ لرنسدداو ومة ددسددار  2بامعة ليوأ

ومة دسدة  ا روأ لل عليم العالي المف وح/ امر كاو بامعة  

Cologne   وبرو و ول مواندا من بدامعدة     األلمدانيدةو

  اإلا اا ال ر ية 

من برو و ول    3من بدامعدارو    11)  ةا فدا يد   15 و ين   •

 و ين  (و  ما  م  +Erasmus ددمن مشددروف   1مواناو  

مر رار  فاتم عل  الفصدس الثاني  5بد د ينو و   ينا فا ي

2017/2018  

 3مة ددسددة وبهة ةخر  خاإلبية و 14بحن ال عاوأ من  •

 من بهة لاخلية 

عل     ع ددد • ال دداامين  من  الل،ددار  لي مر د  اب مدداعددار 

مة دددسدددة اللسددداأ العربي بهدف ع د ا فا ية  عاوأ من  

 برنامر الل،ة العربية للنا  ين ب،يرتا 

   

مر رار  عاوأ   

 و فاتم

 

مر رار بحن  

 ال عاوأ

 

 

 

 اا فا يار الجد دة 

 

 

اا فال عل  منا شددة يددرا ار وةنشددية    م  اةعالمأل    لية •

  ال عاوأ ما بين الكلية والو الة الفرنسية

ب • ا فددا يددار   4 و ين   ددامدد   ليددة اع دداإل واألنثربولوبيددا 

 عاوأ ومر رار  فاتم من بامعار ومة دددسدددار لولية  

  ضددددمن مجداار  عداوأ ة دال مي مثدس  ددإل دب اليلبدة 

  والبحن العلمي و بالل باحثين وع د الوإلع

ا فا يار  شاإل ية من خالل  4 و ين ب لية الر ا ة    ام   •

كلية وةعضددداء  الا صددداار و عاوأ بين بامعار  ضدددم 

 تيئة ال دإل س الر ن حا وا عل  بعثة ةو منحة خاإلبية 

السددياحة والفنالل  ب و ين س فا ي ين األول  من   ام   لية •

لنددل ال وار ةإلبداأ والثدانيدة من    /ا فدا يدة لنددل إلو داندا

  سلحةالم

   

  

 الو الة الفرنسية 
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ا فدا يدة  فداتم بين الجدامعدة  •  دامد   ليدة ال ربيدة ب و ين 

وبمعية  و سدد   ددكو  لل نمية ااب ماعية لي الشددرل  

 األو ط 

ا فا يار ومر رار  فاتم  7لاارة الراا دددة  ب و ين    ام  •

و عاوأ من بامعار ومة دسدار لولية   ضدمن مجاار  

لل  عاوأ ة ال مي مثس  دإل ب اليلبة والبحن العلمي و با

ا فدا يدة ومدر رة  فداتم و عداوأ مشدددد ر     15و وبداحثين

  خالل الفصس الثاني و بالل

م من خالل من مر د لسددداأ األ ةا فا يمر د الل،ار ع د  •

يدددر ة موا دددم لل كنولوبيا لي مجال  عليم الل،ة العربية 

 للنا  ين ب،يرتا 

 مر د الر الةأل  •

ع دد عددة يددددرا دار من مة ددددسددددار محليدة و و ين  −

  TTIمدر رار  فداتم مثدس بمعيدة المب كر ن األإللنيين  

و لدك لربط الموربدار العمليدة والعلميدة من حدابدار 

 الصناعة المحلية  

   فعيس مجاار ال عاوأ من يمال   اإلر −

 
 
 

 ا فا يار الراا ة 

 

 

 

 

 اا فا ية
 

 مر د الر الةأل  •

 ولير لرص  دإل ب ليال   لية الحجاوا لي مو بر   −

ةوإلانر اليرمو  اةبداعيو والعمدس عل   ولير لرص  

وبال نسدددديق من  دإل ب لليلبة لاخس األإللأ وخاإلاو 

  مة سة الحجاوا 

ةوإلانر   − لي مو بر  الكليددة  عدددل من  ال    دددإل ددب 

 البين من  سدددم الهند دددة اليبية و وOYILبداعي  اة

إللأ بال عاوأ من مة ددددسددددة تشددددام ةل ب خاإلا األ

 الحجاوا العلمية 

ا فا يار ومر رار  فاتم  8لاارة الراا دددة  ب و ين    ام  •

و عاوأ من بامعار ومة دسدار لولية   ضدمن مجاار  

 عاوأ ة ال مي مثس  دإل ب اليلبة والبحن العلمي و بالل 

خالل الفصددس الثاني من  9خالل الفصددس األول و  باحثين

 مرلق  2019/2020العام الجامعي 
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ع ددد لوإلار  دددإل بيددة عل    ددابددة 

و و يفية الحصدول  الدوليةالمشداإل ن 

 عل  لعم للمشاإل ن البحثية 

لوإلار حول تدرا المو ددددوف ألعضددددداء تيئدة   3ع دد     م  

 ال دإل س من  بس مر د الجولة 
2016 2020 

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

لاارة العال ار  

 والمشاإل ن الدولية 

 

 

عن  يفية الحصددول  منها  أ اع د  الد وإليددار عمس ا ن   م  

 Hopes Seminarعل  لعم للمشاإل نو ووإلية عن 
  

 

 
 وإلية عمس توبس  

 أل IT لية 

ر  لي ةحد المشدددداإل ن ال ي  دعمهدا برنام  شدددداإل  الكليدة •

(Erasmus Plus) ح  عنواأأل  

Math & Computing Foundations of Software 

Engineering.    
 

 مشاإل ة لي مة مر اة حال األوإلوبي بعنواأألال •

"Higher Education Cooperation between 

Europe and Jordan" "Study in Europe" 
 

حل ار ن اع من ممثلين من  الد بامعار  مشدداإل ة لي  ال •

  اإل ة،تن

مشددداإل ة عدل من ةعضددداء تيئة ال دإل س لي الكلية لي   •

 ل اء ال عر ف بمشروفأل

Development of Health Informatics 

Integrated Curricula in Computing and 

Health-Oriented Undergraduate Degrees 

(HiCure).    

بدرنددامدر  األوإلوبدي  ددددمدن  اة دحددال  مدن                     والدمدددعدوم 

(Erasmus Plus)  
 

   فو  بثال ة مشاإل ن بحثية  من برنامر توبد الجامعة •

   

  

 
StudyInEurop

ookleteB 
 

HealthInforma

ticsBooklet 

 
 

نشا  الجمعية  

 الكوإل ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشاإل ن الفاادة 

البيدداندار المر بيددة   حددد دن بمين 

حديددن   مدن  الدعددالدمديددة  بدمدةيددددرار 

والدبدرامدر  والديدلدبددة  الدعددامدلدوأ 

الدعدربديددة  بددالدلد،د ديدن  والدمشدددددداإل دن 

 نجليد ة واة

 

 م   صددددميم مو ن سلك روني بد د للداارة  عكس البعد الدولي  

للجدامعدة من حيدن المشددددداإل ن الددوليدة واا فدا يدار الددوليدة  

 مرلقوبرامر ال بالل األ ال مي   

 

 

1/6 /2016 1/9 /2016 

  لاارة العال ار

 الدولية والمشاإل ن 

 مر د الحا ب 
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 تبني سياسات وتعليمات تجذب وتشجع تبادل األساتذة، وتشجع المشاركات الخارجية.  4الفرعيالهدف 

إللن ةعددال ةعضدددداء تيئدة ال ددإل س 

 غير األإللنيين 

عضددددو تيئة  دإل س من مصددددر و ر يا   17ا دددد  يا     م  

 2020 2016  بانيا للعمس لي الجامعة سولرنسا و

 إلاا ة الجامعة  

المواإلل  لاارة 

 البشر ة  

  

من ةصدس   32بلغ عدل ةعضداء تيئة ال دإل س غير األإللنيين  

( عضو تيئة  دإل س غير ةإللني 13و حين  م   عيين )1086

  %3 1او وبنسبة   الة ( عضوة 32ل  )سلير فن العدل 

     

الهيئة ال دإل سية 

 34الفصس األول ولي    1090من ةصس     33اإل فن العدل سل    ةغير األإللني 

  2017/2018لي الفصس الثاني  1105من ةصس 
    

من ةصدس   27 بالفصدس األول بلغ عدل ةعضداء تيئة ال دإل س

ا بنسددبة 1109 ا  1122من ةصددس    28%و و4 2عضددوة عضددوة

 % لي الفصس الثاني 49 2بنسبة  

 غير األإللنيين     

ا  1102من ةصددس   15بلغ عدل ةعضدداء تيئة ال دإل س  عضددوة

من  14و و%4 1بنسددددبة   2019/2020 الفصددددس األوللي 

 % لي الفصس الثاني 3 1بنسبة  1110ةصس 

    
 غير األإللنيين 

 

 2ف

  الة عدل مشددداإل ة ةعضددداء تيئة 

لدلدمدة دمدرار   الدمدددعدومددة  الد دددإل دس 

 الواإلبية 

 الموصصار المالية وعدل المشاإل ينأل

  ا مشاإل ة  51( ل ناإل و150000)أل 2014/2015 •

  ا مشاإل ة  99( ل ناإل و200000أل )2015/2016 •

  امشاإل ة  148( ل ناإل و177500أل )2016/2017 •

2016 2020 

 إلاا ة الجامعة  

المواإلل  لاارة 

 البشر ة  

 
موصصار  ال

والمشاإل ين لي  

 المة مرار 

  2018بل،   يمة الموصدصدار المالية للمة مرار لسدنة   •

 ( ل ناإل  180000)

( ةعضددددداء تيئدة  ددإل س لي مة مرار  108يددددداإل  ) •

( عضددو  114خاإلبية خالل الفصددس األولو ويدداإل  )

  2017/2018تيئة  دإل س خالل الفصس الثاني 

ا لاخليةا وخاإلبيةا  13ياإل   الجامعة بد  •  مة مرة

   

 

  اامة المشاإل ين

 

  اامة المة مرار 

(  120و و)(111المشداإل ين لي مة مرار خاإلبية )بلغ عدل  

 ( مرلقلي الفصس الثاني )

 مة مرار خاإلبية  5لي  3 لية السياحةأل عدل المشاإل ين 

  لية ال انوأأل عدل المشاإل ين واحد لي مة مر ن خاإلبيين 

   

  

  اامة المشاإل ين
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مة مرار خداإلبيددة   7لي    7أل عددل المشددددداإل ين  IT ليددة  

 ( مرلق)

 8ةعضدددداء تيئة  دإل س لي  9 لية اا  صددددالأل مشدددداإل ة  

 ( مرلقمة مرار خاإلبية وواحد لاخلي )

من ةعضددداء تيئة ال دإل س  2 لية الفنوأ الجميلةأل مشددداإل ة  

 لي مة مرار خاإلبية 

مة مر   15عضدو تيئة  دإل س لي  18 لية اعلا أل مشداإل ة 

 ( مرلقاإلبي )خ

من ةعضددددداء تيئدة ال ددإل س لي   3 ليدة اع داإلأل مشددددداإل دة  

 ( مرلقخاإلبية )مة مرار  

 لاخلية  3مشاإل ار خاإلبية و 5 لية العلومأل 

مشداإل ةا ( 81بلغ عدل المشداإل ين لي مة مرار خاإلبية ) •

  2019/2020خالل الفصدددددس األول من العدام الجدامعي  

 (  مرفق)

  لية اةعالمأل المشاإل ة لي  الد مة مرار علمية  •

 ليدة اعلا أل مشدددداإل دة عضددددو تيئدة  ددإل س واحدد لي  •

  ر يا  -مة مر ال اإل   ح يبة العلوم لي انيا يا 

 ليدة ال ربيدةأل المشدددداإل ة لي مة مرار سلك رونيدة موبهدم   •

المحلي مثددسأل "اا  ئددا  من منظوإل حددد ددن"و  للمج من 

ال عليم وال ل م عن بعدد ة نداء اليواإلل واأل مدارأل ال عدامدس  

ا(   من بااحة  وإلونا )ةنمو بة

ةعضدداء تيئة  دإل س لي مة مرار   8أل مشدداإل ة IT لية  •

م نوعةو باة دددالة سل  حضدددوإل اب ماف اللجنة المنظمة  

 مرلق  ACITلمة مر  

المشددددداإل دة لي    ليدة الحجداوا للهندد دددددة ال كنولوبيدةأل •

ول "نحو ن لة نوعية" المة مر اا دد شدداإلا الهند ددي األ

حيدن  م  نظيم    وعمداأ–لنددل لوإلو دال    24-25/9/2019

المة مر من  بس ن ابة المهند ددين ااإللنيين وبال عاوأ من  

 عدة بهار 

ا ةأ  المة مرار والمشدددداإل ار  ان  محدولة بالفصددددس   علمة

 الثاني بسبب بااحة  وإلونا 
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  ددالة مشددددداإل ددة  لبددة الجددامعددة  

 الم،الإل ن لجامعار ةبنبية 

من  لبة الجامعة سل  بامعار عالمية  ا(  البة 32)  اإل ددال م  

 2020 2016  من برامر ال بالل الممولة من بهار مانحة ةبنبية 

 إلاا ة الجامعة  

لاارة العال ار  

   والمشاإل ن الدولية

  

ا بد أ عددل    ا(  دالبدة 32 م  اإل دددددال ) من  لبدة الجدامعدةو علمدة

ن عن  ر ق برامر ال بدالل اليالبي لي عدام   اليلبدة الم،دالإل

 (  ال  10)  اأ 2014/2015

     

عل   (  البةا من  لبة الجامعة الحاصددلين  28 م  اإل ددال ) •

  +Erasmusمنح 

(  ال  من  لية اليب لل دإل ب لي 10 دددي م اإل دددال ) •

  مر كيةالوا ار الم حدة األبامعة م شجن لي 

     

ل  مس شفيار لي س   لية اليب الب و البة من   (30)  اإلة 

لمدانيدا وبر يدانيدا ل يبيق  ةمر كيدة و ندد والوا دار الم حددة األ

  مسال ال دإل ب السر را

     

 ليدة اليدبأل ال نسدددديق من بدامعدار عدالميدة ل ددإل دب اليلبدة   •

ال دددإل ددب بد دداإلة بعض ( من  لبددة  8ليهدداو حيددن  ددام )

المسد شدفيار لي الوا ار الم حدةو  نداو ةلمانياو وبر يانيا  

 الب و  ما حصدس و لك ل يبيق مسدال ال دإل ب السدر را

لي  واحد لفصدس  من  سدم الل،ة الفرنسدية عل  منحة لإلا دية  

لرنسدا  دمن اا فا ية المو عة بين اليرمو  وبامعة نان   

 مرلق الفرنسية 

     

  دالة ةعددال اليلبدة ال دالمين لمر د 

وبرامر   لف رار الل،ددار  الجددامعددة 

  صيرة 

 البةا ةبنبيةا لدإلا دددة العربية ل،ير  30 م  ا ددد  يا  حوالي  

 النا  ين بها 
2016 2020 

لاارة العال ار  

 الدولية  

 مر د الل،ار  

 ال بول وال سجيس  

 

 

لي مر د الل،دار وبرامر   اةبنبيدة   ا(  دالبدة 252 م  ا دددد  بدال )

 الجامعة المو لفة لف رار  صيرة 
     

ا بدد ددةا لي مر د الل،دار  73 م  ا دددد  بدال   ا ةبنبيدة و م  و   دالبدة

  +Erasmusعل  منح  البةا ةبنبيةا حاصددلين  18ا دد  بال  

ا عل    دالبدة   52ا دددد  يدا      م  من اا حدال األوإلوبيو  مدا  

 البةا   24ولي مر د الل،ارو    الفصس الثاني والفصس الصيفي

  ليلبة األبانبالموصصة ل دإل سية اللي الشعب 

     

(  البةا يدعبة  دإل سدية ليلبة  30و)و (  البةا89ا د  يا  )  م  

و  مدا  م  2018/2019لي الفصددددس األول    بداندبالجدامعدة األ

( بنسدية مو لفة عل  الفصدس  15(  البةا من )80ا د  يا  )
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(  البةا يددعبة  دإل سددية ليلبة الجامعة األبانبو  78الثاني و)

(  البةا يددعبة  دإل سددية ليلبة  26(  ال و و)6وا دد  يا  )

 الجامعة األبانب عل  الفصس الصيفي 

 مر د الل،ارأل

(  البار من الصدين عل  حسدا  ال بالل 10ا د  بال ) م   −

الث دالي من و اإلة ال عليم العداليو و لدك لمددة  ددددندة لي 

 مر د الل،ار 

 ددددمن برندامر مواندا    من  ر يدا دالبدار    3ا دددد  بدال   −

Mawlana  2019/2020للعام الجامعي  

لبرندامر الل،دة العربيدة للندا  ين  يداليدة  ا   دالبدةا دددد  بدال   −

برنامر ال بالل عل  برنامر ا را ددموا  ب،يرتا  ددمن 

  بلس

ا  11 ددإل س ) − عل   و دا لندد    ومداليد دا  ومن  وإل دا(  دالبدة

 نف  هم الواصة 

     

عضددداء تيئة ال دإل س ة  الة ةعدال  

الم،الإل ن لجهار خاإلبية ولف رار 

  صيرة 

( عضدددو تيئة  دإل س لي   اإلار خاإلبية 38 م  اإل دددال )

 2020 2016 وب مو س من برامر  بالل منوعة  صيرة لجامعار ةبنبية 

لاارة العال ار  

 والمشاإل ن الدولية  

 الكليار 

  

( عضدددو تيئة  دإل س لي   اإلار خاإلبية 65اإل دددال )  م  

ا ب أ عدل الم،الإل عن  ر ق برامر ال بالل   ن صددديرةو علمة

 ( ل ط 2 اأ ) 2014/2015ألعضاء تيئة ال دإل س عام 

     

  ةعضداء( 10اإل دال )   م  و ومن  لية العلوم 3عدل الم،الإل ن 

ةعضداء تيئة  3وو تيئة  دإل س لي   اإلار خاإلبية  صديرة

وبلغ لي س دددبانياو    ل  بامعة  ا ددد يالس  IT دإل س من  لية 

الم،ددالإل ن عن  ر ق   من بددامعددة   Erasmusمنح  عدددل 

( عضددددو تئيدة  ددإل س 16وإلوبي )ل  اا حدال األساليرمو   

  مووفين  (3و)

     

برندامر   لي  1 ليدة السدددديداحدة والفنداللأل عددل الم،دالإل ن   •

 Erasmus    

 دام عددل من ةعضدددداء تيئدة  ليدة اع داإل واألنثربولوبيداأل   •

   لعدة بهار خاإلبيةال دإل س بد اإلار  صيرة 

 ( مرلقمثالأل )

  لية اع اإل ةمثلةأل     
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 كنولوبيا المعلومار وعلوم الحا دو أل  م  مشداإل ة   لية •

ةعضاء تيئة  دإل س  4مشاإل ة  باحثين س نين من الكليةو و

 ( مرلق من برنامر س را موا بلس )

ال دإل س عضددداء تيئة ة  الة ةعدال  

ال دالمين من بهدار خاإلبية لف رار 

  صيرة 

( عضدو تيئة  دإل س من بامعار ةبنبيةو 21 م  ا د ضدالة )

ا ب نم لم   م ا د ضدالة ةا عضدو تيئة  دإل س عن  ر ق  علمة

    2014/2015عام  برامر ال بالل

2016 2020 

لاارة العال ار  

 والمشاإل ن الدولية  

 الكليار 

  

تيئة  دإل س من بامعار    ةعضدددداء( 5 م  ا دددد ضددددالة ) •

  ةبنبية

ا دددد ضددددالة خبراء لي برنامر الحا ددددو  أل  م  IT لية  •

ال عليمي )ال صدددميم( "ال عليم العملي للنظر ار والبرامر 

المراية"  الحا دوبية لي  صدميم ال يبي ار ل جسديد الصدوإل

 KOICA دمن عرض الو الة الكوإل ة لل عاوأ الدولي 

   والم دم لجامعة اليرمو   WFKبرنامر م يوعي 

 سل   لية اع اإل واألنثروبولوبيا  3عدل ال المين  •

  لية اةعالمأل •

  ة دإل س من الواإلا للمشدداإل    ةعضدداء تيئةلعوة   م   −

 ما  م  ا دد ضددالة المد ر ال نفيرا   وعالملي مة مر اة

يو ر اةعالم ومسدددةول حر ار ال عبير لي منظمة ل 

اليونسددكو الرايسدديةو وا دد ضددالة ولد من اليونسددكوو  

  FMة اعة  رمو   IREXوا  ضالة ولد 

   اإلة من بامعة لوإل موند األلمانية   −

   اإلة ولد السفاإلة األمر كية ومدإلبي السويال ميد ا    −

  م   نظيم مة مر  لية الصيدلة األول  •

   لية اليبأل •

عضاء تيئة ة بالل اا  فالة من لال نسيق من بامعار  −

   ال دإل س

  ةبناء ا فا يار  عاوأ من بامعار ومة سار  بي −

 .  اإلة ومحا رة للجامعة من الواإلا 31 م   نظيم   •

(  12ل  الجامعة )سمن اا حال األوإلوبي  بلغ عدل ال المين   •

 عضو تئية  دإل س 

   

 

 
 
 

anBooHungari

klet 

 

 

 

مة مر اةعالم 

 الدولي الثالن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الد اإلار  

والمحا رار  

ن  للجامعة م

 الواإلا 

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/كلية%20IT/تبادل%20هيئة%20تدريس
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20سنوي%202017-2018/مواضيع%20جديدة%20للتقرير%20النصف%20سنوي%202018/محاضرات%20وزيارات%20خارجية%20للجامعة
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20سنوي%202017-2018/من%20المصدر/التقرير%20النصفي%20لكلية%20تكنلوجيا%20المعلومات/محور%20العالمية/HungarianScholarshipBooklet.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20سنوي%202017-2018/من%20المصدر/التقرير%20النصفي%20لكلية%20تكنلوجيا%20المعلومات/محور%20العالمية/HungarianScholarshipBooklet.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20سنوي%202017-2018/من%20المصدر/كلية%20الإعلام/مؤتمر%20الإعلام%20الدولي%20الثالث.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20سنوي%202017-2018/من%20المصدر/كلية%20الإعلام/مؤتمر%20الإعلام%20الدولي%20الثالث.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20سنوي%202017-2018/مواضيع%20جديدة%20للتقرير%20النصف%20سنوي%202018/محاضرات%20وزيارات%20خارجية%20للجامعة
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20سنوي%202017-2018/مواضيع%20جديدة%20للتقرير%20النصف%20سنوي%202018/محاضرات%20وزيارات%20خارجية%20للجامعة
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20سنوي%202017-2018/مواضيع%20جديدة%20للتقرير%20النصف%20سنوي%202018/محاضرات%20وزيارات%20خارجية%20للجامعة
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20سنوي%202017-2018/مواضيع%20جديدة%20للتقرير%20النصف%20سنوي%202018/محاضرات%20وزيارات%20خارجية%20للجامعة


