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 سم الله الرحمن الرحيمب

  ة رئـيس الجامعـــةـكلم

وعلـى آلـه    ،محمـد الهـادي األمـين    ،لصـالة والسـالم علـى أشـرف األنبيـاء والمرسـلين      الحمد لله رب العالمين وا

  بإحسان إلى يوم الدين وبعد،،، ،وعلى من تبعهموصحبه أجمعين

 اتإنجــازويشــتمل علـى إيجـاز لمختلـف مـا تـّم مـن        2014/2015فهـذا كتـاب التقريـر السـنوي للعـام الجـامعي       

  مدعمًا باألرقام والرسوم البيانية حيثما لزم األمر.  ،ونشاطات في مختلف كليات ووحدات الجامعة

 فـي التطـّور  وبإمكانيات محدودة، وأخذت بعدها  ،واحدة كليةب 1976في سنة  األوللقد بدأت الجامعة عامها 

(عمـادة البحـث العلمـي والدراسـات العليـا       عمـادتين كمـا تضـم الجامعـة    ، كليـة ) 15والنمو إلى أن أصبحت اآلن تضم (

خدمة ألبناء المجتمع  ،) دائرة إدارية تعمل جميعها بروح الفريق16و( ةكز متخصصا) مر8(و شؤون الطلبة) وعمادة

  وطالبة.  ًا) طالب40083( طلبة الجامعة بلغ عدد وقد ؛الراغبين في تلقي العلم والمعرفة

ي التخصصـات  خطوات واسعة في تلبية احتياجات المجتمع والسوق المحلي والخارجي فالجامعة قد خطت و

عليـا   اتومالقاة ميول الطلبة والدراسين، هذا باإلضافة إلى حرص الجامعة األكيـد علـى فـتح بـرامج دراسـ      ،المطلوبة

نجـاح عمليـة الـتعلم والتعلـيم،     إل ،جديدة وتأمين احتياجات الجامعة من األجهزة والمعدات ومصـادر التمويـل الالزمـة   

ممــا جعــل الجامعــة تتمتــع بســمعة طيبــة بــين الجامعــات   ،والمخرجــات مركــزة فــي ســعيها الــدؤوب علــى جــودة النوعيــة

  . والعالميةالمحلية والعربية 

كما حرصت الجامعة علـى تطـوير العديـد مـن الخطـط الدراسـية فـي مختلـف التخصصـات ليـتمكن الطلبـة مـن             

  مما يصقل الموهبة ويشجع على اإلبداع.  ،الحصول على التأهيل العلمي والتدريب العملي

لتهيئـة الجـو    ،الجامعة جل اهتمامها لتهيئة البنية التحتية من مبان ومختبرات ومرافق عامـة  إدارةقد كرست ول

فـأثمرت تلـك الجهـود     ،تشـجيعًا لهـم علـى اإلبـداع واالبتكـار والتمّيـز والعطـاء        ،المناسب للمـدرس والطالـب والموظـف   

  والثالثين. التاسع )39( ) خريجًا في عام الجامعة7894بتخريج ما يقارب (

) خمسـة  25تخفـيض أعـداد الطلبـة فـي الجامعـة إلـى (       ها ضمن خططها المسـتقبلية يوتضع الجامعة نصب عين

 المسـاندة كـالعلوم الطبيـة   السعي إلى إنشاء كليات جديـدة  و وعشرون ألف طالب وطالبة لتطوير المخرجات التعليمية

إضـافة إلـى بنـاء مستشـفى تعليمـي       ،تخـدم تلـك األغـراض    باإلضافة إلى إنشاء المباني التي ،والتمريض وطب األسنان

يقدم الخدمة الطبيـة للمرضـى والمـراجعين والمرجعيـة العلميـة للطلبـة        ،تخصصي مزود بأحدث األجهزة والمختبرات

على تقديم الخـدمات الممكنـة للمجتمـع المحلـي     ، كما عملت الجامعة وانطالقًا من رسالتها ورؤيتها الشاملة ،الدارسين