     2019/2020الجامعي التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام 

ــ دائ     151 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

 نظيم عددة   داإلار ألعضددددداء تيئدة  ددإل س وولول من  •

 بهار خاإلبية  

لعوة ولول من بامعار ةبنبية  ار  دددمعة عالية لد اإلة  •

  لية اليب و نسيق برامر مس  بلية معها 

من بامعة   Dr. Ireneusz Davrowskiا دددد ضددددالة   •

واإل دو ل سدم العلوم المالية والمصدرلية لي  لية اا  صدال 

 ( مرلق من ال بالل األ ال مي )

   

 

 9مرلق 

 10مرلق 

 

 .  وكلية ُعمان لإلدارة والتكنولوجيالكتروني بين اليرموك إربط   •

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

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

 .طالق مشروع جيوديسي وجيوماتك نحو تنمية مستدامة في األردنإ •

مة دسدة ة ال مية من ة ثر من   1500وال ي  نيوا  ح ها ة ثر من   (United Nations Academic Impact)  مبالإلة األمم الم حدة األمر كيةحصدول بامعة اليرمو  عل  عضدو ة   •

 لولة حول العالم  ول فعيس العضو ة  جب  نفير نشا  واحد عل  األ س من ةنشية تر  المبالإلةأل 120

o  لي  لية ال ربية   5/10/2018ااح فال بيوم المعلم العالمي لي 

o من خالل  لي ي اليب وال ربية   10/10/2018لي بامعة اليرمو  لي  وم الصحة النفسية العالمي لي  ال عر ف بالودمار الم عل ة بالصحة النفسية الم دمة 

o  من خالل سحد   ليار الجامعة   10/11/2018 نظيم لعالية حول  فعيس لوإل العلم لي المج من و لك لي اليوم العالمي للعلوم من ةبس السالمة وال نمية لي 

  لةلو 17( س فا ية من 42) 2018/2019 من برنامر ا را موا بلس للعام بلغ عدل ا فا يار ال بالل  •

ا ةإللنيةا ( 643377)لي مر د الل،ار مجموف اة رالار بلغ  •   يأل اعل ناإلة

 ( ل ناإل 33227) لبة ابانب غير مسجلين لي ةا من برامر البكالوإل وا لي بامعة اليرمو ( ) س رالار برنامر الل،ة العربية للنا ين ب،يرتا  لبة الدوإلار لألبانب −

 ( ل ناإل 512000العربية للنا  ين ب،يرتا لليلبة المسجلين لي برامر البكالوإل وا لي بامعة اليرمو  )س رالار برنامر الل،ة  −

  ( ل ناإل91150س رالار ام حاأ مس و  الل،ة اةنجليد ة المكال ء ليلبة الدإلا ار العليا ) −

  ( ل ناإل7000س رالار لوإلة  دإل ب معلمي الل،ة العربية للنا  ين ب،يرتا ) −

ا لكس عضددو عل   س اب ماف بحين  اأ  صددرف ما م داإل  )50نجليد ة المكالئ وال ي  ان     ا دد  )سل،اء اللجنة العليا اع مال ن اار ام حاأ مسدد و  الل،ة اة − ( 2000( ل ناإلة

  ل ناإل بالشهر لهر  اللجنة
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 المــــوارد البشريــةالمحــور: 

ــتمرين  ل ــتراتيجي: تطوير الـكادرين األـكاديمي واإلداري في الـجامـعة وـتأهيلهـما عبر توفير ـحاـجاتهـما من التعليم والـتدرـيب المســ تحقيق رؤـية الـجامـعة وأـهدافـها في ـغل متغيرات  الـهدف االســ

 ة والتطوير.البيئة الداخلية والخارجية، إذ إن العنصر البشري هو األساس في التنمي

 : تطوير وتأهيل الكادر األكاديمي في الجامعة.1الهدف الفرعي

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة  

 اإلستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ 

النسبة المئوية  

 لإلنجاز/ العدد 
 مالحظات 

 الى  من

ع د لوإلار  دإل بية مكثفة ألعضداء 

تيئة ال دإل س من  بس مر د الجولة  

 وال يو ر األ ال مي 

ع دد  ددددلسددددلدة من    م    2015/2016خالل العدام الجدامعي  

الدوإلار المكثفة ألعضدددداء تيئة ال دإل س الجدل لي الجامعة 

 بدوأ برنامر  دإل بي 

2016 2020 

 إلاا ة الجامعة  

 مر د الجولة  

 

  

 

 

ل يو ر  دإلار ةعضدددداء   م  و ددددن برنامر  دإل بي م كامس  

ا من بددا دة العدام الجدامعي تيئدة ال ددإل س  م   يبي دم اع بداإلة 

 م  ع دد  ددددلسددددلدة من الددوإلار المكثفدة  و  مدا  2016/2017

 35 م  ع دد  و وألعضددددداء تيئدة ال ددإل س الجددل لي الجدامعدة

 عضو تيئة  دإل س  ال اليأل  1048وإلية وحضرتا 

عضددو   543وإليددة خالل الفصددس األول وحضددرتا   15 •

 تيئة  دإل س 

عضددو   505وإليددة خالل الفصددس الثاني وحضددرتا   20 •

 تيئة  دإل س 

   

 

 الدوإلار ال دإل بية 

 

 انيالفصس الث 

 ع ددد لوإلة  هيئددة ألعضدداء تيئددة ال دددإل س الجدددل  ددم   •

 2017/2018 لددي مر ددد ااع مددال و ددماأ الجددولة 

ا   ضدداف سلدد   لددك برنددامر عضددوة  27وا دد فال منهددا 

الفصددس األول للدددوإلار ال دإل بيددة وال ددي ع دددتا ال سددم 

وإليددة  دإل بيددة( ا دد فال منهددا  24حيددن بلددغ عدددلتا )

 الجامعة ( عضو تيئة  دإل س لي 491)

ع ددد لوإلة  هيئددة ألعضدداء تيئددة ال دددإل س الجدددل   ددم   •

او  مدددا  دددم  ع دددد عضددد  26ا ددد فال منهدددا  وإليدددة   24وة

  ( عضو تيئة  دإل س449ا  فال منها ) دإل بية  

   

 

 الوإلع ال دإل بية 

 

 

وإلع الفصس  

 الثاني 

 

لددي بدا ددة  ددس   ددوم مر ددد ااع مددال و ددماأ الجددولة  •

ب نفيددر برنددامر  دددإل بي الهدددف منددم  هيئددة  لإلا دديلصددس 

و األعضدداء المعينددين الجدددل ةو العااددد ن مددن ااب عدداد
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ب نفيددد برنددامجين األول مددن بدا ددة الفصددس األول و  ددوم 

او ولددي بدا ددة ( عضددوة 27) هما دد فال مددن 2018/2019

 ددد برنددامر آخددر ا دد فال ع 2018/2019الفصددس الثدداني 

 لإلا ددي ددس لصددس  بدا ددة مددنو وا آخددر( عضددوة 26منددم )

 ع ددددد المر ددددد مجموعددددة مددددن الدددددوإلار والددددوإلع 

و ال دإل بيدددة للكدددالإل األ دددال مي واةلاإلا لدددي الجامعدددة

( وإليددة  دإل بيددة خددالل الفصددس 33ع ددد المر ددد ) مددا 

( عضددددددو 503ا ددددد فال منهدددددا )  2018/2019األول 

 تيئة  دإل س لي الجامعة 

 دددم  ع دددد وإليددد ين  ددددإل بي ين لدددي  ليدددة  كنولوبيدددا  •

المعلومددار وعلددوم الحا ددو  ألعضدداء تيئددة ال دددإل س 

وةخددر  عددن سعدددال  Python)ومشددرلوا المو بددرار )

 ملف المسال 

 

 

الدوإلار ال دإل بية  

 للجدل 

 

 وإلع الجولة 

 

 

 

 

 

 IT وإلية

 

 

( وإلية  دإل بية  23) ااع مال و ماأ الجولة ع د مر د •

(  351ا ددد فال منها ) 2019/2020خالل الفصدددس األول 

(  56ولي الفصلين الثاني والصيفي )و  عضو تيئة  دإل س

 ( مشاإل  913وإلية  دإل بية ا  فال منها )

وإليد ين  دإل بي ين ألعضداء تيئة ال دإل س بال عاوأ   ع د •

من مر د ال علم اةلك روني ومصددددالإل ال عليم المف وحدة 

و ليدة  كنولوبيدا المعلومدار لي مجدال ال عليم اةلك روني  

الد دعدلديدم   مدندظدومددة  لدي  الد دفدداعدلديددة  األنشدددديددة  و ديدو در 

  ZOOMاةلك روني وا  ودام منصة 

و لة العالميةللجو ABETلي وإليدددة    IT لية  ايددد را  •

 Early Academics Developmentوإليددددددة  و

Programmeالو نيو و المعلومددار  نظددام     وإليدددددة 
 مرلق

  لية اا  صال والعلوم اةلاإل ةأل  •

ع ددد وإلع  دإل بيددة ألعضدداء تيئددة ال دددإل س لددي  −

مجددددال ال علدددديم اةلك رونددددي والدددد علم عددددن بعددددد 

لددددي  ليددددة اا  صددددال  Zoomبا دددد ودام   نيددددة 

 مرلق والعلوم اةلاإل ة 

   

  
 وإلع الجولة 
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 ددددإل ب عددددل مدددن ةعضددداء تيئدددة ال ددددإل س علددد   −

 onlineآليدددار  ددددإل س المسدددا ار عدددن بعدددد )

teaching الة اةلك رونيدددة للمسدددال ( و جهيدددد المددد

 مرلقو حميلها عل  نظام ال علم اةلك روني  

  يددديم الويدددة اا ددد را يجية لكليدددة عمددداأ لدددإللاإلة  −

 مرلق 2025-2020وال كنولوبيا لألعوام 

 ددددإل ب ةعضددداء تيئدددة ال ددددإل س علددد  منصدددار  −

 ال عل م اةلك روني لي  لية ال ربية 

مشددداإل ة عددددل مدددن ةعضددداء تيئدددة ال ددددإل س لدددي  −

 اللجنة العليا لل عل م اةلك روني لي الجامعة 

النمددو المهنددي ألعضدداء تيئددة ال دددإل س لددي  ليددة  لعددم •

 اليب لي مجاار ال دإل س والعمس اةبداعي 

  دددالة عددددل المسدددا ار أل اواألنثروبولوبيددد اع ددداإل   ليدددة •

اةلك رونيدددة وا بددداف اليدددرل الحد ثدددة لدددي ال ددددإل س 

  المبنية عل  موربار ال علم
بد دحددد ددد   الدكدلديددار  عدمددداء   دكدلديدف 

ةعضددداء تيئة ال دإل س الم وربين 

بددالل،ددة  النددا  ددة  الدددول  غير  من 

 اةنجليد ة لالي را  بالدوإلار 

 لم   م حصر األعدال الميلوبة 

 م  موا بة الكليار لحصددر األعدال الميلوبة ومر د الجولة 

 للبدء بال نفير 

2016 2020 
 إلاا ة الجامعة  

 عمداء الكليار

 

 

ال نسدددديق من مر د الجولة لي بد  حدد ددتم     م   ليدة اليدبأل  

  الجامعة
   

 
 

العلمي   البحددن  ال ر يددة ولعم  إلبط 

 والواإلبي بالبحود الجماعية 

 عد س  عليمار ال ر ية ل شدجين العمس العلمي الجماعي من   م  

حين النشددر العلمي ةو ال  دم للحصددول عل  لعم من بهار 

 خاإلبية للمشاإل ن البحثية 

2016 2020 

 إلاا ة الجامعة  

 عمالار الكليار   

 عميد البحن العلمي 

 
 عليمار ال ر ية 

 الجد دة

اا دفددا ديددار   1 و دفدعديددس  عد ددد 

لهددرا  الموبولة من   الجددامعددار 

 الش أ 

إللن موا نة مشدداإل ة ةعضدداء    2

المة مرار  ال دددإل س لي  تيئددة 

 الواإلبية  

  م  مضاعفة موصصار المة مرار الدولية 

ا    م  مضدددداعفدة موا ندة المة مرار الدداخليدة و م  سعدالة  ر يبهدة

ا عل  مس و  لولي بحين  ع د  س  لية م ا م وصصة  ة مرة

2016 2020 
 إلاا ة الجامعة  

 عمالار الكليار  

 

 

 ا فا يار  8بلغ عدل اا فا يار المفعلة  •

 فعيدس وم دابعدة  نفيدر ا فدا يدار  بدالل ةعضددددداء تيئدة    م   •

لاإل ين المبرمة والسداإل ة المفعول لل فاعس من   دإل س/ اة

لاخليددة ة المرمو ددة  الجددامعددار  من  وخدداإلبيددة  رانهم  ا  ا 

 وا  سا  الوبرارو وع د المد د من اا فا يار 

   

 

ةعدال الحاصلين 

 عل  المنح 
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المدة مرار   3 موا نددة  حجدم  إللن 

الددوليدة ال ي  ع دد لي بدامعدة 

 اليرمو  

عضددو  Erasmus+    26بلغ عدل المسدد فيد ن من منح  •

 لاإلا/ لني ستيئة  دإل س ومووف  

مدر رار  فداتمو    5وو  ا فدا يدة  17بلغ عددل اا فدا يدار المو عدة  

عضددو    Erasmus+    (31)بلغ عدل المسدد فيد ن من منح و

 ا لنية  /الاإل ة س  اتيئة  دإل س ومووفة 

ا فدا يدار  عداوأ    5 و ين     م   ليدة اع داإل واألنثروبولوبيداأل  

ومر رار  فاتم من بامعار ومة دددسدددار لولية   ضدددمن 

مجداار  عداوأ ة دال مي مثدس  ددإل دب اليلبدة والبحدن العلمي 

 و بالل باحثين 

   

 
المس فيد ن من  

 المنح 

 

 اا فا يار الجد دة 

 

 ا فا يار  لية اع اإل

   عداوأ   ارا فدا يد   4 و ين     م   ليدة اع داإل واألنثربولوبيداأل   •

لولية   ضددمن   ومة ددسددار  بامعار  ومر رار  فاتم من

والبحدن    ددإل دب اليلبدة دال مي مثدس  ةمجداار  عداوأ  

عضددددو تيئدة   11و  مدا يددددداإل   العلمي و بدالل بداحثين

  دإل س لي مة مرار خاإلبية 

ا فا يار  شددداإل ية من خالل  4 لية الر ا دددةأل  م   و ين   •

 ا صداار و عاوأ بين بامعار  ضدم  لية  ربية إل ا دية

وةعضددداء تيئة ال دإل س الر ن حا وا عل  بعثة ةو منحة 

 خاإلبية 

من ا فا يار ومر رار  فاتم و عاوأ  7أل  م   و ين الراا ة •

بامعار ومة ددددسددددار لولية   ضددددمن مجاار  عاوأ 

اليلبددة والبحددن العلمي و بددالل  ة ددال مي مثددس  دددإل ددب 

 ن   باحثي

ومر رار  فاتم ا فا يار   7 ام  لاارة الراا دددة  ب و ين   •

و عاوأ من بامعار ومة دسدار لولية   ضدمن مجاار  

 عاوأ ة ال مي مثس  دإل ب اليلبة والبحن العلمي و بالل 

ا فدا يدة ومدر رة  فداتم و عداوأ مشدددد ر     15و وبداحثين

 خالل الفصس الثاني  و بالل

لول من وال واصدددس وا ددد  بال عدل من ال  م   لية ال ربيةأل  •

مسددد مر معهم لع د ا فا يار    بامعار ةبنبية وال واصدددس

  بهرا الش أ

   

 9مرلق  

  10مرلق 

 19مرلق 

 20مرلق 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الراا ة  ا فا يار

 

 2الراا ة

  المحدالظدة عل  ةعضددددداء تيئدة 1

 2020 2016  م  س راإل نظام الحوالد  • لمميد ن لي الجامعة ال دإل س ا
 إلاا ة الجامعة  

 مجلس العمداء  

  

 نظام الحوالد 

 

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20سنوي%202017-2018/من%20المصدر/العلاقات%20الخارجية/احصائية%202018.docx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20سنوي%202017-2018/من%20المصدر/العلاقات%20الخارجية/احصائية%202018.docx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202017-2018/الردود%20من%20المصدر/دوائر/العلاقات%20الدولية/الاتفاقيات%20للتقرير%20التنمية.xlsx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20سنوي%202017-2018/من%20المصدر/كلية%20الآثار/Evidence/اتفاقيات%20تعاون
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20نصف%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/كلية%20الآثار/9.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20نصف%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/كلية%20الآثار/9.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20نصف%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/كلية%20الآثار/9.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20نصف%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/كلية%20الآثار/10.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20نصف%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/كلية%20الآثار/10.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20نصف%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/كلية%20الآثار/10.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20نصف%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/كلية%20الآثار/19.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20نصف%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/كلية%20الآثار/19.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20نصف%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/كلية%20الآثار/19.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20نصف%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/كلية%20الآثار/20.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20نصف%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/كلية%20الآثار/20.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20نصف%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/كلية%20الآثار/20.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20نصف%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/الرئاسة/الاتفاقيات%20ومذكرات%20التفاهم.xlsx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20نصف%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/الرئاسة/الاتفاقيات%20ومذكرات%20التفاهم.xlsx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20السنوي%202019-2020/من%20المصدر/الرئاسة/الاتفاقيات%20ومذكرات%20التفاهم%20الأكاديمية.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20السنوي%202019-2020/من%20المصدر/الرئاسة/الاتفاقيات%20ومذكرات%20التفاهم%20الأكاديمية.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20السنوي%202019-2020/من%20المصدر/الرئاسة/الاتفاقيات%20ومذكرات%20التفاهم%20الأكاديمية.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/البحث%20العلمي/تعليمات%20حوافز%20النشر%20العلمي.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/البحث%20العلمي/تعليمات%20حوافز%20النشر%20العلمي.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/البحث%20العلمي/تعليمات%20حوافز%20النشر%20العلمي.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/البحث%20العلمي/تعليمات%20حوافز%20النشر%20العلمي.pdf


     2019/2020الجامعي التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام 

ــ دائ     166 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

  و ددن  عليمار لأل دد ا  المميد 2

 وة  ا  الشرف 

   كر م األ دددددا درة الم ميد ن لي  3

وخدددمددة   والدبدحددن  الد دددإل دس 

 ا الجامعة والمج من  نو ة 

 م  و دن مسدولة  عليمار لأل د ا  الممي د وة د ا  الشدرف  •

 الجامعة لي الجامعة وبحابة سل  س راإل من مجلس 

 س راإل ة س اخ ياإل األ ا رة المميد ن   م   •

 من ةعضاء تيئة ال دإل س لي مر د الل،ار  2 كر م    م   •

عضدددداء المداليدة الممنوحدة أل  رمكدالد الا راإل  عليمدار   م    •

  بكالوإل وا لي اليبلإلبة التيئة ال دإل س من حملة 

 

الل،ددة   لي  الكفددا ددة  ام حدداأ  س راإل 

 العربية للمعينين الجدل 

ا فا ية من مة دسدة ال نال العربي بوصدوص اع مال  م   و ين  

 يهالة الكفاءة الدولية لي الل،ة العربية 
2016 2020 

 إلاا ة الجامعة  

 مجلس العمداء  
  ا فا ية ال نال 

 : استقطاب الكفاءات األكاديمية المتميزة.2الهدف الفرعي

سيددددهداإل معدا ير نوعيدة لي اخ يداإل 

 ةعضاء تيئة ال دإل س 

 م  س راإل معدا ير نوعيدة اخ يداإل ةعضدددداء تيئدة ال ددإل س لي 

( ب اإل   43/2016ء إل م )الجامعة لي بلسدددة مجلس العمدا

8/11/2016  

6/2016 9/2016 
 إلاا ة الجامعة  

 مجلس العمداء  

100% 

 

معا ير اخ ياإل  

ةعضاء تيئة 

 ال دإل س

عضدداء   ددس  عيين و حو س  عيين ةالم ضددمن ة عد س ال راإل  

إ دالة بمحا در ن الم فرغين لي الجامعةو   دإل س والالتيئة 

بند بد د ا دد  يا  ةعضدداء تيئة  دإل س م ميد ن  ددمن 

يدددرو  محدلة  )ا  وبد ةا  راإل ةو معا ير  ددداب ة بشددد أ 

  اا   يا (

    
  عيينالة س 

 الجد دة

محا دددر ن  ال دإل س والعضددداء تيئة ة راإل  عليمار  عيين  س

 لي  لية اليب  م فرغينال
     

ا د حداد عالوة ا د  يا  ألعضداء  

لدي   الدمد دمديدد دن  الد دددإل دس  تديدئددة 

ال وصددصددار ال ي  ح اا الجامعة  

 سليها 

ا  وبدد  ددددروإلة لي الو د  الراتن ا دددد حدداد عالوة 

ا ا دددد  يا و و لك بسددددبب مكانة الجامعة و ددددمع ها عربية 

ا دددد  يدا  ةعضدددداء تيئدة  ددإل س  ا ممدا  ةتلهدا سل  وعدالميدة 

 م مي د ن 

6/2016 9/2016 
 إلاا ة الجامعة  

 مجلس العمداء  
  

الدحدوالدد   ندظددام  لدي  الدندظدر  سعددالة 

 ل عيين ةعضاء تيئة ال دإل س الجدل  

  م  س راإل نظام الحوالد الجد د ألعضاء تيئة ال دإل س 

2017 2020 

 

 إلاا ة الجامعة  

 مجلس العمداء  

معا ير اخ ياإل   

ةعضاء تيئة 

 ال دإل س
 

  ليس النسبة بين  

اليلبة والهيئة  

 ال دإل سية 
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عضدددداء تيئدة  مكدالد ة المداليدة الممنوحدة ألال حدد دن  عليمدار  

لدي الدبدكددالدوإل دوا  لإلبددة  حدمدلددة  مدن                      الديددب  الد دددإل دس 

 ) لية اليب( 

   

 

 

البعثددار بعدددالددة عل  بمين   و  ن 

الكليدار ولق الحدابدة ومسددددداعددة 

الكليار اةنسدانية لي اب عاد  لب ها  

 من خالل اا فا يار 

 2016/2017مبعو ةا بد دةا خالل العام الجامعي  24ا فال   م  

ا بد أ عددل  امبعو دة   69  تمليصددددبح عددل   المبعو ين الجددلو علمدة

  امبعو ة  14بلغ  2014/2015عام 

2017 2020 
 إلاا ة الجامعة  

 مجلس العمداء  

أ عل  والمبعو   

ل،ا ة  إلةا بعث هم

31/8/2017 

مبعو دةا خالل   59بلغ عددل المبعو ين الدر ن عل  إلةا بعث هم  

  2017/2018الدإلا ي العام 
   

المبعو وأ عل   

  همإلةا بعث  

مبعو دةا خالل   50بلغ عددل المبعو ين الدر ن عل  إلةا بعث هم  

مبعو ةا خالل الفصددددس الثاني من  46خالل الفصددددس األول و

  2018/2019العام الجامعي 

من حملة المابسدددد ير   17ال نسدددديب باب عاد     م  الصدددديدلةأل  

  دةا مال لإلا ة الد  وإلاة لي بامعار عالمية م مي  

   

 

المبعو ين  

2018/2019 

مبعو دةا خالل   56بلغ عددل المبعو ين الدر ن عل  إلةا بعث هم  

مبعو ةا خالل الفصدددس الثاني من العام   49الفصدددس األولو و

  2019/2020الجامعي 

   

 

 المبعو ين 

للبحددن عن اليلبددة   و ددددن خيددة 

األإللنيين عل  م اعد الدإلا دددة لي  

المرمو ددةو وسعيددااهم  الجددامعددار 

 ااب عاد ةولو ة 

البحدن عن اليلبدة األإللنيين عل  م داعدد الددإلا دددددة لي    م  

 10اب عداد    مر كيدة والبر يدانيدة والكندد دة و م  الجدامعدار األ

  ال  منهم 

2016 2020 
 إلاا ة الجامعة  

    ليار الجامعة
  

 ا ممن تم عل  م اعد الدإلا ة  مبعو ة  12ا   يا     م  

اليلبدة الدر ن تم عل  م داعدد   وم الكليدار بدال واصدددددس من  

 الدإلا ة لي الدول األبنبية 

     

الدول   منعضدددداء تيئة  دإل س  ةا دددد  يا     م   لية اليبأل 

( عضدددو  16عالأ لاام وعدلتم )سال،ربية من خالل و دددن  

  تيئة  دإل س

     

إللن موصددددصددددار المبعو ين لي  

 الدول غالية الكلفة لي المعيشة 

ب عاد ووبد   ييم الموصددصددار الحالية حسددب بلداأ اة  م  

نهدا مندا ددددبدة لي الو د  الراتن و مكن سعدالة النظر بهدا ة

  مس  بال

6/2016 3/2020 
 إلاا ة الجامعة  

 مجلس العمداء  
  

من  بس لاارة المواإلل البشدددر ة سبراء الدإلا دددة الال مة    م  

إلاا دددة  لرلن موصدددصدددار المبعو ين وسإل دددالها سل  لاارة 

 و ولم   م الرل لحين سعدال ال  ر ر الجامعة
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 ز.: تطوير الكادر اإلداري المتميّ 3الهدف الفرعي

مسدح حابار المووفين من  بس    1

 لواارتم 

ع ددد لوإلار  دددإل بيددة من  بددس   2

مر د الملكدة إلانيدا للعداملين لي  

 الجامعة 

للعدداملين لي  الدددوإلار  عدددل من  الملكددة إلانيددا  ع ددد مر د 

 نجليد ة الجامعة لي الل،ة اة

2016 2020 

 إلاا ة الجامعة  

لاارة المواإلل  

 البشر ة 

 مر د الملكة إلانيا 

لاارة ال نمية  

 وال وييط  

 

 

 

سعددال خيدة  ددإل بيدة من  بدس لاارة ال نميدة وال وييط     م   •

ولم و  2017من  بدس سلاإلة الجدامعدة لي آ اإل  و م  س راإلتدا  

ال نفير من  بس لاارة المواإلل البشددددر ة ومر د الملكة   م  

  حين    م عملية ال  ييم بعد  نفير الوية ال دإل بية  إلانيا

 نفير برنامر  دإل بي  مر د ااع مال و دددماأ الجولةأل  م   •

خالل   وإليدددد داأ دد لهم  لإللاإل ين لي الجدامعدة حيدن عُ 

 ا ( مووفة 60الفصس الثاني ا  فال منها )

مر د الملكة إلانيا للدإلا ددددار األإللنية وخدمة المج منأل   •

 وإلعو لوإل ين(   3برامر ) 5 م   نفير  

ع د لوإلة لي "وصدددف الموال مك بة الحسدددين بن  اللأل   •

إلية عمس " بالل مهاإلار  ووو  الميبوعة عل  نظام وام "

بين المك بدة ومرا د  لك رونيدة و يبي دا هدا  إليددددفدة اةاأل

  لي الجدامعدة األإللنيدةو والمر د إليددددفدة والم داحف"األ

 األمر كي للدإلا ار الشر ية 

   

  

 

 

 

 

 
 
 

 الدوار ال دإل بية 

 

 

 

 

 برامر المر د

مر د الملكة إلانيا للدإلا ددددار األإللنية وخدمة المج منأل  •

  48 م   نفيدر برندامجينو وبلغ عددل اليلبدة المشددددداإل ين  

 م  ( ل نداإلو  مدا  2710المبدالغ الواإللة منهدا ) الب وبل،د   

بدوا دن    3   دندفديددر عدددل    7لوإلار  دددإل دبديددة  بدلدغ  بدرامدر 

 ( مرلق( مشاإل  )117المشاإل ين )

( لوإلار ووإلع 9 م  ع دد )  ك بدة الحسددددين بن  اللألم •

  دإل بية 

حضوإل الوإلع ال دإل بية الواصة  لاارة المواإلل البشر ةأل   •

لوإلة  مكين المرةة  و وبدالعمدس المرأ و يبي دم لي الجدامعدة

   

  
 المر د برامر

 

 

 لوإلار المك بة 
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لددإلا دددددار المرةة    ةميرة بسددددمد بدال عداوأ من مر د األ

 األإللنية 

بدال عداوأ من   للعداملين لي الجدامعدةع دد لوإلار  ددإل بيدة   م    •

 مر د الملكة إلانيا ومر د األميرة بسمم وير ة ةوإلنر 

بلغ   Zoomوإليددددة عل  برنامر  مر د الملكة إلانيا ع د  •

 مرلق( مشاإل ةا ومشاإل ة  183عدل المشاإل ين )

لوإلار  دإل بية  مر د األميرة بسدمة لدإلا دار المرةة ع د  •

المشداإل ار بلغ عدل   للكالإل اةلاإلا النسدوا لي الجامعة

 مرلق  ( مووفة20)  ليها

   

 

 الدوإلار ال دإل بية 

و ددددن ة ددددس لمكدالد ة المووف 

 ا واةعالأ عنها  نو ة الم مي د  

ا  بداادة المووف الم مي دوبرمجدة   م  س راإل   الم ددمدة   سلك رونيدة

 من  بس لاارة ال نمية وال وييطو وبان ظاإل س ال ها 

2016 2020 

 إلاا ة الجامعة  

لاارة المواإلل  

 البشر ة 

لاارة ال نمية  

 وال وييط  

 

 

 

التا من  • هم الالمحدولو والرا ة ددهم بشددكس لاعس لي لعم مسدديرة ال يو ر ال ي  شددهدتا الجامعة لي مو لف االعاملين ليها عل  بهولتم ال ي برلوتا وعيا ام  بامعة اليرمو  ب كر م إلو 

 المجاار 

 مثلة من برو  ة ماء عالمية من ةعضاء الهيئة ال دإل سية لي الجامعة لي السن ين األخير ينألة •

عل  و دام ُعماأ المدني من الدإلبة الثانية والرا منحم ا ا  باللة السدلياأ  ابوا  دلياأ ُعماأ   د را  2015الفاعوإلا إلايس الجامعة لي  شدر ن الثاني حصدس األ د ا  الد  وإل إللع   ▪

 لجهول  الييبة لي خدمة المنظمة العربية لل نمية وةتدالها خالل  وليم لمنصب مد رتا العام  ) سلم الو ام( 

( من  بس منظمة ةلكسددندإل لوأ تمبولدر األلمانية 2016) انوأ الثاني   ةا لد  األإللأ للثالد  ددنوار ال الما علمية ني الهيابنم من  لية اع اإل واألنثروبولوبيا  ددفيرة اع مال الد  وإل تا ▪

 ) فير مة سة تمبولدر( 

ا  اخ يداإل الدد  وإل  يس الم ددال من  سددددم علم النفس اة ▪ المجلس اا دددد شددددداإلا ألصددددحدا  الهمم لي لولدة اةمداإلار العربيدة الم حددة                     لي  إليدددددالا وال ربوا بكليدة ال ربيدة عضددددوة

 )عضو ة مجلس ا  شاإلا(  

  م  اخ ياإل السيد محمد نصيرار ممثس بامعة اليرمو  لي ا حال الجامعار لمكالحة ال دخين  ▪

بامعة  سد يال  وبامعة بنار الرومانيةو والمو عة من بامعة مونوبلير الفرنسديةو   +Erasmusلال فا يار    عمس الد  وإل مولق الع وم لي  سدم تند دة الحا دو   ضدابط اإل با  ومنسدق ▪

 Tempus: MIMI, OSSCOMلمشروعي   ابامعة غرانالاو  ما عمس منس ة وبامعة ل س و اة بانيةو  وامانشا اة بانيةو  

 البحن المميد من صندول البحن العلمي  ةبوااد عالمية تيأل باادة اليونسكوو باادة ا ني العالميةو باادحصول  ال ة من ةعضاء تيئة ال دإل س لي  لية الحجاوا عل   ▪

 ةعضاء تيئة ال دإل س الر ن حصلوا عل  براءار اخ رافأل  •

  Nitrogen Fixation by Titanium Dioxideحمد اليعانيو  لية العلومأل براءة اخ راف بعنواأأل ةل    ▪

 Wireless Sensor Network System for Data Collection and a Method of لية الحجاوا للهند ة ال كنولوبيةأل براءة اخ راف بعنواأأل  ل  تيثم بني  الممو ▪

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

   الفاعوإلااأل  ا  الد  وإل إللع  بامعة الدول العربية  كرم  ▪

   الكفالي  داأ الد  وإل األ  ا  باللة الملك  كرم  ▪

   ا لألو اف والشةوأ والم د ار اة الميةةبو البصس و  رة األ  ا  الد  وإل عبدالناصر  ▪

  ا للمر د الو ني ل يو ر المناتر ا  نفير ة البيا نة مد رة إلبا الد  وإلة  ▪

  الشبول  حصس عل  الدمالة الدولية لي حواإل األل اأالد  وإلة ة ماء  ▪

   الشوابكة ةعضاء لي مجلس ةمناء بامعة بداإلاسبراتيم و والو ا نةعبدالوالق و  والشرعةاأل  ا  الد  وإل محمد  ▪

  عمال برنامر لعم اةعالم بالمملكة إل  بالياتار  شاالد  وإل خلف  ▪

  تليةإلبد األسا لي مجلس ةمناء النصير عضوة األ  ا  الد  وإلة ةمس  ▪

 ا ة ال مية  امس شاإلة الد  وإل ة امة ال،نميين بامعة الكو    س ضيف  ▪

ا لي ت ▪ ا لي لجنة  حر ر المجلة األإللنية لل انوأ والعلوم السيا يةو وعضوة يئة  حر ر المجلة الدولية للدإلا ار ال انونية/   عيين األ  ا  الد  وإل الي لإلال ة عميد  لية ال انوأ عضوة

 بامعة برعو و رلك مشاإل  م لي لجنة اع مال برامر  لية ال انوأ لي بامعة مة ة  

 األ  ا  الد  وإل  و ف عبيدار من  لية ال انوأ لي مجلس البحن العلمي لي و اإلة ال عليم العالي  عيين  ▪

ا لي مجلس ةمناء بامعة العلوم وال كنولوبيا  ▪   عيين األ  ا  الد  وإل سبراتيم الشوابكة من  لية ال انوأ عضوة

  ب ح ول اةنساأ لي إلاا ة الو إلاء    عيين الد  وإلة صفاء السو لمين من  لية ال انوأ  ابط اإل با  لد  مك ▪

ا لي لجنة  حر ر مجلة ) ▪  ( Information Engineering and Applied Computing عيين الد  وإل عبدالكر م العمرا من  لية العلوم عضوة

  2018/2019وم األ ا ية للعام لو  الد  وإل محمول علي ال ضاة من  لية العلوم بالمر د الثاني لجاادة الباحن العربي الم مي د لي مجال العل ▪

  حصول المرحوم األ  ا  الد  وإل محمد العجلوني من  سم العلوم المالية والمصرلية عل  باادة الضس باحن للكليار اةنسانية ▪

  حصول األ  ا  الد  وإل  ر ي الحمول من  سم المحا بة عل  باادة ةلضس إل الة مابس ير ) مشرف( عن الكليار اةنسانية ▪

 ة الد  وإل نعيم الع وم من  لية ال انوأ لي و ن مشروف  انوأ الملكية الع اإل ة لي اللجنة ال انونية لمجلس النوا  األإللني  مشاإل  ▪

 إل ية مشاإل ة األ  ا  الد  وإل سلإل س المومني من  لية العلوم بفر ق سعدال األ ر العامة والواصة ومعا ير ومةيرار األلاء و  ليف الك ب المد ▪

 األ  ا  الد  وإل الي لإلال ة عميد  لية ال انوأ عل  باادة بامعة الشاإل ة لبحود اا  صال اة المي حصول  ▪

 اخ ياإل الد  وإل خلف الياتار من  بس تيئة ااع مال إلايسةا للجنة و ن ن ابار ال عل م لبرنامر الصحالة واةعالم   ▪

 اة اإل اا  را يجي الو ني لنشر ال ربية اةعالمية  بدعوة من إلاا ة الو إلاء  كليف  لية اةعالم ةعدال و نفير ▪

  2019الد  وإل   داأ  فالي لإلف اا حال العام لآل اإل ين العر  لعام األ  ا  منح إلايس بامعة اليرمو   ▪

   2019نثروبولوبيا بجاادة اا حال للجداإلة العلمية  اإل واعلا  الد  وإل خالد البشا رة من  لية اع ▪

   نثروبولوبيا لي بامعة اليرمو  عضوا لي الهيئة اا  شاإل ة الدولية للمجلة األإللنية لألإلض والبيئة اإل واألالد البشا رة من  لية اع عيين الد  وإل خ ▪

ا لي لجنة  حر ر مجلة  ال ربية لية  سبراتيم  اعول من عيين األ  ا  الد  وإل  ▪   مرلقبامعة ال دإلا المف وحة للبحود اةنسانية وااب ماعية  عضوة

 المملكة الم حدة لمدة  الد ةيهر وعمس مشروف بحثي لي بامعة   راد  ال د  لي Daniel Turnbergحصول الد  وإل محمد عياصرة عل  منحة  ▪
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     2019/2020الجامعي التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام 

ــ دائ     171 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

 التطــوير اإلداري المحور: 

وتفويض الصـالحيات، واعتماد معايير موضـوعية في اختيار المواقع القيادية تعتمد الهدف االسـتراتيجي: تطوير الجهاز اإلداري في الجامعة لتحقيق رؤيتها من خالل التوسـع في الالمركزية 

 على التنافسية والشفافية والمساءلة.

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

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة  

 اإلستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ 

النسبة المئوية  

 لإلنجاز/ العدد 
 مالحظات 

 الى  من

 شددددكيدس لجندة مر د دة لمرابعدة  

 الهيكس ال نظيمي للجامعة 

  م   شكيس لجنة للهيكس ال نظيمي 

9/2016 12/2016 

 إلاا ة الجامعة  

لاارة المواإلل  

 البشر ة  

لاارة ال نمية 

 وال وييط  

 

 لجنة الهيكس 

 

 2018لجنة الهيكس       للهيكس ال نظيميبد دة  م   شكيس لجنة 

ا دة الهيكس و ولإللإلا دة الهيكس ال نظيمي للكليار المسد حد ة

ا لرلن  والددواار اةلاإل دة الموبولة  مهيددة ال نظيمي للكليدار  

 ال وصيار الال مة ل حد ثها 

  

  

 

 شددددكيدس لجندة مر د دة لمرابعدة  

الوصددددف الوويفي للمهدام اةلاإل دة  

 لي الجامعة 

وصدددف الووااف لإللاإل ين  لليس   م   شدددكيس لجنة لمرابعة 

  لي الجامعة  والفنيين
12/2016 2/2017 

 إلاا ة الجامعة  

المواإلل  لاارة 

 البشر ة  

لاارة ال نمية 

 وال وييط  

 

لجنة لليس وصف  

 الووااف 

لي  وصددف الووااف لإللاإل ين والفنيينلليس  م    د م م  رح  

ال نميدة وال وييطو    الجدامعدة  بدس و م  س راإل  من  من لاارة 

 الرايس ومجلس الجامعة 

  

  
لليس وصف  

 الووااف الجد د 

لي   لإللاإل ين والفنيين م  اع مددال لليددس وصددددف الووددااف  

مدن  ا  اعد دبدداإلة الدجددامدعددة  مدجدلدس  مدن  وس دراإل   الدجددامدعددة 

10/1/2018  

  

  
 س راإل الدليس 

لي  الضددددروإل ددة  ال دن الر  سبراء 

لدي  دددددوء  اةلاإل ددة  الدوحدددار 

والدوصدددددف  مدرا الدهديدكدلددة  بدعددة 

 الوويفي 

بمددا ةأ الوصددددف  و وبراء ل،ددا ددة اعألم   م  نفيددر تددرا اة

الوويفي والهيكدس ال نظيمي من  ددددمن ةعمدال لاارة ال نميدة  

وال وييط  م  موا بة سلاإلة الجامعة ب أ   م ا د شداإلة الداارة  

 حول ال ن الر الضروإل ة 

9/2016 2020 

 إلاا ة الجامعة  

المواإلل  لاارة 

 البشر ة  

لاارة ال نمية 

 وال وييط  

 

 

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/لجنة%20الهيكل%20التنظيمي.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/لجنة%20الهيكل%20التنظيمي.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/لجنة%20الهيكل%20التنظيمي.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/لجنة%20الهيكل%20التنظيمي.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202017-2018/احصائيات/لجنة%20الهيكل%20التنظيمي%202018.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202017-2018/احصائيات/لجنة%20الهيكل%20التنظيمي%202018.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202017-2018/احصائيات/لجنة%20الهيكل%20التنظيمي%202018.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/لجنة%20دليل%20وصف%20الوظائف%20للإداريين%20و%20الفنيين.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/لجنة%20دليل%20وصف%20الوظائف%20للإداريين%20و%20الفنيين.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/دليل%20وصف%20الوظائف%202016.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/دليل%20وصف%20الوظائف%202016.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20سنوي%202017-2018/دلائل%20وقرارات/اقرار%20دليل%20وصف%20الوظائف.pdf


     2019/2020الجامعي التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام 

ــ دائ     172 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

لدددي  34ل،ا دددة اعأ م اإلندددة بدددد  26بلدددغ عددددل ال دددن الر 

لدددي الف دددرة مدددن                   45و وبلدددغ عددددلتا 2016/2017العدددام 

1/3 - 31/8 /2018  

  

  

 ال ن الرعدل 

لدددي  34ل،ا دددة اعأ م اإلندددة بدددد  80بلدددغ عددددل ال دددن الر 

لددي العددام  32و وبلددغ عدددل ال ددن الر 2016/2017العددام 

 الحالي 

  

  

 

م اإلندددة بدددد  29/2/2020ل،ا دددة  109بلدددغ عددددل ال دددن الر 

خدددالل حر دددة  ن دددس  33و و2016/2017م لدددي العدددا 34

   ة من ال  ر ر يالف رة الثان

  

  

 ال ن الرعدل 

 وتقييم األداء.: إعادة النظر بأساليب الحوكمة 2الهدف الفرعي

سيددددهداإل معدا ير نوعيدة لي اخ يداإل 

 ال يالار اةلاإل ة واأل ال مية 

 م  و ددددن معدا ير نوعيدة اخ يداإل ال يدالار اةلاإل دة لي لليدس 

وصددددف الوودااف لإللاإل ين والفنيين من  بدس لاارة ال نميدة  

 3/2017 9/2016  لم   م و ن معا ير اخ ياإل ال يالار األ ال مية  وال وييط 

 إلاا ة الجامعة  

لاارة المواإلل  

 البشر ة  

لاارة ال نمية 

 وال وييط  

  

 

لدلدعدمددداء   الصددددالحديددار   دفدو دض 

 والمد ر ن 

الصددالحيار المفو ددة للعمداء ةيدداإل سليها  انوأ الجامعار 

  األإللنية ونظام بامعة اليرمو 

  م   فو ض الصددددالحيدار الموبولة لي الددليدس ال نظيمي  و

  للمد ر ن

2016 2020 

 إلاا ة الجامعة  

لاارة ال نمية 

 وال وييط  

 

 

ةلاء   بدندمددا ا  د دو دم  الدندظدر  سعددالة 

العاملين ل شدمس معا ير حول نوعية 

 د األلاء وال مي  

 

 

الكليددار     م   • ةلاء عمددداء  ل  ييم   ومددد را صددددميم نمددا ا 

ولق  انجددا ا هم  بمددا  عكس  اةلاإل ددة  والدددواار  المرا د 

للعمددداء   ال جددد ددد  اة دددد را يجيددة بحيددن  كوأ  خييهم 

 مر بط بهر  ال  اإل ر  والمد ر ن

 م  اع مدال نمو ا   ييم األلاء للوودااف ال يدال دةو و دامد   •

 لبدا ي دا يم األلاء بددإلا ددددة وسنجدا  نمدا ا    لجندة خداصددددة

 و وبان ظاإل اع مالتا الفئار اةلاإل ة والفنية

2016 2020 

 إلاا ة الجامعة  

لاارة المواإلل  

 البشر ة  

لاارة ال نمية 

 وال وييط  

 
 

نمو ا   ييم ةلاءأل 

 العمداء

  انوا / مساعد 

 العميد 

 إل ل األ ال مي 
 

نمو ا   ييم  

 يرالية الووااف اة

  ددم  دس  ليدة ووحددة سلاإل دة خيدة  

  نو ة لل يو ر  

  م  اع مال الويط ال نفير ة لكالة الكليار ومر د الل،ار 

2016 2020 

 إلاا ة الجامعة  

لاارة ال نمية 

 وال وييط  

 