وإقامــة العديــد مــن حمــالت التوعيــة   ،طلبــة وطــرح البــرامج التأهيليــة والــدورات التدريبيــة للطلبــة المتخصصــين  وال

على تنمية الحس الوطني واالنتماء للقيادة الهاشمية لدى مكونات الجامعـة مـن أسـاتذة    إضافًة إلى حرصها والتثقيف، 

وإقامتهـا العديـد مـن المهرجانـات فـي مثـل هـذه         ،طنيـة المناسبات الو لجميعوطلبة وذلك من خالل رعايتها  ،وموظفين

  المناسبات.

هـذا التقريـر،    إنجـاز في  أسهمولكل من  ،في خدمة ودعم هذه الجامعة أسهملكل من  موصولوختامًا فالشكر 

ان وأن يـديم علينـا نعمـة األمـن واألمـ      ،هزدهاره وتقدماوالله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه صالح هذا البلد ونمائه و

  وهو ولي التوفيق. ،والله من وراء القصد .بن الحسيناعبدالله الثاني  ،جاللة الملك المفدى ،في ظل القائد
 

 رئيـــــــــس الجــــــــــامعة              
  

  رفعت الفاعوريأ.د.        
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  موقع الجامعة ونشأتها

    موقعها

علـى  ) كـم عـن العاصـمة عمـان،     90الهاشـمية وعلـى بعـد (    يـة األردنشـمال المملكـة    إربـد تقع جامعة اليرموك في مدينة 

م692515.180مساحة تقدر بـ 
2

أرض أخرى تابعة للجامعـة  مساحات  إلى هإلضافاهذا ب، الجنوبي والموقعفي الموقع الحالي  

م264947.43تقدر بـ وفي أماكن أخرى من المملكة  ربدإفي مدينة 
2
من الجامعات الرسـمية  من بينوهي ثاني جامعة أردنية  ،

  .حيث تاريخ التأسيس

  

  نشأتها

المتزايدة من خريجـي الدراسـة الثانويـة،     عدادلتوفير فرص التعليم الجامعي لأل 1976نشاء جامعة اليرموك عام إجاء 

ويستنزفون جزءًا كبيرًا من الدخل القومي بالعملة الصعبة، ويرهقون كواهـل   ،راسة خارج البالدحيث كان الطلبة يضطرون للد

  أولياء أمورهم بأعباء ضخمة.

تقرر تسمية الجامعة باسم اليرموك لما لهذا االسم من معان ومـدلوالت وأبعـاد عربيـة وإسـالمية. ووقـع االختيـار علـى        

  لجامعة وسط تجمع سكاني كثيف. المنطقة الشمالية من المملكة الحتضان ا

لهذا كان ال بد من توسيع قاعدة التعلـيم الجـامعي السـتيعاب أكبـر عـدد مـن الطلبـة، وتوجيـه هـذا التعلـيم بمـا يواكـب             

إن كثيرًا من الدول تلجـأ إلـى تطـوير مجتمعاتهـا وصـناعاتها عـن طريـق فـتح الجامعـات           .حاجات التنمية التي تشهدها المملكة

ــالمجتمع، وتســهم فــي نمــوه بشــكل مباشــر، إذ      الجديــدة التــي   مــن المهــام األساســية لجامعــة اليــوم     ّنِإتــرتبط ارتباطــًا وثيقــًا ب

والمستقبل دراسة مشاكل المجتمع وقضاياه وإجراء البحوث والدراسات عليها في محاولة لحلها، وتقديم اإلرشـاد والخـدمات   

  لتنمية البيئة.