 

ب  ددد م خيط  الجددامعددة  الوحدددار اةلاإل ددة لي    وم  ددالددة 

الجامعة  يو ر ة  دددنو ة من  س وحدة ة ال مية وسلاإل ة لي  

 م وال ة من الوية اة  را يجية للجامعة 
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ا    ددم  دس  ليدة ووحددة سلاإل دة   ر رة

ا  ددنو ةا   6لوإل ةا  س  ةيددهر و  ر رة

 يموليةا 

   م   د م تر  ال  اإل ر لوإل ةا 

2016 2020 

 إلاا ة الجامعة  

 الكليار 

 الدواار 

لاارة ال نمية 

 وال وييط  

 

 

ال  اإل ر الدوإل ة لوحدار الجامعة السدنو ة ونصدف  م  اع مال 

 السنو ة 

 ةيهر  6  وم  الة وحدار الجامعة ب  د م   ر ر لوإلا  س 

  

  

 

 : تعزيز الشفافية والتميز في العمل من خالل المساءلة والحوافز3الهدف الفرعي

د لاارة ال نميدة وال وييط   ر ر   ُعدِ

 األلاء السنوا 

 

 مرلق  2015/2016ال  ر ر السنوا للعام  م  اع مال 

من مجلس  2016/2017 م  اع مال ال  ر ر نصددف السددنوا 

 مرلق  األمناء 

2016 2020 

 إلاا ة الجامعة  

لاارة ال نمية 

 وال وييط  

اع مال ال  ر ر   

السنوا  

2015/2016 

 2016/2017 م  اع مدال ال  ر ر السددددنوا للعدام الجدامعي  

  من مجلس األمناء  2017/2018و وال  ر ر السددددنوا مرلق

  مرلق

  

  
اع مال ال  ر ر  

2017/2018 

من مجلس  2018/2019السددنوا  م  اع مال ال  ر ر نصددف 

 مرلق   األمناء
  

  
 

من مجلس   2018/2019للعدام   م  اع مدال ال  ر ر السددددنوا  

ال  ر ر   عل  انجددا  واع مددالالعمددس بدداإٍل  و ومرلق  األمندداء

  2019/2020السنوا للعام الجامعي 

  

  

 

سلدكد دروندي  سددددمدح  ندمدو ا   ديدو در 

ال يدالار اةلاإل دة   ب  ييم ةلاء بمين 

 واأل ال مية لي الجامعة 

لد ندمدو ا  واعد دمددال   دم   ديدو در   بدمديدن سلدكد دروندي  ةلاء   د ديديدم 

 من  بس لاارة ال نمية وال وييط  ال يالار اةلاإل ة
2016 2020 

 إلاا ة الجامعة  

لاارة ال نمية 

 وال وييط  

 مر د الحا ب  

  

و دن  عليمار لحوالد العاملين لي  

اةلاإل ددة   الوحدددار  لي  الجددامعددة 

 واأل ال مية 

 م  و دن  عليمار حوالد لأل ال ميين  شدمس  الة عناصدر    •

 دامد  الجدامعدة حفدس  و  ن بوااد البحدن ةال مي دو حيدن  

 العلميأل

 ةلضس باحن للكليار العلمية   ةبااد  1

 باادة ةلضس باحن للكليار اةنسانية     2

 باادة ةلضس ة روحة ل  وإلا  للكليار اةنسانية    3

   باادة ةلضس إل الة مابس ير للكليار اةنسانية  4

6/2016 12/2016 

 إلاا ة الجامعة  

 مر د الجولة  

لاارة المواإلل  

 البشر ة  

لاارة ال نمية 

 وال وييط  

 

  

 

 بوااد األ ال ميين 
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 باادة ةلضس إل الة مابس ير للكليار العلمية   5

بداادة األلاء ود  بداادة المووف الم مي  وبرمجدة   م  اع مدال   •

 عن ال  دمو دددي م اةعالأ    ود لي الوحدار اةلاإل ةالم مي  

  ر بةا  لهما

باادة المووف  

 د ي  م  ال
 

باادة الوحدة  

 دة الم مي  

الدددوإلا   الد د ديديدم  ندمدو ا   دعددد ددس 

ألعضددددداء تيئدة ال ددإل س من  بدس  

األ دال مي ليسددددمح مر د ال يو ر  

وةلاء   ةلااهم  بم و ددددط  ب دو دددتم 

 ال سم والكلية والجامعة 

 م  سنجدا  نمو ا ال  ييم الددوإلا ألعضددددداء تيئدة ال ددإل س 

 واع مال  
12/2016 3/2017 

 إلاا ة الجامعة  

 مر د الجولة  

 
 ال  ييم الدوإلا

السددددلو  الوويفي لعضددددو تيئدة اع مدال نمو ا   ييم   م    •

ال دإل سو والمحا ددر الم فرغو لي الجامعةو والويوار 

ل،ددا ددارأل   بددم  النمو او والعمددس  تددرا  ل يبيق  اةبراايددة 

 ال ر يةو وال ثبي و والن سو وال حو سو وااب عاد 

د علددد   •   دددوم الكليدددار بعدددرض نمدددا ا لدددأللاء الم ميددد 

 مو ن الكلية ) صص نجاح( 

    

نمو ا   ييم  

 السلو  

من  بس مر د  اء تيئة ال دإل س  ضعيم ألي عد س نمو ا ال     م  

 ااع مال و ماأ الجولةو واع مال  من الجهار المعنية 

    
 

 

 

 

 المسؤولية المجتمعية المحور: 

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

 : تعزيز التفاعل بين الجامعة والمجتمع المحلي.1الفرعيالهدف 

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة  

 اإلستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ 

النسبة المئوية  

 لإلنجاز/ العدد 
 مالحظات 

 الى  من

 شددجين ةعضدداء الهيئة ال دإل سددية 

المشدداإل ة  ةعياء محا ددرار ةو 

 لي ندوار عامة 

  ندوة ومحا رة 79 م   نفير  

2016 2020 

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية  

 عمداء الكليار 

 مد ر العال ار العامة   

 إلؤ اء األ سام  

 

الندوار  

 والمة مرار 

 ندوة ومحا رة   274 م   نفير  

   

الندوار     

 1والمة مرار ف

الندوار  

 2ار فوالمة مر
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العامة واةعالمأل   • ندوة ومحا رةو وعدل   348العال ار 

 ( 15  اإلار المداإلا سل  الجامعة )

 محا رار   5 لية العلومأل  •

 محا رار   5أل IT لية  •

نددوة ومحدا ددددرة   118المددإل ددددة النمو بيدةأل  م   نفيدر   •

 ونشا ةا ليال  المدإل ة 

مشاإل ار  ام بها عدل من ةعضاء الهيئة   8 لية ال ربيةأل   •

   ع د عدل من الندوار والمحا رار العامةو وال دإل سية

وإلي ي عمس وع در   لية اع اإل واألنثروبولوبيا  نظم   •

  ندوار ومحا رار عامة  8

 م  اا فال من المج من المحلي ةعياء محا رار حول  •

 ة  المودإلار و وء ا  عمال األلو ة ليلبة  لية الصيدل 

  

   
 

الندوار  

 1ف والمة مرار

 

 2ندوار ف 

 

 

 نشا ار المدإل ة 

 

 

مشاإل ار  لية  

 ال ربية

 

 

 اع اإل  محا رار

 م  ع د مجموعة من المحا ددددرار والمشدددداإل ة لي ندوار  

(و  مدا  م  ع دد مجموعدة من المحدا ددددرار  مرلقعدامدة )

  مرلقوالنشا ار لي الفصس الثاني 
  

المحا رار    

 والمشاإل ار 
 

 2نشا ار ف

 م  ع د مجموعة من المحا رار والمشاإل ة لي ندوار    •

 ( مرلقعامة )
  

  
 

 الندوار 

 1والمة مرار ف

المحلي   المج من  الوبراء من  لعوة 

ةعياء محا دددرار م وصدددصدددة 

 لليلبة لي الجامعة 

يدددوصدددية  30 نظيم ندوار ومحا دددرار عامة لحوالي    م  

 عامة  يا ية و  الية وا  صال ة 
2016 2020 

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية  

 عمداء الكليار 

 مد ر العال ار العامة   

 إلؤ اء األ سام  

  

ا من المج من المحلي من خالل   87ا دددد ضدددددالدة     م   خبيرة

 الندوار والمحا رار 
  

   

  لية الحجاوا للهند ة ال كنولوبيةأل  •

o   ع د محا دددرة من يدددر ة ما كرو دددول  لليلبة عن

  يبي ار ما كرو ول  الحد ثة 

o  ع د محا ددددرة عن الر الة من  بس مشددددروف يددددمال

   اإلر ليلبة الكلية 

لي والفعداليدار    من الل داءار نظيم مجموعدة  أل  م   IT ليدة   •

  الكلية

  

   

 

 

 

 

 

 

 ITوإلية عمس لي 
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     2019/2020الجامعي التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام 

ــ دائ     176 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

( ةعيداء 2 ليدة السدددديداحدة والفنداللأل عددل الل داءار ) •

محا درار م وصدصدة لي صدناعة الضديالة لليلبة لي 

 الكلية 

 لية الصددديدلةأل ا ددد ضدددالة محا دددر ن  وا خبرة من  •

 الصناعة الدوااية  

 م  سعياء محا ددرار حول المودإلار و ددوء ا دد عمال   •

  األلو ة

ال ربيددةأل   • عدددل من يلعوة  مالء  ددددداب  ليددة  ةل دداء  ن 

  المحا رار لليلبة وةعضاء تيئة ال دإل س ليها

محا ددددرار   ء اليلبةعيا باء ةة  م لعوة  لية اليبأل  •

  لمسا ار اليبية الم وصصةل  س لصسلي بدا ة 

ال ددانوأ • المحلي   م    أل ليددة  المج من  لي    لعوة خبراء من 

مندو    ح ول اانسدداأو  مفوض  مد ر المعهد ال ضدداايو

  مر د عدل للمساعدة ال انونية منظمة العمس الدوليةو

محا دددرة  31لعوة عدل من الشدددوصددديار الباإل ة لي  •

 وندوة لي الجامعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 الوبراء والد اإلار 

( ةعيداء 1 ليدة السدددديداحدة والفنداللأل عددل الل داءار ) •

محا ددرار م وصددصددة لي صددناعة الضدديالة لليلبة لي  

الكلية  و م  ا د ضدالة العد د من المو صدين ةل اء الندوار 

( محا درة من  بس خبراء 2والمحا درار حين  م  ع د )

ويددددر ددة   )األ ددا ددا   Internationalم وصددددصددددين 

Traders ) 

بداء من ال يداعدار المو لفدة ةعيداء  ةلعوة   ليدة اليدبأل   •

محا دددرار لي بدا ة  س مسدددال من المسدددا ار اليبية 

عضدداء تيئة  دإل س من بامعار  ةلعوة و والم وصددصددة

 ل اء محا رار عالمية ة

  لية اةعالمأل  م  ا  ضالة و  رة الدولة لشةوأ اةعالم  •

والمبالإلار الر ال ة  الر الة    وإليدددةع د  لية اا  صدددالأل   •

ومبالإلة  يدددمال  ددد اإلر األعمال   بال عاوأ من حا دددنة

(و  ما  م  ا د ضدالة مد ر مصدرف الربحي  مرلقسنجا  )
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     2019/2020الجامعي التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام 

ــ دائ     177 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

ء محا درة عن وا ن  جربة المصداإلف لي لي الكلية ةل ا

 ( مرلقاألإللأ )

 لية اا  صدددال والعلوم اةلاإل ةأل ا ددد ضدددالة خبراء لي   •

مجاار م عل ة ب وصدصدار الكلية و بالل المعرلة معهمأل  

)خبير ا  صددددالاو ماليو سلاإلة لوليدةو سلاإلة ا دددد ثماإل( 

 .مرلق

( محا ددددر ن من مو لف 9 لية اةعالمأل ا دددد ضددددالة ) •

 ال ياعار والمة دددسدددار الحكومية والواصدددة ةعياء

 لوإلار م وصصة لي مجال اةعالم  

 ليدة اليدبأل لعوة ة بداء من ال يداعدار المو لفدة ةعيداء  •

محا دددرار لي بدا ة  س مسدددال من المسدددا ار اليبية 

الم وصددصددةو باة ددالة سل  لعوة ةعضدداء تيئة  دإل س 

 من بامعار عالمية ةل اء محا رار 

  

   

سنشددددداء  داعددة بيداندار للشددددر داء 

وس ددالة يددعاإلا هم عل   المحليينو 

مو ن الجامعة اةلك روني بوصددفهم 

 )ير اء النجاح( 

  جرا العمس عل  سنشاء  اعدة البيانار 

 م  سنشددددداء  الد  واعدد بيداندار لي  ليدار )اا  صدددددالو  

 كنولوبيدا المعلومدار( والعمدس بداإٍل لي  ليدة والحجداواو  و

   اةعالم

 معة س الة يعاإلار بعض الشر اء عل  مو ن الجا  م  

لي  لية  إللنيا الل  اعدة بيانار خاصدة بم حف ال راد األ

 ( مرلقاع اإل )

1/6 /2016 1/6 /2017 

 عمداء الكليار 

  د الحا ب   مد ر مر

 مد ر العال ار العامة  

 

مشروف المنح 

 اليالبية 

لم   م و ددددن  عليمدار ةصددددداإل  داعددة بيداندار للشددددر داء 

 المحليين عل  مس و  الجامعة 
  

   
 

 سدددمية بعض ال اعار ال دإل سدددية 

دة  بد  ددددمداء مدانحي الوددمدار الم مي  

 للجامعة 

 ددددمن   2015/2016 م   جهيد و نفيدر  داع ين خالل العدام  

مبدالإلة "معدا نر  ي بجدامع ندا" وتمداأل  داعدة لالح الشددددواتين  

 لية و ومو د  ةبو حسداأ لي واألنثروبولوبيا لي  لية اع اإل

 اعلا  

2016 2020 

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

 مد ر العال ار العامة  

  

 م  سنشدددداء  داعدة بدد ددة لي  ليدة اعلا  ب مو دس من مجموعدة 

  امح مول 
   

 
 ال  اح ال اعة 

العمدس بداإٍل عل   جهيد  داع ين من  بدس مجموعدة  الل  •

 ةبو غدالة لألعمال لي  لية اا  صال والعلوم اةلاإل ة  

 لبدار بدد ددة  ددددمن نفس    8 مد  الموال دة المبددايدة عل    •

  من ال ياف الواص  المبالإلة من م برعين
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     2019/2020الجامعي التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام 

ــ دائ     178 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

 با دم المانحلي  لية اع اإل واألنثربولوبيا   سدمية  اعة   ية 

 محمول عو د الدعبي 
   

 
 مرلق 

ال  اح  اعة الرابحي لي  لية الشر عة والدإلا ار اة المية 

 مصرف الرابحي بال عاوأ من 
   

 
 

 : تعزيز أهمية المسؤولية المجتمعية في الجامعة.2الهدف الفرعي

 عدد دس  عليمدار ال ر يدة بحيدن   م 

  ييم ةعضدددداء الهيئدة ال ددإل سدددديدة  

 حسب لوإلتم لي خدمة المج من  

ال ر يددة إل م )   م   لعددام  11س راإل  عليمددار  ب دداإل     2016( 

ا بودمة المج من  4/9/2016 ا خاصة  1/7/2016 1/6/2016 و ضمن  محوإلة
 إلايس الجامعة   

 مجلس العمداء  

 
 عليمار ال ر ية 

 الجد دة

ال و ددددن لي البرامر ال دإل بية ال ي  

   دمها مر د الملكة إلانيا 

  البرامر ال ي ع ددتدا مر د الملكدة إلانيدا لال دددد شدددداإلار 1

 بال عاوأ من األ ال ميار الم عا د معها 

  ا البة  575وعدل اليلبة   ابرنامجة  23أل 2014/2015

  ا البة  278وعدل اليلبة ا  برنامجة  13أل 2015/2016

  ا البة  992وعدل اليلبة   ابرنامجة  33أل 2016/2017

   البرامر ال ي ع دتا المر د منفرلةاأل2

  ا البة  231برامر وعدل اليلبة  8أل 2014/2015

  ا البة  377برامر وعدل اليلبة  8أل 2015/2016

  ا البة  851برامر وعدل اليلبة  8أل 2016/2017

لرصددددة    477بل،د  عددل لرص العمدس ال ي خل هدا المر دأل  

 عمس 

زادت إيرادات المركز بـصورة مـضطردة حيث بلغت في عام  

عــام  اديــنــارً   357564:  2014/2015 فــي  وبــلــغــت   ،

ـــلت الزـيادة خالل  اديـنارً   494741:  2015/2016 ، وواصــ

 .  ادينارً  665551لتبلغ   2016/2017

ة  ـــب ه بنســ ادة في ايراداـت د حقق زـي ك يكون المركز ـق ذـل وـب

 .2014/2015% مقارنة بسنة األساس 80

2016 2020 

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية 

مد ر مر د الملكة  

 إلانيا  

البرامر ال دإل بية  

 1ف

 

 

البرامر ال دإل بية 

 2ف

 

 

 

 
 

م اإلنة اا رالار  

مر د الملكة إلانيا 

2006  - 2017 

 

 

 

 2017/2018سنجدا ار المر د خالل  الفصدددددس األول   •

  ال اليأل

وعدل المشدداإل ينأل   11عدل البرامر لودمة المج منأل   1

517  

المر د منفرلةاأل    2 المهنيددة ال ي  ع دددتدا   5الددبلومدار 

  143وعدل المسجلين ليهاأل برامر 

   

   

 
   ر ر المر د
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الشددددر ددار   3 من  ال ي  ع دددتددا  المهنيددة  الدددبلومددار 

  431وعدل المشاإل ينأل  26واأل ال ميارأل  

الملكددة إلانيددا خالل   20ع ددد   • لي مر د  لوإلة  دددإل بيددة 

  2017/2018الفصس الثاني 

 

 

 5مرلق

لن ال جميدس و ولن اليهيأل  ا دددد حدداد البرامر المهنيدة •

  و صفيف الشعر

الد دددإل دبديددة  دو دلددة • الدبدرامدر  وعدددل    10أل  األمددد  عدددل 

او 53082س رالا ها )بل،   يمة  136المشداإل ينأل   ( ل ناإلة

 ( لي الفصس الثاني مرلق( لوإلار بد دة )4و)

ال دددإل بيددة   • البرامر  األمددد صدددد عدددل  وعدددل    17أل  يرة 

ا 22194بل،   يمة س رالا ها ) 354المشاإل ينأل   ( ل ناإلة

   

 

 البرامر ال دإل بية

برامر بد دة لي مر د الملكة إلانيا للعاملين   دد ةا دد حداد 

  مرلقلي الجامعة  
   

 
 

الدإلا دددية ب ضدددمين  عد س الويط  

لودددمددة المج منو   اعددامددة   امسدددددا ددة 

 و ر ي  مفهوم الموا نة الصالحة 

بدال عداوأ من بداادة  ددددابلدة الحسددددن  م   ضددددمين مسددددال  

HUM102  ن مداء  م يلدب اخ يداإلا لجمين  الموا ندة واة

  لبة البكالوإل وا لي الجامعة 

  لية اع اإل واألنثروبولوبياأل  

ن مداء( وو ددددن سعدالة بنداء مسددددال )الموا ندة واة   م   −

لف  يد الدإلا دددة من  بس ةَ ا المُ ف خاص بمو وحالية لَ ةَ مُ 

لجندة خداصددددة يددددكل هدا إلايس بدامعدة اليرمو  و لدك 

 ل سجيلم لي المك بة الو نية 

 ددهام  س شددكيس لجنة لي الكلية ةعالة بناء مسددال )  م   −

  نسانية(األإللأ لي الحضاإلة اة

1/6 /2016 1/6 /2017 

 مجلس العمداء   

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية  

 عمداء الكليار 

 

البدء ب دإل س   م  

ا من المسال اع باإلة 

الفصس األول  

2016/2017 

 وبيدم األبحداد العلميدة وإل ددددداادس  

بحديددن   والددد  دوإلا   المددابسدددد ديدر 

  ضددمن حلوا لمشددكالر المج من 

 المحلي 

  إل ددددالة مابسدددد ير خالل العام الدإلا ددددي 62منا شددددة    م  

لي مو لف ال وصدصدار ةغلبها  عالر  ضدا ا  2016/2017

  ودم المج من 

ن داا العلمي ألعضدددداء الهيئدة ال ددإل سدددديدة موبدم  مدا ةأ اة

 لودمة المج من من خالل  ضا ا  انونية محلية ولولية 

1/6 /2016 31/12/2020 

نااب الرايس للشةوأ  

 األ ال مية  

 عمداء الكليار 

 عميد البحن العلمي

  إلؤ اء األ سام

  األ ال مية

 

 

 م   وبيدم اليلبدة سل  البحدن عن المشددددكالر ال ي  وابدم  •

   المج من لي  لية الفنوأ الجميلة 

 

 

 

  ة روحار وإل ااس 

  لية ال ربية
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ةغلبها ة روحة ل  وإلا  وإل دالة مابسد ير   68 م  منا شدة  •

 لي  لية ال ربية   عالر  ضا ا  ودم المج من

وبو    يد   لية ال انوأة رر لجاأ الدإلا ددار العليا لي  •

إل ددااس المابسدد ير بالهدف المج معي من البحن العلمي 

 ال انوني 

ال ضددددا دا   ل س   ليدة اةعالم  لي  المدابسدددد ير   لبدة وبدم   •

ما   ةلمنا ش ها والوروا بحلول منا ب ةوالواإلبي  ةالداخلي

  مكنة

 

  لية العلومأل  •

  دد م مجموعدة من األبحداد لحدس مشددددكالر المج من   −

المحليدة منهداأل "مدد  مالامدة و أ الح يبدة المددإل دددديدة  

اليرمو "  ا لي نمو بيددة  بددم  بيددة للو أ المسددددحموح 

اا واأل دد ا  الد  وإل  الم دم من السدديدة بواتر ةبو حو 

 محمد لر واأ الصالح 

موا ن  جمن والبيئدة ل ال   سددددم علوم األإلض   داإلة   −

النفددا ددار )المكبددار( واة الف عل  المشدددددا ددس ال ي 

محاولة س جال حن  لبة الدإلا دار العليا عل   وابهها و

  همحلول لها  من إل اال

البحود العلميدة ال نمو دة ليدة اليدبأل   • و   و ددددين مفهوم 

 حمالر  بية  وعو ة و و ام  بية مجانيةة امة وس

  

 

 

 

 ددد ة ة روحار مابسددد ير لي  لية السدددياحة   منا شدددة •

 والفنالل 

  وم  لية اليب ب و ددين مفهوم البحود العلمية ال نمو ةو  •

 س امة ة ام  بية مجانيةو س امة حمالر  بية  وعو ة 

(  البار 6ددددددد)ا ددد شددداإلار ل د م مر د األميرة بسدددمة  •

  لر االهم الجامعية  ولإلا ار عليا   ناول  ضا ا مج معية

ل  وإلا  عن  ة روحة مابسدد ير و( إل ددالة  83)منا شددة  •

 بعد لي  لية ال ربية 
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مسدددداب دة علمية  ددددنو ة )بحثية ةو 

اخ راعدار( حول ةلضدددددس الحلول  

للمشدكالر ال ي  عاني منها المج من 

 المحلي 

 لم   م ا وا  سبراءار بهرا الوصوص 

1/6 /2016 31/12/2020 

 مجلس العمداء   

نااب الرايس للشةوأ  

إلؤ اء  و األ ال مية

 األ سام  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعزيز الموقف المالي للجامعةالمحور: 

واإلداري الكامل الذي يســـمت بتحقيق  المالي  الهدف االســـتراتيجي: تعزيز الموقف المالي للجامعة لتكون قادرة على أداء وغائفها وأدوارها وفق خططها اإلســـتراتيجية، وتحقيق االســـتقالل

 التميز واإلبداع في مخرجاتها.

 : تعزيز الموقف المالي للجامعة وزيادة الموارد الذاتية.1الهدف الفرعي

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة  

 اإلستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ 

النسبة المئوية  

 لإلنجاز/ العدد 
 مالحظات 

 الى  من

 فعيس حجم معامالر اا دد ثماإل لي  

لخاإل من صدددندول اا ددد ثماإل واة

 البين والشراء 

 مليوأ ل ناإل   39بل،  موبولار صندول اا  ثماإل 

2016 2020 

 إلاا ة الجامعة   

صندول  مجلس  

 اا  ثماإل 

 

 

 )بالد ناإل( س رالار ا  ثماإل مرالق الجامعة 

   3032768أل 2014

 % 7بد الة  3236893أل 2015

 % 10بد الة  3568499أل 2016

ومن الم و ن   الة اة رالار   1810802أل  5/7/2017ل،ا ة  

  2017لعام 

     

اا دد ثماإل الرا ي لوابهار الجامعة  

ال جاإل ة وعمس يدرا ار ا د ثماإل ة 

 عل  وابهار الجامعة ال جاإل ة 

 

 م  سعدال خية ا د ثماإل ة  2015/2016العام الجامعي خالل 

 2020 2016 للجامعة 

 إلاا ة الجامعة   

صندول  مجلس  

 اا  ثماإل 

 

 

للمني دة الجنوبيدة و جرا العمدس  ا دددد ثمداإلا   وبدد مويط  

 عل  حس الوالف بين الجامعة والبلد ة للبدء بالمشروف 
     

 الداارة الهند يةأل  م   رح العياءار ال اليةأل 

 ا  ثماإل  شك مبيعار ا صاار لي الجامعة  −

( لي حرم الجدامعدة 2ا دددد ثمداإل محيدة محرو دار عددل ) −

 الجنوبي 
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ــ دائ     182 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

 ( لي المدإل ة النمو بية 2ا  ثماإل   بير مالعب عدل ) −

العال ددار   لاارة  ةنشدددديددة   فعيددس 

المشداإل ن الواإلبية نحو   الة عدل  

 الدولية 

بد د من  ابحثية  امشددروعة  21الحصددول عل  لعم لددددددد   م   •

 2016/2017بهدار مدانحدة خداإلبيدة لي العدام الجدامعي  

 1683292بل،د   يمدة الددعم المدالا ليهدا مبلغ و ددإل   

ل  لعم لم  حدل بعد لمشدددروف  سو باة دددالة اةإللنية  ال ناإلة 

  لية اليب 

 ُ ددإل  يمدة الددعم المدالي الدرا حصددددلد  عليدم الجدامعدة   •

للمشدددداإل ن منر بدء  يبيق الوية اة دددد را يجية لي عام 

م اإلنة بصفر ل ناإل    ال ناإلة  2943984بددددد   2015/2016

حيدن لم  حصددددس الجدامعدة لي  لدك  2014/2015لي عدام 

 السنة عل  ةا لعم من بهار مانحة 

2016 2020 

 إلاا ة الجامعة   

لاارة العال ار  

 والمشاإل ن الدولية  

  

 

المشاإل ن الممولة  

 والمدعومة 

من بهار  ابد دة  ابحثية  امشروعة  19الحصول عل  لعم لدد   م  

بل،د   يمدة   2017/2018مدانحدة خداإلبيدة لي العدام الجدامعي  

 613222و   وإلوو 213616  مشاإل ن منها  8لدد   الدعم المالا

ا للمشاإل ن األخر  )   مشروعةا(و مو عة  ما  ليأل 11ل ناإلة

 مشروف واحد  لية العلومأل  −

 مشاإل ن  ال ة   لية الحجاواأل −

  إلبعة مشاإل نة لا أل لية اع −

 واحد  مشروف أل كنولوبيا المعلومار  لية −

 واحد مشروف  ألوالنا حينالالبئين  مر د −

 واحد   مشروف  لية اليبأل −

  اامة المشاإل ن     
 

مشددروعةا بحثيةا بد دةا من  16الحصددول عل  لعم لددددددد  •

 2018/2019بهدار مدانحدة خداإلبيدة لي العدام الجدامعي  

 15 1427987مشاإل ن منها    9لدبل،   يمة الدعم المالا  

ا  178345مشددددداإل ن    5و وإلوو   و ومشددددروعين ل نداإلة

 مو عة  ما  ليأل لواإل ةمر كيو   24900

  مشاإل ن  ال ة لية اعلا أل  −

   لية اا  صالأل مشروف واحد  −

  لية الحجاواأل  ال ة مشاإل ن  −

  لية اليبأل مشروف واحد  −

 مر د األميرة بسمةأل مشروف واحد  −

   

  

 

 

 

 

  اامة المشاإل ن
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  مشروعينمر د الآلبئين والنا حينأل  −

  لية العلومأل مشروف واحد  −

 أل مشروف واحد السياحة لية  −

حصددددول الد  وإل عبدالبا ددددط عثامنة  لية اا  صددددالأل   •

والد  وإل محمول تيالر عل   مو س مشدروف بحثي ب يمة  

 آاف  وإلو  110

مشددروف  اام ومنجد من خالل   20الراا ددةأل  م  ةإليددفة  •

 سددددم العال دار الوداإلبيدة حيدن  م  عمدس ةإليددددفدة مداليدة 

 وسلاإل ة و نفير ة لها 

 
 
 
 
 

  مو س مشروف 
 
 
 

 المشاإل ن المةإليفة 

المدددعومددة لي   • المشدددددداإل ن  عدددل  الفصددددددس األول بلغ 

 اهد لبل،د   يمدة الددعم  و  مشددددروف  (17)  2019/2020

( 12و ولي الفصددس الثاني )ةلف ل ناإل ةإللني 890حوالي  

 ل ناإل ( ةلف 575417مشروف ب يمة لعم )

لخلد  بدامعدة اليرمو  لي يددددرا دة من بهدار عدالميدة  •

الدددولي   لل عدداوأ  الو ددالددة األمير يددة   يم هددا  ب مو ددس من 

بددامدعددة    70حدوالدي   بددإلاإلة  لواإل   Purdueمدلديدوأ 

األمير يدة للعمدس عل  مشدددداإل ن بحثيدة  وص ال ضددددا دا  

 العالمية 

من  لية الصددديدلة  ميرل  الصدددوص     الد  وإل  حصدددل  •

عل  لعم من تيئدة بر يدانيدة لددعم بحدن مشدددد ر  بين 

 35بمبلغ    Queen’s Belfastبدامعدة اليرمو  وبدامعدة  

 ةلف باوند ا  رليني 

مر د األميرة بسددددمدة موال دة الحكومدة الكندد دة عل  منح   •

للسنة الثالثة عل  ال والي لمشروف   مو س  لدإلا ار المرةة

ال يدالة بدال عداوأ من  ددددمن برندامر  مكين المرةة أللواإل  

الدفديدددإلالديددار ا دحددال  الدعددام    ومدند ددد   خدالل  و دددديدندفددر 

 مرلقا  إللنية ةل ناإل  80 65292ب يمة   2020/2021

من بامعة ةو سدفوإلل    لية اع اإل واألنثربولوبيايداإل    •

 Rewriting the prehistoryالبر يانية لي مشروف )

of Jordan  والمدعوم من )Newton Khalidi Fund  

يدددداإل   من بامعة لإلتام البر يانية لي مشددددروف   ما  

   

  

 

 اامة المشاإل ن 

 1ف الدولية

 

 2مشاإل ن ف
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الدحديدوا الد،دالف  لدندظدداادر  خدر ديددة  األإللأ(    )بدندداء  لدي 

 Newton Khalidi Fundوالمدعوم من 

موا بة بهار محلية وس ليمية لدعم  

 مشاإل ن الجامعة 

اا صدددال بعدل من الجهار العربية لي الم،ر  والولير    م  

العربي للحصددول عل  لعم لمشدداإل ن الجامعة الرة ددماليةو  

و م  الحصددول عل  لعم ب يمة نصددف مليوأ ل ناإل من بنك  

اأ   ال اترة عم 

 إلاا ة الجامعة   2020 2016

 

 

وبناء    ابحثية  امشروعة  17 ددددد  ام  الجامعة ب  د م م  رحار ل

ل  بهدار مدانحدة خداإلبيدة   ددإل  يمدة الددعم الميلو  س ددإلار 

 ل ناإل  1850000ليها بدِ 

     

ميجا لي المرحلة   3 م  ال شدد،يس ال جاإلا للمشددروف وب دإلة   ال وبم نحو اليا ة البد لة  

األول  والمرحلة الثانية  يد الدإلا ددددةو ومن الم و ن ةأ  لبي 

 الجامعة من اليا ة % من حابة 80المشروف 

2017 2020 
 إلاا ة الجامعة   

 الداارة الهند ية 
 

ال ي  م    المباني

  ش،يلها 

ن هاء من  نفير المرحلة األول  من مشددددروف  وليد اليا ة  اة

الكهربااية با  ودام الوال ا الشمسية ب دإلة  هربااية م دإلاتا 

ميجداو حيدن بددة ال شدددد،يدس ال جداإلا ألول محيدة ب داإل      3

% من لا وإلة الجامعة 55و وبولر مالي م داإل   30/8/2017

المرحلة الثانية ا دددد كمال  دال و ااق عياء و وسعالشددددهر ة

   ،يية لا وإلة الكهرباء للجامعة

    

 

 

 

 

 

 

سعدال و ااق عياء خاص ب صددميم و وإل د و ر يب ولحص 

و شدد،يس وصدديانة و نظيف محيار  وليد اليا ة الكهربااية  

بوا دية الوال ا الشدمسدية ا د كمال  ،يية لا وإلة الكهرباء  

 عل  السالة ير ة غا انيا  للجامعة

     

 : تفعيل دور الخريجين في دعم برامج وخطط الجامعة التنموية.2الهدف الفرعي

للور جينو   بيددانددار  بندداء  دداعدددة 

وال واصدددددس معهم لددعم مسدددديرة  

 الجامعة 

( 6000بلغ عددل الور جين المسددددجلين لي  داعددة البيداندار )

 خر ر 

 

2017 2020 

 اليلبة  عمالة يةوأ 

 لاارة العال ار العامة  

 إلاا ة الجامعة  

  

اةإليدددددال الوويفي وم ددابعددة    م  اع مددال ُمسددددم  )مك ددب 

الور جين( بداة من الُمسدددم  السدددابق وتو)صدددندول الملك 

 عبدهللا الثاني لل  تيس الوويفي( 

 

 مك ب اةإليال     
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 تقديم الخدمات واالستشارات والتدريب للمجتمع المحلي واإلقليمي.: تفعيل دور مراكز الجامعة في 3الهدف الفرعي

وبدرامدر  دددإل دبديددة   لوإلار   د ددد دم 

 بد دة 

 

  البرامر ال ي ع ددتدا مر د الملكدة إلانيدا لال دددد شدددداإلار 1

 بال عاوأ من األ ال ميار الم عا د معها 

  ا البة  575وعدل اليلبة   ابرنامجة  23أل 2014/2015

  ا البة  278وعدل اليلبة   ابرنامجة  13أل 2015/2016

  ا البة  992وعدل اليلبة   ابرنامجة  33أل 2016/2017

   البرامر ال ي ع دتا المر د منفرلةاأل2

  ا البة  231وعدل اليلبة ر برام 8أل 2014/2015

  ا البة  377برامر وعدل اليلبة  8أل 2015/2016

  ا البة  851برامر وعدل اليلبة  8أل 2016/2017

لرصدة   477عدل لرص العمس ال ي خل ها المر دأل بل،     3

 عمس 

2016 2020 

 إلاا ة الجامعة   

 مر د الملكة إلانيا  

 

 

 1البرامر ال دإل بية

 

 

  2البرامر ال دإل بية

  2017/2018سنجدا ار المر د خالل الفصدددددس األول   •

  ال اليأل

الدمدجد دمدنأل    1 خدددمددة  مدن  الدبدرامدر  وعدددل    11عدددل 

 517المشاإل ينأل 

المر د منفرلةاأل    2 المهنيددة ال ي  ع دددتدا   5الددبلومدار 

  143برامر وعدل المسجلين ليهاأل 

الشددددر ددار   3 من  ال ي  ع دددتددا  المهنيددة  الدددبلومددار 

 431المشاإل ينأل وعدل  26واأل ال ميارأل  

 برنامر  22الفصس الثاني  م  ع د  خالل •

   

   

 سنجا ار المر د 

 

 

 

 

 

 

 

 6مرلق

ال دداليددةأل • المهنيددة  البرامر  اليهي  ا دددد حددداد  لن و ولن 

  ال جميس و صفيف الشعر

وعددل المشدددداإل ينأل   10عددل البرامر ال ددإل بيدة اليو لدةأل  •

ا 53082بل،   يمة س رالا ها ) 136  ( ل ناإلة

ال دددإل بيددة   • البرامر  المددد عدددل  وعدددل   17أل   صددددير  

ا 22194بل،   يمة س رالا ها ) 354المشاإل ينأل   ( ل ناإلة

 836لوإلة  دإل بية بد دة وعدل المشددداإل ين  21 م   نفير   •

 ( مرلقمشاإل  )

   

 

 البرامر ال دإل بية
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الدبدرامدر   • وعدددل    13أل  الدمددد   الد دددإل دبديددة  دو دلددةعدددل 

ا 75311بل،   يمة س رالا ها ) 209المشاإل ينأل   ( ل ناإلة

ال دددإل بيددة   • البرامر  المددد عدددل  وعدددل   13أل   صدددديرة 

(  275 12389بل،   يمة س رالا ها ) 187المشدددداإل ينأل 

ا   ل ناإلة

لوإلة  دإل بية بد دةو بلغ عدل المشداإل ين بها   26 م   نفير   •

 ( مرلقمشاإل  ) 396

 مرلق  Zoomا  حداد برنامر بد د عن  م   •

 مر د األميرة بسمةأل  •

واللجنددة  − الجددامعددة  بين  مددا  ال و ين عل  مددر رة  فدداتم 

لمرةة حول اع مال مر د األميرة بسمة  الو نية لشةوأ ا

لدإلا ددار المرةة  جهة  وبيهية لمسدداإل ال دإل ب الفني 

)بلددد ددارو المحليددة  المجددالس  ةعضدددددداء   للسدددديدددار 

   مرلق  ومحالظار(

عضو ة مر د األميرة بسمة لدإلا ار المرةة لي اللجنة   −

ال وبيهيددة للويددة الو نيددة ل فعيددس  راإل مجلس األمن 

  مرفق )المرةة واألمن والسالم( 1325

ا دد ضددالة و نظيم الل اء ال شدداوإلا الواص بمشددروف  −

األإللأ  لي  للدمدرةة  الو نديددة  اا دددد درا يدجديددة  " يدو ر 

بهدف  حد د إلؤ ة مشد ر ة بين  2025-2020لألعوام  

اإلبدد بمين الجهدار المعنيدة ب مكين المرةة لي محدالظدة  

المحلي  المسدددد و   الفعليددة عل   ااح يددابددار  و لمس 

  مرفق   را يجية  ابلة لل يبيقسل  سوالو ني للوصول 

نظم مر د ااميرة بسدمة لدإلا دار المرةة األإللنية حفس  −

"اليوم العالمي للمرةة"و و ضدمن الحفس عرض بمنا دبة  

مسدرحي  فاعلي بعنواأ "بدا ة من  ح  الصدفر"  دمها  

لر ق المر د للمسددددرح ال فداعلي و مثدس ةحدد ةنشدددديدة 

اا فدا يدة ال ي  نفدرتدا المر د  ددددمن محوإل ال وعيدة  

 مرلق المج معية بال عاوأ من من د  ا حال الفيدإلاليار 

   

 

 

  ال ناإلة  10232لجهار خاإلبية ب يمة   ةا دد شدداإل 13 نفير    م    فعيس برامر اا  شاإلار

ل  عدم ال دام  سو عد   دعف المرلول المالي لال د شداإلار  
2016 2020 

 
 2ا  شاإلار ف 
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عضاء تيئة ال دإل س ب عليمار   د م اا  شاإلار لي ةغالبية  

    شاإلار لوأ علم الجامعةالجامعة حين   م معظم اة

ا دد شدداإلة بد دةو وبلغ مجموف الدخس المحصددس   14 م   نفير  

ا  40 3427  ل ناإلة
  

 
 

ملوص  

 اا  شاإلار 

      مرلق  د م لإلا  ين ا  شاإل  ين   ب مر د الملكة إلانيا ام 

 فعيس برامر الدإلا دار والمشداإل ن 

من   ومرا د بددال شدددددداإل    ليددار 

 الجامعة األخر  

 ا  وبد برامر ل،ا ة اعأ 

2016 2020 

 إلاا ة الجامعة   

 مر د الملكة إلانيا  

    ليار الجامعة

 

 

  سيهاإل من د  اليرمو  للدإلا ار األإللنية •

عمدس لإلا دددددة   ييميدة لمدد  مالامدة ولعداليدة المنداتر   •

لمددال ي   الم ربمددة عن منهدداا  وليند  العلوم الجددد دددة 

 والر ا يار للصفين األول والرابن 

   

 

 مرلق

 المر د غير مفع س   سو ق برامر مر د ال صميم
2017 2020 

 إلاا ة الجامعة  

 مر د ال صميم 

 
 

 

ــ   ة المحور: البنيــة التحتيـ

 الهدف االستراتيجي: إعادة تأهيل البنية التحتية وصيانة مرافق الجامعة وفق أفضل المعايير الهندسية.

 : مواكبة التطور التكنولوجي في العالم في مجال التدريس الجامعي وتوفير التقنيات والوسائل الحديثة للتدريس. 1الهدف الفرعي 

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة  

 اإلستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ 

النسبة المئوية  

 لإلنجاز/ العدد 
 مالحظات 

 الى  من

 حدد دن ال داعدار ال ددإل سدددديدة لي  

الجدامعدة و دو دتا بال  نيار الحد ثة  

 .والو ااس ال كنولوبية

(  12(  داعدار  ددإل سدددديدةو و)6( مو برارو و)7 م   جهيد )

  امر مة 

1/7 /2016 31/12/2020 

نااب الرايس للشةوأ  

 اةلاإل ة 

 الكليار

 لاارة الودمار العامة 

اةن اا لاارة 

 والصيانة 

 الداارة الهند ية

 لاارة اللوا م 

 لاارة العياءار 
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بد بهدة ومعددار موبر دة    الجدامعدة  مو برار   دو دد م    •

 ( 235 450236ب يمة )

 م   حد ن العد د من ال اعار ال دإل سدية و دو دتا ب لواح  •

   ية باة الة سل  الصيانة الداامة للبنية ال ح ية 

     

 داعدة  ددإل س لي مر د الل،دار و دو ددتدا بجهدا    جهيد   •

حا دددو  وبها  عرض وخدمة ان رن و و حد ن  الد  

 داعدار لي  ليدة السدددديداحدة والفندالل و داع ين لي  ليدة 

 ال ربية 

 دو د معظم  اعار  لية ال انوأ بجها  عرض معلومار   •

 سلك روني   

 ين ع اوالفنالل و السدددياحة ار لي  ليةع ا   حد ن  الد •

   لية ال ربية لي

     

 ليدة ال دانوأأل  جهيد  داعدار  ددإل سدددديدة ومددإلا و داعدة   •

المحا مة الصدوإل ة والعيالة ال انونية ومو بر الحا دو و  

الحا دددو  ببرنامر  سدددياا اةلك روني  و دو د مو بر  

الرا  ح وا عل  ال شددددر عدار ال دانونيدة الصددددالإلة عن  

 المحا م األإللنية والعربية 

 لية العلومأل اا دددد مراإل ب جهيد مو بر الفيد اء الم  دمو  •

 و حد ن بعض األبهدة لي المو برار ال دإل سية 

(  داعدة  ددإل سدددديدة بجهدا   13 جهيد ) ليدة اا  صدددددالأل   •

( بشددددكدس مثبد   Data Show مبيو ر وبهدا  عرض )

  ولاام

 الداارة الهند يةأل   •

 د تيدس مبن  اا دددد ثمداإل لي عمداأ و جهيد ال داعدار  −

اان هاء من سعدال بدول  ال دإل سدددية لي المبن  حين  م  

الكميار والمواصددددفار بعد سحال م عل  السددددالة مك ب  

 المهندا   ر ا المشا   للمبايرة بال نفير 

(  اولة لي 130 جهيد  اعة مو بر محو ب   سن لددد ) −

  اةنجليد ة مبن   لية اا  صال وال ر ة

اةيددددراف عل   جهيد و د  يدن مددإلا مجمن ال داعدار/  −

دة  ين بعد سحال م عل  الشددر ة الم مي  مبن  األمير الحسدد 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  لب الصيانة 
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الصددددنداعيدة ال جداإل دة بددعم م ددم من يددددر دة البو داا  

 العربية 

اان هداء من  جهيد و د  يدن مددإلا مجمن ال داعدار/    م   −

 مبن  األمير الحسين 

 رميم وصدديانة مو بر الحا ددو  لي  سددم الج،راليا /  −

   لية اعلا 

بهدة  مبيو ر   دو د ال اعار ال دإل سدية ب   م   لية اليبأل  •

 ولا ا يو 

ال ربيددةأل  جهيد مر د خدددمددار اليلبددة لي الكليددة  •  ليددة 

وحدة اا دددد شدددداإلار وال حليس و  اعة ميالعةو ضددددمأل 

و مك بة خاصددة بالعلوم ال ربو ة والنفسدديةو واةحصددااي

و وحددة ال حليدس اةحصدددداايو و داعدة لل ددإل دب وال يو رو

ار مك ب لمبالإلو  مك ب اةإليددال النفسددي وااب ماعيو

  اليلبة

  لية الحجاوا للهند ة ال كنولوبيةأل  •

سعالة   تيس  اعار مو برا الحا ددو  الموبولة لي  −

  مدخس ال و عة األول  )تر(

سعالة   تيس  اعار مبن  الكلية ال د م )تد( عن  ر ق   −

  (  اعار  دإل سية10 ر يب ة  ف معل ة لي )

ألغراض   لية السدياحة والفناللأل  م  صديانة  الد  اعار  •

 ال دإل س 

 حد ن بعض ال اعار ال دإل سددية لي الكلية    لية اعلا أل •

 و دو دتا بال  نيار الحد ثة والو ااس ال كنولوبية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال اعار ال ي  لب  من  حد ن  الهند ددددية ب الداارة ام   •

 بدس وحددار الجدامعدة المو لفدةو وسنشدددداء  داعدة لي  ليدة 

  ال ربية الر ا ية

 لية اليبأل اان هاء من  جهيد  الة ال اعار ال دإل سددددية  •

 و دو دتا ب بهدة  مبيو ر ولا ا يو 

 ولير و ااس ال عليم الميلوبة لي ال اعار  م    لية العلومأل   •

 ال دإل سية  
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  لية ال ربيةأل  •

    حسين باتد ة  اعار ال دإل س لمرحلة البكالوإل وا −

 حسدددين باتد ة  اعار السددديمناإل ليلبة الدإلا دددار  −

  العليا

 دو د  اعار السدددينماإل الواصدددة بالدإلا دددار العليا  −

 بمكيفار وم اعد 

ليصددددبح عددل ال داعدار  (  داعدار بدد ددة 5ا دددد حدداد ) −

 (  اعة 23)

سنشددداء  اعة  دإل سدددية   ية لي  س 

الجددامعددة  كوأ  من  ليددار   ليددة 

اةلدكد درونديددة   بددالسددددبدوإلة  مددولة 

واةن رن  وو دااس  علم  فاعلية من 

 .موا نة الجامعة

اع دداإل س   دم   مدن  دلديددة  لدي  ددس  نشدددددداء  دداعد ديدن   ديد ديدن 

)مبالإلة "معا نر  ي"  واألنثروبولوبيا و لية اعلا   دددمن 

 بجامع نا( 

1/7 /2016 31/12/2020 

نااب الرايس للشةوأ  

 اةلاإل ة 

 الكليار

 لاارة الودمار العامة 

اةن اا لاارة 

 والصيانة 

 الداارة الهند ية

 لاارة اللوا م 

 لاارة العياءار 

 

 

 دددداليدة بحيدن   م س داعدار    3شدددداء  سنعل     العمدس بداإلٍ  •

 الجد دة  وصيص  اعار لي المباني 

 م   جهيد  اعار الدإلا ددار العليا لي  لية ال انوأ ل كوأ   •

  اعار  دإل سية   ية 

     

واحددة إل م     جهيد  داعدة   م   ليدة اع داإل واألنثربولوبيداأل   •

  ( من م برف204د ة)

  (  اعار ومو برار   ية8 جهيد )  م   لية اليبأل  •

     

م عددلة  الهندد دددديدةأل سعددال مواصددددفدار ل جهيد  داعدة   •

 اةغراض لمر د ال نمية المس دامة 

(  داعدار ومو برار   يدة لي  ليدة 8اان هداء من  جهيد ) •

 اليب 

ال  داح  داعدة الرابحي لي  ليدة الشددددر عدة والددإلا ددددار   •

 اة المية بال عاوأ من مصرف الرابحي 
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 التعليمية والتقنية المناسبة )القاعات القياسية(.: إعادة تأهيل القاعات الصفية وتزويدها بالوسائل 2الهدف الفرع

سبراء صدددديددانددة عددامددة لل دداعددار 

 الصفية 

 نظيف ال اعار و وصيانة لوإل ة لل اعار لي نها ة  س لصس

 )لم   م سنجا  النسبة الميلوبة(  بشكس لوإلا ومن ظم 

1/1 /2017 31/12/2020 

نااب الرايس للشةوأ  

 اةلاإل ة 

 الكليار

 الودمار العامة لاارة 

اةن اا لاارة 

 والصيانة 

 الداارة الهند ية

 لاارة اللوا م 

 لاارة العياءار 

 

% من المباني 25

  س عام

صدددديداندة بمين ال داعدار الصددددفيدة لي مو لف الكليدار لي 

 الجامعة 
   

 
 

  اعار  دإل سية  3 لية السياحة والفناللأل صيانة لد •

ال اعار الصدفية لي مو لف الصديانةأل صديانة بمين  لاارة  •

  ليار الجامعة 

  د م الرةا الفني والهند ددي لداارة    م  الداارة الهند دديةأل  •

  اةن اا والصيانة

اليددبأل   • عمددال ةبراء  ددالددة  سمبن  بددد ددد مة ددن و ليددة 

  الصيانة بال نسيق من الشر ة المنفرة للبناء

 ددوإلار   ليدة ال ربيدةأل الصدددديداندة الددوإل دة للكليدة ومرالهدا   •

 الميا و ولتاأ الجدإلاأ 

  لية الحجاوا للهند ة ال كنولوبيةأل  •

عمس صيانة  املة لي مباني الكلية لحس مشكلة ال دلئة   −

والميدا   وعمدس خيدة ةعدالة  د تيدس يددددبكدار ال ددلئدة  

 خالل الف رة ال المة 

 ر يب يدددبك حما ة لي األما ن الويرة لاخس الكلية   −

 ر يب ةبوا  لضددددماأ  ددددالمة اليلبة باة ددددالة ل

  حد د ة لي ةما ن مو لفة من مباني الكلية

صديانة نوالر األلمنيوم للوابهة ال،ربية لمبن  الهند دة   −

الجدد دد )تن( لمنن  سددددر دب ميدا  األميداإل سل  لاخدس  

  ال،رف الصفية
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 14 ر يب  ددد اار لي  الة ال،رف الصدددفية وعدلتا   −

 ل صبح ة ثر مالامة للعملية ال دإل سية 

 صددميم و ر يب المنصددار الواصددة بال،رف سعالة   −

الصددفية لي المبن  الجد د )تن( بحين ةصددبح  ة ثر 

 مالامة للعملية ال دإل سية 

 ر يدب وحددار سنداإلة لي ال داعدار ال ددإل سدددديدة لمبن   −

  )تد(   نا ب من األ  ف المعل ة الجد دة

ا  بدال و ر يب مراوح لي بعض ال اعار ال دإل سية   −

 ة لي الكلي

 دو دد ال داعدار الصددددفيدة بداأل داد 

 واألبهدة والمعدار الال مة 

 دو دد و م      بميعهدا  لم   م  حدد دن ال داعدار الصددددفيدة ال داامدة

(  ليار ومر د الل،ار بلوا م مك بية  10 اعار صددفية لي )

)لم   م سنجا    وة اد منا ددددب وةبهدة سلك رونية و هربااية 

 النسبة الميلوبة( 
1/1 /2017 31/12/2020 

ااب الرايس للشةوأ  ن 

 اةلاإل ة 

 الكليار

 لاارة الودمار العامة 

اةن اا لاارة 

 والصيانة 

 الداارة الهند ية

 لاارة اللوا م 

 لاارة العياءار 

 

% من المباني 25

  س عام

 م   جهيد  داعدة للميدالعدة لي  ليدة الحجداوا للهندد دددددة  •

 ال كنولوبية 

السدياحة والفناللو  اعار  دإل سدية لي  لية  3 م   حد ن   •

باة ددالة سل  ا دد حداد مكاأ موصددص ةنشدداء مك ب  

 نمو بي لمحا اة مك ب  ياحي 

 م   وصديص  اع ين س دالي ين لكلية الصديدلة و جهيدتما   •

 باأللوار الال مة  

 م   دو دد ال داعدار الصددددفيدة بمدا  ح دابدم من ة داد خالل  •

 ل رة الصيانة الدوإل ة 

   

 

 

الصديانةأل  م   دو د ال اعار الصدفية بما  ح ابم من لاارة  •

ة اد خالل ل رة الصددديانة الدوإل ة من  را دددي ومكا ب  

 والواح و  يجار 

  مة ن ب حدد ال جهيدارومبن  بد د  لية اليبأل ال •
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 ليدة ال ربيدةأل  جهيد مصددددل  لليدالبدار بعدد  ل ي  برف  •

 ل ناإل  800ب يمة  

مبان  )تر و تدددددددد( للكلية لتاأ  اعار  لية الحجاواأل   •

و ،يير و ر يدب برالا وصدددديداندة لشددددبدابيدك ال داعدار 

  ال دإل سية

و ولير    و حسددين ال اعار الدإلا ددية لية السددياحة والفناللأل 

صدددديدانة  الد    حيدن  م   و اعار  ار بيئدة  دإل سدددديدة مثداليدة

  اعار ألغراض ال دإل س 

   

 

 

 كل مبنى من موازنة الجامعة.: إنشاء قاعتين ذكيتين في 3الهدف الفرعي

الددر يددة   ال دداعددار  ةمددا ن   حددد ددد 

 بال نسيق من عمداء الكليار 

ا بد أ مبن    لم   م  حدد دد ةمدا ن ال داعدار الدر يدة للكليدار  علمدة

 اعار   ية مجهدة بالو ددددااس  3 حوا   لية ال انوأ الجد د  

  لك رونية الجد دة اة

 الر ا ية ا  حداد  اعة   ية لي  لية ال ربية 

 
1/1 /2017 31/12/2020 

نااب الرايس للشةوأ  

 اةلاإل ة 

 الكليار

 لاارة الودمار العامة 

اةن اا لاارة 

 والصيانة 

 الداارة الهند ية

 لاارة اللوا م 

 لاارة العياءار 

 

  ال اعار% من 25

  س عام

الددر يددة بدداأل دداد   ال دداعددار   جهيد 

واألبهدة والمعدار الال مة  دمن 

 معينة مواصفار  

   باأل اد واألبهدة لم   م  جهيد ة ة  اعة   ية

 

 

1/1 /2017 31/12/2020 

نااب الرايس للشةوأ  

 اةلاإل ة 

 الكليار

 لاارة الودمار العامة 

اةن اا لاارة 

 والصيانة 

 الداارة الهند ية

 لاارة اللوا م 

 لاارة العياءار 

 

  ال اعار% من 25

  س عام

مة ثدة   بدد ددةبهدر  داعدة   ليدة اع داإل واألنثربولوبيداأل   •

  بالكامس

الهنسدددديددةأل   • لم   م  جهيد ةا  دداعددة لعدددم  ولر الددداارة 

  موصصار مالية

   

 

  لب ال اعار 

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20نصف%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/كلية%20الاقتصاد/مرفق%2010.pdf
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اا  صدددددالأل   •               لددب  جهيد  ددددبن  دداعددار   يددة  ليددة 

(Smart Roomلي الكلية )  

 (  اعار   ية 8كلية )ال وبد لي  لية اليبأل  •

اة المية ال  اح  اعة الرابحي لي  لية الشر عة والدإلا ار  

 بال عاوأ من مصرف الرابحي 
   

 
 

 : تأهيل المرافق الصحية في الجامعة.4الهدف الفرعي

للمرالق   عددامددة  سبراء صدددديددانددة 

 الصحية 

لم   م سبراء الصدددديداندة العدامدة الال مدة للمرالق الصددددحيدة  

 بالجامعة 

1/1 /2017 31/12/2020 

نااب الرايس للشةوأ  

 اةلاإل ة 

 الكليار

 الهند يةالداارة 

 لاارة العياءار 

لاارة اةن اا 

 والصيانة 

 

 

       الصحية لمرالقل الال مةبراء الصيانة س  م  

للمرالق   لوإل ددة  سبراء صدددديددانددة 

الصددددحيدة بعدد نهدا دة  دس لصدددددس  

 لإلا ي  

 براء الصيانة الدوإل ة لمرالق الجامعة الصحية س  م  

1/1 /2017 31/12/2020 

نااب الرايس للشةوأ  

 اةلاإل ة 

 الكليار

 الداارة الهند ية

 لاارة العياءار 

لاارة اةن اا 

 والصيانة 

 

 

 م   حد ن مرل ين صدددحيين بشدددكس  امس لي  لية السدددياحة 

 سعالة صيانة وتيكلة مرالق  لية الر ا ة و  ما  م  والفنالل
   

 
 

 الخضراء.: تأهيل الشوارع، األرصفة، زيادة المساحات 5الهدف الفرعي  

من يدواإلف الجامعة الرايسدية من   2م21635  و عبيد م    تيس   سعالة  عبيد الشواإلف  

  %20بنسبة  2م62 101673ةصس 

 م   عبيد الشدواإلف لكلية اليبو وسحالة عياء ل و دين اليرل 

 من الجهة الشر ية للمبن   
1/1 /2017 31/12/2017 

نااب الرايس للشةوأ  

 اةلاإل ة 

 الكليار

 الداارة الهند ية

 لاارة اللوا م 

 لاارة العياءار 
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لاارة اةن اا 

 والصيانة 

سبراء الصيانة الال مة لألإلصفة 

 واةناإلة  

من ةصددددس    2م16954مسدددداحة األإلصددددفة ال ي  م    تيلهاأل  

 % 22بنسبة  2م76250

  م  عمس صيانة ةناإلة الشواإلف وعمس صيانة لألإلصفة 

 
1/1 /2017 31/12/2017 

نااب الرايس للشةوأ  

 اةلاإل ة 

 الكليار

 الداارة الهند ية

 لاارة اللوا م 

 لاارة العياءار 

لاارة اةن اا 

 والصيانة 

 

 

 

 لاارة الصيانةأل  •

 م  اان هداء من سبراءر سحدالدة عيداء  ر يدب وحددار  -

ل ولير    LEDسنداإلة الشددددواإلف لي الجدامعدة لنظدام  

 اليا ة الكهربااية 

لاخدس المبداني   LEDوحددة سنداإلة    1500 م   ر يدب   -

 بدل الوحدار ال د مة 

 الهند يةأل  الداارة •

 وعمس إلصيف العمس عل   و عة ياإلف  لية اليب  -

سنشددداء لواإل عل    ا ن يدددواإلف اا  صدددال الجد د   -

 ومبن  اليب ومدخس البوابة الجد دة 

 عمس إلصيف ةمام  لية اليب واا  صال الجد د  -

 غر  مبن  اا  صال الجد د  عمس ة اإل ف -

و   ر يب نجيس صدددناعي لسددداحة الرو دددة الداخلية  -

لي المدإل ددة    ا ددد حداد  ددداحة خاإلبية للرو دددةو

 النمو بية 

   

 

 

ن هاء من مشدروف  عبيد و دلي  عدة اة م  الداارة الهند ديةأل 

 يواإلف وعمس ة اإل ف وةإلصفة لي الجامعة 
   

 
 

( مثمرةو  15( حربيةو )9  نةو )  يدددجرة( 258 إلاعة )  م     الة مساحة المنا ق الوضراء  

 ي ال خضروار ة(  1250)

نشددا   البي لدإلاعة المني ة المحيية مر د الل،ارأل ا امة 

 بمر د الل،ار 

1/1 /2017 31/12/2017 

نااب الرايس للشةوأ  

 اةلاإل ة 

 الكليار

 الداارة الهند ية

 لاارة اللوا م 

  

 إلاعة المني ة  

بمر د  المحيية 

   الل،ار
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 لاارة العياءار 

لاارة اةن اا 

 والصيانة 

و  يدددجرة    وأ(  135  نةو ) يدددجرة( 527 إلاعة )  م   −

و ة حوليةل( يدددد 500)ملفوف ةحمر وةخضددددرو (  400)

 ( نب ة لاخلية 64)

 الجدإل الو يية وحرا ة األإلض  −

بد يددددجداإل الد ندة    إلاعدة حدد  دة مبن  ااإل بدا / عمداأ −

   نة )وس( لاخس المكا ب   والحوليار و و  ن نبا ار

 إلاعة ةحواض  لية اليب ب يجاإل الد نة والحددددددوليارو   −

 لاخس المكا ب   و ددو  ن نبا ار   نة )وس(

     

بجانب مبن   لية اليب إلا دي   شدجير األ  م   لية اليبأل  •

  دو د الكلية ب ي ال ونبا ار و والجد د

 ليدة اا  صددددالأل  دام مجموعدة من ممثلي الكليدة بدإلاعدة   •

 مشا س ل د ين الكلية 

 ( مرلقلاارة الودمار العامة ) •

     

 م   شدجير األإلا دي بجانب مبن   لية اليب الجد دو و دو د  

 مرلق  ونبا ار الكلية باي ال 
     

 المباني. : إعادة تأهيل واجهات 6الهدف الفرعي

 نظيف وسبراء الصدددديداندة الال مدة  

 للوابهار الواإلبية للمباني 

 نظيف وابهدار مبن  المددإل ددددة النمو بيدة من الوداإلا     م  

 بوا ية ال رف الرملي 

لم   م سبراء الصدددديداندة الال مدة للوابهدار الوداإلبيدة لمبداني  

 الجامعة 

 

 

 

1/1 /2017 31/12/2020 

نااب الرايس للشةوأ  

 اةلاإل ة 

 الكليار

 الداارة الهند ية

 لاارة اللوا م 

 لاارة العياءار 

لاارة اةن اا 

 والصيانة 

 

% من المباني 25

  س عام

لاارة الصديانةأل  م   راية مبن  ابن  ينا ووابهار بعض  •

 المباني األخر  بشكس بداي 

 سعدال عياء ألعمال سنشااية م فر ةألالداارة الهند يةأل  •

     

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20نصف%20السنوي%202018-2019/من%20المصدر/مرفق%20دائرة%20الخدمات%20العامة.docx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20السنوي%202019-2020/من%20المصدر/مرفق%20دائرة%20الخدمات%20العامة.docx


     2019/2020الجامعي التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام 

ــ دائ     197 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

وابهار  لية الشدددر عة ومبن  لاارة الودمار  نظيف   −

 العامة و لية ال ربية 

 عدل مااي لسيح مبن  الندوار والرو ة  −

   رميم وعدل مبن  مس ولف األ اد −

 لاارة الودمار العامةأل •

 نظيف يددددواإلف و دددداحدار وحددااق الجدامعدة ومبن    −

 اليرمو  مول   

  نظيف  باا مباني ومرالق الجامعة المو لفة   −

 اني ومرالق الجامعة الداخلية  نظيف مب −

 نظيف السددددكندار ) ار النيدا ين والسددددكن الجنوبي  −

 و كن  بدة( 

  نظيف صالة الجمنا  وم خالل ل رة ال ورا   −

 جهيد و نظيف مبن   ليدة اليدب والصدددديددلة من ةبس   −

 اال  اح   

  نظيف يواإلف و احار وحدااق الجامعة  −

ر غسديس  دجال ومو ي  يد ق الضديالة و دكن اليالبا −

 لاإل ين عضاء تيئة ال دإل س والمووفين اةةومكا ب  

مكدالحدة ال واإلض والحشددددرار لاخدس الحرم الجدامعي   −

  وا كاأ العاملين و كن اليالبار

صدددديداندة عدامدة لمبن  ال ر دة اةنجليد دة   ليدة اعلا أل   •

  و اعار ال دإل س لي الكلية

  لية ال ربيةأل •

بوا   ة دالحمدامدار وصدددديداندة مرالق الكليدة المو لفدة   −

  المداخس والمسابد

الوداإلبيدة   و الء   نظيف − الكليدة و ددددداحدا هدا  مبن  

  والحدااق المحيية بها

 2مرلق  مرلقالودمار العامة  لاارةنشا ار وةعمال  •

     

 : تأهيل مبنى الجمنازيوم. 7الهدف الفرعي
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سبراء الصيانة الال مة للمبن  من 

 الداخس والواإلا  

المبن  50نجددا   س   م   الصدددديددانددةو و دد تيددس  ةعمددال  % من 

الوحددار الصددددحيدةو ولتداأ بددإلاأ الصددددالدة من الدداخدس  و

  وصيانة المكيفاروالواإلاو 

1/1 /2017 31/12/2017 

نااب الرايس للشةوأ  

 اةلاإل ة 

 الكليار

 الداارة الهند ية

 لاارة اللوا م 

 لاارة العياءار 

لاارة اةن اا 

 والصيانة 

 

 

لاارة الصديانةأل   م صديانة المبن  بشدكس لوإلا من الداخس   •

 والواإلا 

سنجا  الصيانة و ام  الداارة الهند ية    م  الداارة الهند يةأل   •

 واةيراف الهند ي   ةباا  شاإل

   

 

 

واألبهدة  بدداأل دداد  المبن    جهيد 

 والمعدار واةناإلة الال مة  

 دال العمدسُ مدا  عدالة  د تيدس مبن  الجمندا  وم وبدإبددة العمدس  

   ةاباإل

لاارة الصدددديداندةأل   م  جهيد المبن  بشددددكدس لوإلا حسددددب  

 الحابة 

 

 

1/1 /2017 31/12/2020 

نااب الرايس للشةوأ  

 اةلاإل ة 

 الكليار

 الداارة الهند ية

 لاارة اللوا م 

 لاارة العياءار 

لاارة اةن اا 

 والصيانة 

 

 

 تحسين خدمات الطعام والشراب.:   8الهدف الفرعي

سعدالة  شدددد،يدس م داصددددف الجدامعدة 

المو ولة و حسدين مسد و  الودمار  

ال يدداف الم دددمددة بدداايدددد را  من  

 الواص 

أل  وبددد ميعددم واحددد إلايسددي ل  ددد م خدددمار اليعددام ةوا

والشدددرا  لليلبدددة والعددداملين و ددديوف الجامعدددةو 

 عدال اليعام والشرا   وبد ميب  مر دا ةو

األ  امددد  الجامعدددة  ( ع دددد ا جددداإل مدددن 23) ب و يدددن انيدددة

ال يدداف الودداص ل  دددد م خدددمار اليعددام والشدددرا  

 حسب ال اليأللليلبة والعاملين لي الجامعة 

( مبنددد   ليدددة الحجددداوا ومبنددد  2ميعدددم عددددل ) -1

 عالم واةوالعلوم اةلاإل ةو  لي ي اا  صال 

 ( الم صف الشر ي 1م صف عدل ) -2

( مو عددة علدد  مرالددق الجامعددة 20ة شددا  عدددل ) -3

 المو لفة 

1/8 /2016 31/12/2017 

نااب الرايس للشةوأ  

 اةلاإل ة 

 الكليار

 لاارة الودمار العامة 

 لاارة العياءار 
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األ الميددداعم واأل شدددا  والم صدددف  وضدددن للر ابدددة   الثدددة

 والواإلبية الصحية الداخلية 

األ الوببدار الم ددمدة لي ميعم الجدامعدة بيددة ونظيفدة   إلابعدة

وة ددعاإلتا مع ولة بعد ةخر إلةا اليلبة والعاملين و دديوف 

 الجامعة من خالل الم ابلة الشوصية 

  ف ير ا  لية ال ربية سعالة ل ح  •

  دددوم لاادددرة الوددددمار العامدددة بالم ابعدددة واةيدددراف  •

علددد  الميددداعم واأل شدددا  والمودددا أ والم اصدددف 

 المس ثمرة لاخس الحرم الجامعي  

     

بل،دد   يمددة اة ددرالار مددن  سددم الضدديالار الر ددمية  •

ؤ مرار والندددوارو  دداون رار  سددم ال ،ر ددةو ال روالمدد 

وال واصددي ال ددي  دددم  لمددووفي والحفددالر الواصددة 

 ( ل ناإل 130779الجامعة )

     

 :المدرسة النموذجية

    لرع إلوار  ل ة  ول ة يح مبن  الرو ة لمنن  سر  الميا و وإل يةاأل بليط و ا  حداد  احة ةلعا  لليلبة لي مبن  الرو ة •

    األخر  لي ال،رف الصفيةو الء الجدإلاأ   ،يير ةلواأ الجدإلاأ الواإلبية لي مبن  الرو ة •

     ر يب  ياا عل  مدخس مبن  الرو ة للحما ة •

     بي   را ي و اوار لأل س لي  احار المبن  الرايسي ا  ودامها من  بس اليلبة لي الفرصة •

 عمس صيانة لوإل ة لحمامار المبن  الرايسي  •

    ا  حداد مو بر  مبيو ر لي مبن  الرو ة •

 المبن  الرايسي وعمس صيانة لب ية الم اصف لي المدإل ة  ا  حداد م صف بد د لي  •

   Interactive Data Showر يب   ال ة ةبهدة  و و  ولير ا   و  لمعلمار الرو ة •
 

 عمادة شؤون الطلبة/ قسم اإلسكان:  

 م ابعة  سم السالمة العامة بوصوص بها  اةنراإل وخداان الحر ق  •

  صيانة لوحة المصعد )العيس الم كرإل(و ون  ار النيا ين" دو د السكن ب إلمة مضيئة  حمس ا م "  ك •

  جهيد اليابق الثالن واليابق الرابن ب  رة بد دة بدل األ رة ال د مة  و وصيانة عامة للسكن )صحيو نجاإلةو  هرباء( •

 ( وا  بدال ال د م بالجد د  30 فصيس  ومول نا عدل ) •

 سكن  لا  حداد  شك لألمن الجامعي عل  مدخس ا •

  ر يب خرا يم لمكالحة الحرااق   لاإلة الدلاف المدني  م  س جهيد السيح ل ر يب الوال ا الشمسيةو  ر يب  فا ار ب وبيم من  •
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ستراتيجية شطة تنفيذية تّم إنجازها ولم ترد في الخطة اإل أن  

 أنشطة تنفيذية تّم إنجازها ولم ترد في الخطة اإلستراتيجية 
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 كاديمية: المحور األول: استحداث الكليات والبرامج األ

  )ال راإل(  ب دااية والمناتر وال دإل س  ح  مسم   سم المناتر و رل ال دإل سال ربية اة لمر  سمي •

 (ال راإل)  علوم اليبية السر ر ة لي  لية اليب سمي العلوم اليبية األ ا ية والا  حداد  •

 (ال راإل)  وم الصيدانية والمماإل ة الصيدانية لي  لية الصيدلة سمي العلا  حداد  •

 

 :المحور الثاني: البرامج والخطط الدراسية

 Accreditation index و يو ر نظام خاص  دمي نظام مةيدر ااع مال  بناء م  بجهول  ا ية من  بس لر ق من مر د ااع مال والجولة ومر د الحا دب  :تطوير نظام مؤشـر االعتماد •

system  الجامعة عل  ما  ليلرا  يساعد م ورا ال راإل لي سلاإلة ا: 

 .سصداإل   اإل ر لحظية اح سا  اليا ة اا  يعابية لبرامر البكالوإل وا لي الجامعة ➢

 . حد د ةعدال ال بول لبرامر الدإلا ار العليا بناءة عل  اح سا  اليا ة اا  يعابية لبرامر البكالوإل وا ➢

 .امر الميروحة لي الجامعة حسب ة س ااع مال لي تيئة اع مال مة سار ال عليم العاليال وييط لل عيينار األ ال مية وخيط ااب عاد بما   الءم من البر ➢

 . هام لي  ح يق معا ير  ماأ الجولة لي مة سار ال عليم العالياة ➢

 . ال مية بناء عل  اليا ة اا  يعابية للبرامر األ ال ميةإل م الويط الم عل ة با  حداد ةو سل،اء البرامر األ ➢

 

و ددبط    األ ال مييددراف  جامعة اةال ددالمية والل،ة العربية لي  ر ياو وحسددب اا فا ية   ول  وة ال مية بايددا  يددهير للعلوم اة الجامعة و ين ا فا ية  عاوأ بين  اشــاك شــاهير:أكاديمية ب •

لي مجالي الشدر عة والدإلا دار اة دالميةو والل،ة العربية لدإلب ي البكالوإل وا والدإلا دار العليا و لك ولق  يدهير  ال مية ال ي   دمها ة ال مية بايدا   العملية ال عليمية وبول ها للبرامر األ

 س والد اإلار العلمية بهدف  بالل الوبرار والمعاإلف بما  اليرمو    ما نصد  اا فا ية عل   بالل ةعضداء الهيئة ال دإل سدية بين الجانبين ل،ا ار ال دإلبامعة الويط الدإلا دية المع مدة لي  

   ودم العملية ال عليمية لي  ال الجانبينو باة الة سل   بالل اليلبة لي المجاار  ار اات مام المش ر  

 https://www.yu.edu.jo/old/index.php/yumn/newscenter/885-2016-12-13-10-56-08أل  و يق واع مال اا فا يار من بايا  ياتير و ور ر الدلعة األول  من اليال 

 

البيانار وةصدددداإل  شدددوف العالمار والمصدددد ار سعدال وبرمجة نظام لرعي عل  نظام معلومار اليلبة خاص بور جي برامر ة ال مية بايدددا / برامر بامعة اليرمو  ل،ا ار  و يق   •

 بالل، ين العربية واانجليد ة لور جي تر  البرامر 

  

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 

مسد و  بامعار الو ن العربي ( عل   18( عل  مسد و  الجامعار األإللنيةو والمر بة )2حصدل  بامعة اليرمو  عل  المر بة )  ( العالمي للجامعات:Webmetricsتـصنيف ويبومتركس ) •

 حسدددين وبولة   سل    ييم لي س دددبانيا عن المجلس العالي للبحن العلمي و هدف و صددددإل ترا ال  و2016لعام ( العالمي للجامعار  Webmetricsو لك حسدددب  صدددنيف مو ن و بوم ر س )

( وتو   ييم نصدف  دنوا  صددإل لي يدهرا  انوأ Open access)  لمحكمة بير  ة الولوا المف وحمة دسدار ال عليم العالي والبحن العلمي عل  اةن رن  و شدجين نشدر الم اار العلمية ا

و  من  س عام   بامعة( 26000  جاو  عدلتا )عالمية و شمس ال صنيف بامعار  و الثاني و  م 

) رمو   ل   ناة بامعة اليرمو  الر مية عل  اليو يو سو وا ا مو لفة باة الة   خباإل الجامعةةو وال ي   ضمن 24/1/2017ا من  ع باإلة س YUMN عالمية الل يبكة بامعة اليرمو  اةس •

  yumn@yu.edu.jo  ليها عبر الرابطس مكن الوصول ال ي  يو (  

 .ة وتيئة اةعالم المراي والمسموف ا فا ية إلخصة البن اة اعي الممنوحة لإل اعة بموبب  راإل من مجلس الو إلاءجامعاللي (F.M) بدلر س اعة  رمو   •

ول كوأ برلك  رخيص بد د لصحالة اليرمو  بحين  صدإل عن الجامعة ميبوعة صحفية ة بوعية ياملة  صدإل بالل،ة العربية عل   عل  الموال ة  ب راإل من مجلس الو إلاء  حصل  الجامعة  •

   الميبوعة الصحفية الوحيدة ال ي  صدإل خاإلا العاصمة عماأ

الجدء    والمعلومارنجد لر ق من لاارة ال نمية وال وييط و لية  كنولوبيا المعلومار ومر د الحا دب ة أل(Intelligent System for Decision Support)النظام الذكي لدعم القرار   •

بما   دم ةخر و  مواإلل بشدر ة ومالية و لبة وبرامر  من المو لفةاةلك رونية    الم ولرة لي ةنظمة الجامعةالبيانار وعكس    وم عل  إلبط حين  ر ي لدعم ال راإل  المعلومار  النظام األ بر من 

ا ال راإل لي الجامعة ألصحا المعلومة الفوإل ة   دار حسب المس ج  ابس لل يو ر مس  بالمس مر و أ ترا النظام بو علمة

 يبيق تر    م   ( ل يو ر و حد ن الويط الدإلا ية لي الجامعة  و د  Benchmark برامر معياإل ة )  ابامعة عالمية   500 ال مية لي بامعار عالمية مرمو ة  من ةلضس  ةاع مال برامر   م    •

    ال مية الم اإلنة المعياإل ة من  س برامر الجامعة األ

 

 المحور السادس: العالمية: 

ا   ر ة لي المني ة العربية وخصدوصدة عالة  رميم وصديانة و  تيس الموا ن األة  اس ليمية  ااع مال الجامعة مر دة  م   لترميم وتأهيل التراث الحضـاري في المنطقة:   ااقليميً  ااعتماد الجامعة مركزً  •

مين ةمر كية وبمشداإل ة إلؤ داء بامعار مرمو ة ولي بامعة  يس لي الوا ار الم حدة األ االرا ع د مةخرة لي  دوإل ا والعرال بناءة عل   وصدية المة مر العالمي الثامن لرؤ داء الجامعار 

هامو الرا  و ددددط لي ترا المة مر الدولي اللعو ها ل مثس العالم العربي والشددددرل األ م  عام اامم الم حدة ومد رة منظمة اليونسددددكو  ل د  ان  بامعة اليرمو  الجامعة العربية الوحيدة ال ي 

 خصص لر م  يا ار و وبهار عالمية بد دة لي مجال  رميم و  تيس وسلاإلة ال راد الحضاإلا العالمي 

 http://ujnews2.ju.edu.jo/Lists/News/Disp_FormNewsWatan.aspx?ID=7542  

اخ ياإلتا لعضددو ة المجلس من بين   م     وإل إللع  الفاعوإلاو حين الداأل دد ا  ا لي المجلس ال نفيرا ا حال بامعار العالم اة ددالمي ممثلة برايسددها  ًة بامعة اليرمو  عضددو  ان وا  م   •

   المي ضاء المجلس ال نفيرا ا حال بامعار العالم اة راإل ان وا  ةع     اوعالمية  اوعربية   او نية  انجا ة سو وترا  عد 2019-2017 ال مااة بامعة 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 ةنشدداء لرف لجامعة اليرمو  لي مد نة لبي و  ول  الشددر ة اةماإلا ية  جهيد و ولير  ال جرا اعأ اةعدال وال حضددير لو ددن الصددي،ة النهااية ا فا ية بين  دبي: •

 ح ةا ترا الفرف و  ول  بامعة اليرمو   رح البرامر األ ال مية واةيراف األ ال مي م ابس نسبة مئو ة من إل وم اليلبة  ي م اا فال عليها ا البن  ال ح ية والمرالق الال مة ةنشاء

و جرا العمس عل  سنشداء ة ال مية  و ص لي   John Hopkinsماإلا ية و عاوأ ة ال مي من بامعة ةمر كية  سومجموعة ا د ثماإل ة  جامعة  ال جرا اعأ اةعدال وال حضدير ل و ين ا فا ية بين   •

بال عاوأ من  جامعة  الو  ول      صدداار الفضددااية لي بامعة اليرمو  حي    ول  المجموعة اا دد ثماإل ة   د م البن  ال ح ية والمرالق وال جهيدار الال مة ةنشدداء الكليةعلوم الفضدداء واة

 اةيراف األ ال مي عل  البرامر األ ال مية الميروحة لي تر  الكلية   John Hopkinsبامعة 

ا لع د يدرا ة بين بامعة اليرمو  ومجموعة  الل ةبو غدالة ةنشداء  لية لي  ال حضديرار جرا  • اأ حين   ول  الكلية   د م برامر نوعية لي    وصدصة ضدة المال واألعمال لي العاصدمة عم 

 حا بة الدولية غير م ولرة لي الجامعار األإللنية و ح ابها السول المحلي والدولي مجاار المال واألعمال والم

 

 :المحور الحادي عشر: البنية التحتية

 رابن  بير لي مسد و  البنية ال ح ية والمرالق الودمية وال اعار ال دإل سدية لي الجامعة لي السدنوار الما ديةو لرا  اأ من بين ة صد     سنم حصدسمن المة دف ال ول نرتقي بجامعتنا":    امبادرة "معً 

 الهدف ل د  ام  الجامعة باةبراءار ال اليةأل لق والهيبة للجامعة عبر برنامر  موح ل يو ر البنية ال ح ية لي الجامعة ول يو ر ال اعار ال دإل سية ول ح يق تراعالة األسةولو ار الجامعة تو 

 ة رافالمواصددفار ال ي  نشدددتا    ةحددولق   مبالإلة "معا نر  ي بجامع نا"و ال ي  هدف سل   عد د الشددرا ة بين الجامعة وال ياف الواصو بما  يوإل البنية ال ح ية والبيئة ال عليمية س الل •

   اعار ال دإل س و جهيدتا ب حدد ال  نيار وال كنولوبيا الحد ثةو بما  مكن اليالب وعضدددو تيئة ال دإل س من   الة مسددداحة ال عليم ال فاعلي  و  وم المبالإلة عل   يو ر .العملية ال دإل سدددية

 ال مية ال صدوإل ال عليمية ويدر ة السدي ي  دن ر   ةن نجا   اع ين   ي ين لي الجامعة بدعم مس م    و د ةمكانار م  دمس ليها منو ولر لهما بيئة مثالية ب بالل المعلومار بما   ولر    ة بربشدكس 

أ  جلب  ة  ومن المةمس والعلوم اةلاإل ة و لية اا  صدالوالدإلا دار اة دالمية    لبار من ال ياف الواص  ح  الدإلا دة ةنشداء  اعار مما لة لي  ليار مو لفة منها  لية الشدر عة 7وتنا   

 مناء عل   سمية ال اعار المنش ة  من تر  المبالإلة باا م الرا  و اإل  الممول وس موال ة مجلس األمن ال ياف الواص لي  ة برالمبالإلة ات ماما  

 للجامعة  نوار ل  تيس البنية ال ح ية من يواإلف ومرالق صحية و اعار  دإل سية ووابهار مباني وبما  عيد األلق  3ا عل   ا م كامال مو عة برنامجة     را يجيةاةو ع  الجامعة لي خي ها   •

الثاني( والرا  دديودم الكليار اليبية وبا ي  عبد هللاسنشدداؤتا بدعم من المنحة الوليجية تي مبن  ال اعار ال دإل سددية )مجمن األمير الحسددين بن  م  إلايسددية   مباأٍ  3 سدد كمس الجامعة  جهيد   •

 ال انوأ  مبن   لية  لية اليب ومبن   الكليار لي الجامعة و

 جهيد تر  ال اعة ب برف   م  أ ال اعة ال د مة لم  عد  في بالم يلبار األ دددا دددية  و د  س ماعار مجالس الجامعة )مجلس األمناء ومجلس العمداء ومجلس الجامعة( حين   جهيد  اعة حد ثة اب •

 خاإلبي ولوأ ةأ   حمس الجامعة ة ة نف ار 

 بال عاوأ من ير ة   ن لي  احة مبن  ال اعار ال دإل سية  "  منحو ةال"   م   نفير •

 (مرلق)  المبن  الجد د لكلي ي اليب والصيدلة ا  الم •

و مانية آاف ل ناإل  مبن  األمير الحسددين بن عبدهللا ب برف من يددر ة البو اا العربية لكامس  يمة اةحالة وال ي بل،  مااة  /  مو س مشددروف  جهيد و   ين مدإلا مجمن ال اعار ال دإل سددية •

  (مرلق)
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  يو ر نظام   ي م  وإلوبي  ما األ  حالاةنشاء  اعة عرض خاصة للحضاإلة النبيية بدعم من س م  إللني حين  بايرر الجامعة ب يو ر م حف ال راد األ :ردني في الجامعةتطوير متحف التراث األ

ا عل   يو ر اليابق الثاني من الم حف حين  دديضدداف بناح خاص  سددلط عرض خاصددة ل ما يس عين غدال الفر دة عل  مسدد و  العالم  و جرا العمس حالية   لإل دداءة لي الم حف و يو ر خدانة

 بداعي ا لي الجانب ال  ني واةنسانية وخصوصة إللأ لي  يوإل الحضاإلة اةعل  مساتمة األ الضوء

 

 :بحرية في مدينة العقبةحياء البحرية في المحطة التطوير معرع األ

حيداء البحر دة لي محيدة العلوم البحر دة لي الع بدة وال ي  حدد دن و يو ر معرض األ   م  

 دوي و بير من يدر ة البو اا العربية   د رتا الجامعة بالشدرا ة من الجامعة األإللنية ب مو س

 لة  و ح وا المعرض عل   الة ةصدناف المرباأ واأل دما  النالإلة لي خلير الع بة ةويدر ة 

أ بعض تر  األحيداء ةصددددبح  ةخاصددددة   اي هدا علميدة والبحر األحمر بهددف المحدالظدة عليهدا و و 

ل   عميق و عد د ال وعيدة عندد ةبنداء المج من المحلي  سو هددف المعرض    .ن راضبداة  امهددلة 

د بدم والداار ن بد تميدة المحدالظدة عل  البيئدة البحر دةو وسبرا  ال نوف البيئي الفر دد الدرا   مي  

للدخس لمحية العلوم البحر ة   اومصدددإلة   ا ددياحية   اخلير الع بة س ددالة سل   ونم  دديصددبح مداإلة 

 .لدعم  مو س ةبحا ها العلمية

 
 

أل باء والمسد شدفيار   م  مرابعة  الة خدمار ال  مين الصدحيو بعد ةأ  الها  شدوتار  ثيرة و رابن لي مسد واتاو و م  سعالة نوف الودمة ويدكلها و ر ها ويدبكة ا  :حيالمركز الـصحي/ التأمين الصـ 

لحين ن س  الة خدما م من خالل  لية اليب لي الجامعة من    م   يو ر  دإلار المر د الصدحي بشدكس مة  و و عد س  عليمار ال  مين الصدحي بما  عد  نوف ومسد و  الودمة و جراوالصديدليار 

 ةبس إللن مس و  خدما م ال ي  دن  بشكس وا ح لي السنوار األخيرة 
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   :افتتاح عيادات جامعة اليرموك لطب األسنان

المعالجة  خدمار  حين  ولر ة للودمار اليبيةو  ال  اح عيالار بامعة اليرمو  ليب األ دناأو وال ي ةنشدئ  لي الحرم الجامعي بموبب ا فا ية ال عاوأ المبرمة بين الجامعة ويدر ة ال يثاإل  م  

و و  دم العيالار بعض الودمار بهدة والمسدد لدمار اليبية الال مة للمعالجار السددنية وبراح هابكالة األ  والعيالار مدولةلمرابعيها من ةعضدداء الهيئ ين ال دإل سددية واةلاإل ة واليلبةو  السددني ة 

الجراحة   رابعين للمعالجة السددنيةو ةو  إلاعة األ ددناأو ةوالمجانية للعاملين لي الجامعةو وةخر  بنسددبة خصددم معينةو و لك بموبب اا فا ية المبرمة بين الجانبينو حين  سدد  بس الكوالإل اليبية الم

ا سل  ال يلعار المس  بلية بال و ن لي تر  العيالار ل  د م خدمار أل بر ير حة السنيةو ةو المعالجة الو ااية واللثو ةو ةو معالجة ة ناأ األ فالو باة الة سل  الودمار اليبية ال جميلية السنيةو مشيرة 

 دناأو  حكمهم وروف  بية خاصدة  جعلهم غير  الإل ن عل  مرابعة عيالة  ب األ  نن  والإل  ب األ دناأ من الوصدول للمر د  الر  مك  ادة م مي   االعيالار بها ة و ضدم ممكنة من ةبناء الجامعةو  

ل ياعينو و ر  ي بمسدد و   ل و يق يددرا  ها من مو لف مة ددسددار ال ياف الواصو بما  ح ق ال كاملية بين االجامعة  سددع   حين  حوا ترا الجها  عل   الة األبهدة الواصددة بالمعالجة السددنيةو و

 الودمار الم دمة 

  :كلية اآلثار في أم قيس  وهامة لحفريةجديدة   أثرية اكتشافات

ار األ ر ة الموصددص ليلبة الكلية  ددمن مسددال  ا  شددف لر ق  لية اع اإل واألنثروبولوبيا لي الجامعة معالم ة ر ة بد دة وتامة لي مو ن ةم  يس األ را "بداإلا"و و لك لي مو ن ال ن يب

وعل   األ ر ةم  يس ةنفال الماايةو   ن لي و دط مد نة مجموعة من األ  لمو دم وألول مرة عنالكشدف لي ترا ا م  ال دإل ب الميداني بإيدراف الد  وإل عا ف الشديا  إلايس  سدم اع اإل بالكليةو حين  

  كوأ من   وييط تللنسد ي االكشدف عن معبد   م  يداإلف الد كامونس و و رل مد نة ةم  يس من الشدرل ال  ال،ر و  ما    مم اإل من مسد و  الشداإلف الرايس والرا  اأ  يلق عليعمق عشدرار األ

  ترا المعبد مبنية من حجاإلة  ومة ومهربة  ونيو  ما ةأ بدإلاأمن اليرا  األ عمد مةو وةمامية م د ةو و ر كد عل  منصة م دإلبة دااو و احار معمدو و دا األمدخس ال

 

 :ربدإوابد تاريخية في حقل جفين األثري بمحافظة  أردني يكتشف أفريق  

و ال مد ر مشدروف المسدوحار  و إلبدس را الوا ن لي لواء الكوإلة غر  محالظة  ر ة لي مو ن بفين األعمال المسدوحار وال ن يبار األة اإل العامةو  ةنه  لر ق من بامعة اليرمو  ولاارة اع

أ ن اار المسددوحار األولية للمو ن  شددف  عن العد د من األوابد والمنشدد ر المعماإل ة واأل ر ةو ال ي  عول لف رة ما بين العصددوإل الحجر ة ساأل ر ة لي ح س بفين األ را الد  وإل عا ف الشدديا  

ا  شدداف العد د من المعاصددر ال ي  ان   سدد ودم لعصددر العنب والد  وأ لي العصددر ن الروماني والبيدنييو    ما  م   آاف  ددنة  بس الميالل  ةالبروندا و عول أل ثر من ةإلبع النحا ددية والعصددر

ل  سنوفا ددار للمو نو س ددالة  إل فاعار واةرااط  ون وإل ة و بوغرالية  ظهر اةن ةأ لر ق العمس  ام بر ددم خوبي  و والعد د من الودانار المااية ال ي  ان   سدد ودم لجمن الميا  لي لصددس الشدد اء

ا ة د  بال   دي م لي المسد  بس العمس عل    تيس ح س بفين للدولمند "ال بوإل"و ليصدبح باتدة وو   ر ة لي المو ن و و ي ها حسدب اليرل العلمية الحد ثة سدجيس سحدا يار لجمين المنشد ر والمعالم األ

 لم ندتين لي  لك المني ة األ ر ة الهامة السياح وا
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 أل FMح المقر الدائم إلذاعة يرموكافتتا

 حدال األوإلوبيو ومو برار المل ميدد دا الثال دة لي مبن  الكليدةو بداة ددددالدة سل  ال حدد دن الكدامدس ب مو دس من اة  عالم بجدامعدة اليرمو  ليدة اةلي    FM    اعدة  رموةالم ر الدداام     م  ال  داح

   ل و ال لفد وني والبن الفضاايو  لأل

 

   (مرفق) .اليرموك تقترح مواصفات لسجل وطني لتسجيل وتوثيق القطع األثرية في األردن

 

 مرفق. 17/2/2020( بتاريخ 6/2020عمداء رقم )إنشاء مركز التعلّم اإللكتروني ومصادر التعليم اإللكتروني في جامعة اليرموك، والموافقة على تعليمات المركز بناًء على قرار مجلس ال

 

   :دائرة التنمية والتخطيط

ا لي سنجاح ةا مة سة  سع  لل يو ر وال ا ة ا يةا ومهمة ال وييط ةتمية وةولو ة  بيرة لي معظم المة سار  د و ُسهم لي ال  ليس من الموا ر و  ليص النف ارو و د اُعيي  مي    لعب ال وييط لوإلة

ال الر ابي ومن ترا  اةلاإلة والنظام  البشر ة و وبيم نظام  المواإلل  ونوعية  العال ار  المة سة و بيعة  ةتداف  لي  حد د  لمساتم م  ال نمية  النابحة  لاارة  مهام  ب فعيس  الجامعة  سلاإلة  منيلق  ام  

 أل وال وييط

 يط بم ابعة و  ييم األنشية ال نفير ة للوية اة  را يجية    وم لاارة ال نمية وال وي  1

ا ة ا يةا ألصحا  Intelligent Decision- Making Support System ام  الداارة بإنشاء نظام معلوما ي ) وحيد بهول  واعد البيانار عل  يايار   ية( وبرنامر )   2 (و  كوأ لاعمة

ا ة ا  الجامعة المهمة وسنشاء ةنظمة بد دة مثس العياءار والمشاإل ن الواإلبية ونظام مر د الملكة إلانيا   يةا للعمس ال وييييو و م  إلبط ةنظمة ال راإل ا وا  ال راإل المنا ب ولاعمة

 لف لي ةنشية الجامعة المو لفة  و و ُ ةمسحيوبدو و وو ة  وم لاارة ال نمية وال وييط بإبراء لإلا ار س  واإل   3

 د وسعالة النظر ب  اليب الحو مة و  ييم األلاء لجمين الووااف  لوإلتا لي عملية  يو ر الجها  اةلاإلا و يو ر الكالإل اةلاإلا الم مي   ةخرر لاارة ال نمية وال وييط  4

  للووااف اةلاإل ة والفنيةالوصف الوويفي بإعدال لليس  ام  الداارة   5

المسا ار الدإلا ية و  د م م  رحار ةلر سل  سل،اء الكثير من الشعب الداادة وبال الي ةلر سل   وفيض العبء ال دإل سي  برمجة العبء ال دإل سي وما  بعم من سبراءار مثسأل مرا بة ُيعب    6

 اة الي  

  2020سل    2016و و حد ن وسصداإل لليس الجامعة 2020سل   2017 حد ن وسصداإل الدليس ال نظيمي    7

 هار  ار العال ة  ة م ة براءة  مة اليالب بالمشاإل ة وال نسيق من بعض الج  8

 ف خر ر المساتمة لي سنشاء  اعدة بيانار الور جين وال ي  حوا بيانار ة ثر من خمسة اع  9

 نجا  مةير الر ا الوويفي بالمشاإل ة من مر د الجولة ومر د الحا ب ولاارة المواإلل البشر ة  س  10

أ  ربمة معلومار تر  الداارة  ساعد لي سصداإلار بالل،ة اةنجليد ة و د  م  البدء ب ربمة مو ن لاارة ال بول وال سجيس حين   وحيد المصيلحار للموا ن اةلك رونية واةاةيراف عل     11

   عالميةاو و م   ربمة الوية اا  را يجية ومو ن ال نمية وال وييط   سو ق برامر الجامعة المو لفة
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 و و كاليف المعيشة لي  س من ةمر كا وبر يانيا   سعدال لإلا ة عن موصصار المبعو ين للجامعار الر مية  12

 ال وصيار حيد ال نفير عدال  وصيار وم  رحار ل بسيط اةبراءار اةلاإل ة واع مالتا من األ  ا  الرايس حين  م   عميمها عل  بمين وحدار الجامعة ةلخال تر  س  13

 فة  سعدال لليس اةبراءار اةلاإل ة ألتم اةبراءار لي الوحدار المو ل  14

 المشاإل ة ب عبئة ا  بانة  ياا مس و  إل ا ير اء و اإلة ال ربية وال عليم بال عاوأ من المدإل ة النمو بية و لية ال ربية    15

 المشاإل ة لي  عبئة معا ير   ييم ةلاء الرايس لل عليم العالي والبحن العلمي   16

 ا   علق بمحوإل ال عليم العالي  جهيد المعلومار الميلوبة من تيئة اع مال مة سار ال عليم العالي ليم  17

 المشاإل ة ب دو د ال عليم العالي بإحصاايار  وص األ ال ميين واةلاإل ين   18

  حد ن مو ن الداارة اةلك روني بالل، ين العربية واةنجليد ة    19

 لجامعة اةلك رونية الر ية  ل لجنة لإلا ة ةنظمة الجامعة اةلك رونية المو لفة بهدف الوصول لي  المشاإل ة  20

 والمساتمة لي سنجا  األنظمة ال اليةأل  المبالإلة  21

o  نظام المنشوإلار العلميةو ونظام ملف المسال 

o  برنامر العبء ال دإل سي والساعار المك بية 

o     برنامر   الة  عة ال اعة و سجيس اليالب لي نفس الو 

o   برنامر حجد  اعار اام حانار سلك رونيةا 

o   برنامر سحصاءار اليلبة 

o  موا نة الكليار والوحدار ال نظيمية برنامر 

o  برنامر مكال ة نها ة الودمة السنوا 

o   سنشاء نظام للعياءار 

o   سنشاء نظام لداارة العال ار والمشاإل ن الدولية 

 

 بمعالجة موا ن الضعف و عد د موا ن ال وة  شف موا ن الضعف وال وة لي الجامعة من خالل م ابعة و  ييم األنشية ال نفير ة للوية اة  را يجيةو وبال الي ال وصية   22

  2018/2019وسنجا  ال  ر ر نصف السنوا للعام الدإلا ي  2018/2019 و2017/2018و و2016/2017و 2016/ 2015 ةالدإلا ي لألعوامسنجا  ال  اإل ر السنو ة ونصف السنو ة   23

 م 2020 – 2017ملين لألعوام  راإل الوية ال دإل بية و حد د ااح يابار ال دإل بية للعاسنجا  وسسعدال و  24

 سنجا  نمو ا سلك روني ل  ييم ال يالار اةلاإل ةو وسنجا  نما ا   ييم األلاء للمووفين اةلاإل ين والفنيين لي الجامعة    25

  حد ن و يو ر وسنجا  العد د من الهيا س ال نظيمية لي الجامعة بال نسيق من الجهار  ار العال ة   26

 لك رونيةا و جرا العمس عل  س ال ها   سن هاء من برمج ها د لي الوحدار اةلاإل ة و م  اةلاء الم مي  د بالجامعةو وباادة األباادة المووف الم مي   انجا   27

 اع مال وس راإل لليس وصف الووااف لإللاإل ين والفنيين لي بامعة اليرمو    28
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 العمس عل   نفير وبرمجة نظام لم ابعة  نفير الوية اة  را يجية سلك رونيةا     29

 سنجا   اعدة بيانار الور جين بال عاوأ من عمالة يةوأ اليلبة   30

 ولجنة لدإلا ة سمكانية ا  حداد  سم خاص ب سو ق برامر الجامعة  والمشاإل ة لي لجنة اةإليال األ ال مي  31

   ة الي لإلا ة و حليس الجدول الدإلا ي واح يابار اليلبة وما  بعم من سبراءار و وصيار  ام  بها الداارة ةلر سل   وفيض  يمة العبء ال دإل سي ا  32

 العبء التدريسي اإلضافي بالدينار حسب الفصل الدراسي

 المجموع الصيفي  الثاني  األول اسي الفصل الدر

2014/2015 330953 360716 1992346 2684015 

2015/2016 343459 245709 1917241 2506409 

2016/2017 76713 49829 1965320 2091862 

2017/2018 68394 56471 2114651 2239516 

2018/2019 33244 33914 2025965 2093123 

2019/2020 62283    
 

  مرلق رييد اانفال الفع ال عن لاارة األمن الجامعي لإلا ة   33

 مرلق لإلا ة حول حصال ميا  األمياإل وُ بس اا  فالة منها     34

 مرلق   2018/2019لإلا ة حول  كلفة اليالب للعام الجامعي   35

 

 :  القبول والتسجيلدائرة  

 العربية واةنجليد ة  بالل، ينا  حداد نمو ا مصد ة عل  نسوة واحدة و وس الة صوإلة اليالب عل  المصد ة و شف العالمار والشهالار •

   العربية واةنجليد ة  بار اليالب بالل، ينسعل   شف العالمار بالل، ينو وس الة عباإلة الدإلا ة باان ظام عل  لكس لصس لإلا ي س الة بدا ة الدوام ونها  م  •

  اع مال الو ااق اةلك رونية بدل الوإل ية عند  بول اليلبة و وال دام اليلبة عالمار  جالر  ألإليفة  يو ر نظام سلك روني   •

  الدلن المسبقوو لليلبة فعيس الوية اةلك رونية وال و ين اةلك روني عل  الو ااقو وأل برنامر اح سا  المعدل ال را ميو مثس ال يو ر من خالل  ح يق معا ير عالمية •

 سعياء صالحية لرؤ اء األ سام األ ال مية وعمداء الكليار برلن   ف الشعب وس ال ها لليال  مبايرة   •

 يلب  الصالحية للعمداء باع مال و وسعياء صالحية لليالب ب  د م  لب غير مك مس سلك روني •

 ك رونية من خالل مو ن اليالب ولي المراحس النهااية ة ال ها ل لبار ال  بيس اة •
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  (مرلق)سنجا ار ةخر  باة الة سل  و  من الحجد اليدواجا  عملية الحجد اةلك روني ل اعار اةم حانار بداة سن •

 

 :  اللوازم والمشترياتدائرة  

ا   7864667 يمة سبمالية ب( عياء 74) نفيرتا  العياءار ال ي  م  بل،  عدل   (مرلق)ل ناإلة

 

 :واالنتاج والصيانة دائرة الهندسية

 أ من مر د الحا ب والمعلومار   الحصول عل   شف  بين حجم العمس اةبمالي لكالة األ سام يهر ةا و نو ةا من خالل  فعيس نظام  لبار الصيانة اةلك رونية و لك بال عاو •

 عد با  ودام يبكة اان رن  الموبولة لي الجامعة   م   ش،يس نظام ال حكم ببو لرار ال دلئة المر د ة لي الجامعة لي م  ش،يلها وا فااها وم ابعة ةعيالها عن ب •

 اا  مراإل لي ال   يس ل نفير نظام مرا بة  اميرار مر دا للجامعة بحين   م إلبط بمين  اميرار الجامعة ب،رلة  ييرة واحدة   •

  (مرلقو باة الة سل  سنجا ار ةخر  )سعدال بيا ة معلومار ياملة لكس مبن  من مباني الجامعة •

 وعدل المكا ب وعدل ال اعار والمدإلبار والمو برار ومساحة المبن  و اإل   اةنشاء    مو  وا منإلمد المب ح وا عل   بدولوو عها لي  ومين ال يمة ال  د ر ة لمباني الجامعة  •

 ا  وراا  ندار ةإل ي الجامعة   •

  ر يب األإلييف الم علق بالمشاإل ن وةعمال الداارة المو لفة    •

 ( لوحة للموييار   114  و)( مبن45نجا  )سحو بة الموييار المعماإل ة لمباني الجامعة  م   •

 ( مرلق( مشاإل ن ما  ال   ح  ال نفير )5و وتنا  )(مرلق الف رة المعنية )مشاإل ن خالل  (6) م  انجا   •

 مرلق( مشاإل ن  6) م  مبايرة العمس لي  •

 

 :  عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

لنية وبامعة اليرمو  بال عاوأ من مر د لعم ع د المة مر ال ا ددن لمدإل ددة الب را الدولية للفيد اء بعنواأأل )ليد اء النانوأل األ ددا دديار وال يبي ار(و والرا نظم م الجامعة األإل  لعم مة مرأل •

  10/10/2018-9عبد السالم الدولي للفيد اء النظر ة من 

س األبحاد والدإلا دار ال ي   ن  دمن مو دوعار األولو ار الو نية ال ي اع مدتا صدندول لعم البحن العلمي وااب كاإل   م ال عميم عل  الباحثين لي الجامعة و وبيههم لعم  وبيم الباحثينأل •

 ال ابن لو اإلة ال عليم العاليو و رلك الحال بالنسبة ألبحاد إل ااس الدإلا ار العليا و ابا ار ال فرغ العلمي 

عدل( من  الة المجالر وبلغ  20وبل،  )  لم وصددصددة والمدعومة من صددندول لعم البحن العلمي وااب كاإل وال ي  صدددإل عن العمالةإللنية اسصددداإل ةعدال مو لفة من المجالر العلمية األ •

 بحن  129عدل األبحاد ليها 
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باة الة و  (مرلقا  حداد إلابط لنشر  راإلار مجلس البحن العلمي عل  مو ن العمالة ا الف الباحثين عليها ) وو  (لقمر)  الواصة بالدإلا ار العليا  حو بة مجموعة من ال عليمار وال  اإل ر •

 (  مرلقن هاء منها و يبي ها ) ن ظاإل اة إسل  العد د من اةنجا ار األخر  ب

 مجلس بدل للو  عليمار ةخال يار البحن العلمي عل  اةنساأ والحيواأ لي بامعة اليرمو و وس الة ةعضاء 2019( لسنة 3/ة( من  عليمار إل م )9 عد س المالة ) •

 ( مرلقالواصة بالدإلا ار العليا )  حو بة مجموعة من ال عليمار وال  اإل ر •

( ب داإل    48/2019العربيدة سل  الل،دة اةنجليد دة حيدن  م  س راإلتدا لي بلسدددد دم إل م )و ددددن ة ددددس لعم نف دار ال ربمدة وال دد يق الل،وا لألبحداد من الل،دة  عل   موال دة مجلس العمدداء   •

30/12/2019  

  SCOPUSالبدء با   بال  لبار مكال ر حوالد اا  شهال بالبحود ألعضاء الهيئة ال دإل سية لي  •

 (مرلق انجا ار عمالة البحن العلمي) ( بحثةا 58) المنشوإلة ليها ةعدال من المجالر العلمية المو لفةو بلغ عدل األبحاد 7اصداإل  •

 من  بس المة سة العامة لل،راء والدواء  ةخال يار البحن العلمي عل  اةنساأ والحيواأ لي بامعة اليرمو كيس اللجنة الواصة ب عضاء مجلس الموال ة عل   ش •

 

 عمادة شؤون الطلبة:  

 مرلق  2018( لسنة 18( من  انوأ الجامعار األإللنية إل م )36 عد س  عليمار ا حال اليلبة الصالإلة بموبب المالة ) •

  2020/2021و وسصداإل لليس اليالب للعام  مرلق  2019/2020س اليالب للعام الجامعي يصداإل للس •

 اليالبار  س كاأسبراء العد د من ةعمال الصيانة وال جهيدار للبنية ال ح ية من  بس  سم اا كاأ لي عمالة يةوأ اليلبة لي  •

 

 مكتبة الحسين بن طالل:

  (مرفق)  ( معاإلضو واةي را  بمة مر ن5(   اإلارو و)3)أل المو لفةس امة و نظيم العد د من األنشية  •

 و وال  اح  اعة للدإلا ة الجماعية بالمك بة  س احة يبكة واا لاا لليلبة •

  عد س  عليمار المك بة وسحال ها للشةوأ ال انونية    •

 ببرنامر  دإل بي بعنواأ " مكين المرةة أللواإل ال يالة"/ من د  ا حال الفيدإلاليار مشروف ممول من الحكومة الكند ة  المشاإل ة •

 ( مرلقيمل  العد د من ااح فاار والمحا رار والمنا شار ) و(ا نش 49س امة و نظيم العد د من األنشية المو لفة ) •
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 :مركز الحاسب والمعلومات

   (3) ر يب و ش،يس خدمة اان رن  الال لكي لي مجموعة من المباني )اليبو الصيدلةو مك بة الحسين(و باة الة سل  س الة خالم إلايسي عدل  •

 (  مرلق) وسبراء العد د من ال عد الر عل  برمجيار وسحصاايار و  اإل ر خاصة بوحدار الجامعةو سنشاء مو ن بد د بالل،ة اةنجليد ة لجامعة اليرمو  •

 للشر ار عل  مو ن خر جو الجامعة   ةس الة صفح •

 ( ةلف لواإل ةمر كي 100و سليم البرنامر المصدإلا لنظام معلومار اليلبة لجامعة العلوم ال يبي ية/ مملكة البحر ن بمبلغ م داإل  )بين  •

 2مرلق .1مرلقاألنظمة األ سام وعدل من سبراء  عد الر وس الار بد دة عل   •

 

   عالقات والمشاريع الدولية:دائرة ال

 لاإل ة   ال نسيب ب عليمار وة س مفا لة وا حة لعملية ال بالل األ ال مي لليال  والهيئ ين ال دإل سية واة •

 البدء بعملية حو بة نظام لل بالل األ ال مي    •

 مرلق صميم و يو ر العد د من الميبوعار والميو ار  عكس البعد الدولي للجامعة   •

  نظيم و نسيق العد د من الوإلع العلمية وال عر فية و  اإلار الولول الواإلبية     •

 مرلق  لك روني بد د للداارة  عكس البعد الدولي للجامعة من حين المشاإل ن الدولية واا فا يار الدولية وبرامر ال بالل األ ال مي س صميم مو ن   م   •

 

 :يةندائرة الشؤون القانو

 ( ع د وا فا ية 165)فرر بل،  عدل اا فا يار والع ول ال ي نُ  •

 مرلق ( ا  شاإلة 449 نفير العد د من اا  شاإلار ال انونية لي  الة ة سام الداارة ال انونية ) •

 

 :دائرة األمن الجامعي

 للمووفين واليلبة والمس ثمر ن والوحدار ال ي لها مكا ب لاخس الحرم الجامعي  حو بة  صاإل ح الدخول للجامعة  •

 وبولة لاخس الجامعة   ما  حداد  سم للر ابة اةلك رونية  شرف عل  مرا بة  الة الكاميرار ال •
 

 :الخدمات العامةدائرة  

  لبار ال نظيف والودمة الصحية  و والدإلاعة لبار و  لبار الضيالة الر مية وال واصيو ة م ة  لبار الحر ة واا صاار  •
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ــ دائ     214 ط ـــة والتخطيـــرة التنميــ

 :الماليةدائرة  ال

 ال سو ق لودمة )سا لوا ير م( لدلن إل وم اليلبة واا  مراإل ب نفير  راإل للن الر وم المسبق لليلبة الجدل    •

 سعالة   تيس  اعة  بض الر وم الجامعية   •

 

 مرفق  اإللكتروني:مركز التعلّم اإللكتروني ومصادر التعليم 

 .  اصداإل   اإل ر عن المسا ار االكنرونية وا احة الم ابعةاع مال منصار إل مية للجامعة  الإلة عل م     pde و ن نظام مرا بة لم ابعة ال  ييم با  مراإل حسب مةيرار األلاء •

 .و ن خية  نفير ة   ضمن  نفير الجامعة عدل من المسا ار ةو بدء منها ب  لو  ال علم اةلك روني •

 .و ن  عليمار  حفيد ة ألعضاء الهيئة ال دإل سة لل حول سل  منظومة ال علم اةلك روني •

 .سا ار اةلك رونيةو ن آلية للمساعدة لي  نفير الم •

 .ع د وإلع  وعو ة بال علم اةلك روني ألعضاء الهيئة ال دإل سية واليلبة •

 .ع د لوإلار  دإل بية ل حيسن  فا ار ةعضاء تيئة ال دإل س لي مهاإلار ال علم االك روني •

  سنشاء مر د بيانار ويبكة من السيرلرار خاصة بالمر د •

   سنشاء   ول و خاص بالمر د •

  بها  ل سم اام حانار المحو بة 600بسعة  3مو برار خاصة بالمر د عدل سنشاء  •

   ا جال يرا ة من المج من المحلي بمجال ال دإل ب من خالل ال علم اةلك روني •

  لعوة الوبراء من المج من المحلي ةعياء محا رار م وصصة لي مجال ال علم اةلك روني •
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