ــة فــي التخطــيط إلن     ــود مكثف ــذلت جه ــم وضــع ال       وقــد ب ــة ســليمة حيــث ت ــى أســس علمي ــة عل يكــل اإلداري هشــاء الجامع

والتصـور النهـائي للكليـات والتخصصـات والبـرامج       ،كما تم وضع قانون الجامعة واألنظمة والتعليمات المنبثقة عنه ،األكاديميو

 األردنملة التـي تتخـذها   وخدمـة ألهـداف التنميـة الشـا     ،لتي ستنشأ في الجامعة على ضوء حاجات السوق المحلـي والخـارجي  ا

  .وأداءفكر وأسلوب ج منه

تهتم الجامعة في برامجها وأنشطتها بنوعية التعليم وتشجيع البحث العلمي وخدمة المجتمع، وبهـذا تلعـب دورًا رئيسـًا    

ة الدفعــة وتوطيــد قدراتــه العلميــة والماديــة والثقافية.واســتقبلت الجامعــ  ،ز نهضــته االجتماعيــةوتعزيــ ،فــي بنــاء اقتصــاد الــوطن

 ، اعتبـر فـي حينهـا حرمـًا مؤقتـاً      إربـد فـي حـرم جـامعي محـدود فـي       1977 -1976العـام الجـامعي    أوائـل ى من الطلبة فـي  األول

وتـوفير الميـاه والكهربـاء واإلسـكان المناسـب       ،المباني الالزمة والمرافق العامـة والمالعـب الرياضـية    أعدادتجهيزه و بعد أن تّم

  في الموقع الرئيس للجامعة. يًاي الدوائر. وفي الوقت نفسه كان العمل جارللهيئة التدريسية ومدير

الذي بلغت فيه الجامعة سنتها العاشرة عام التحول الكبير في مسـيرتها. فقـد تنـامى     1987-1986يعد العام الجامعي 

عشـر مركـزًا ومعهـدًا علميـًا     إلى عشر كليـات وأحـد    1976واحدة عام  كليةالسنوات العشر من  هخالل هذ األكاديميها إنجاز

  .1986عام 

  والخدمات العامة في الموقع الرئيس.  دارةوأبنية أخرى لإل ،الهندسة كليةاستكمل بناء  1986ومع بداية عام 

ونظرًا للتوسع الملحوظ الذي حققته الجامعة في كل المجاالت وعلى موقعين متباعدين، فقد اقتضت المصـلحة العامـة   

مقــرًا لهــا، وجامعــة العلــوم     إربــدإلــى جــامعتين همــا: جامعــة اليرمــوك التــي اتخــذت الحــرم الجــامعي فــي         أن تنقســم الجامعــة  

أصــبح الموقــع الــرئيس لجامعــة اليرمــوك حرمــًا لهــا. وانتقلــت إليــه ســبع كليــات مــن اليرمــوك هــي:    الــذي يــة األردنوالتكنولوجيــا 

  الصيدلة، والزراعة والبيطرة.و ،لوم الطبية المساندةالصحة العامة والعوالتمريض، وطب األسنان، والطب، والهندسة، 
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 ٍةعلميـ  كـزَ امر وتسـعة  ينوعمـادت  كليـة  ةعشـر  خمـس واستمرت الجامعة في التقدم والنمـو إلـى أن أصـبحت تضـم حاليـًا      

 بـاً ) طال40083( كمـا بلـغ عـدد طلبتهـا فـي مختلـف البـرامج        ،) برنامجـًا للبكـالوريوس  62) برنامجًا للدراسـات العليـا و(  85و(

  .وطالبة

    

  والرسالة والقيم واألهداف ةالرؤي

 ةالرؤي

وتسـهم فـي تحسـين     ،اإلبـداع والتمّيـز   إلىتسعى  ،قليميأن تكون جامعة متميزة ونموذجية على المستوى الوطني واإل

 .وفق أعلى المستويات العالمية ،نوعية التعليم والبحث العلمي

  الرسالة

وتخــريج  ،مــن خــالل بــرامج تعليميــة مرتبطــة بالتنميــة الشــاملة  ،دمــة المجتمــعز فــي التــدريس والبحــث العلمــي وخالتمّيــ

 ،قــادرة علــى مواكبــة التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة  وصــيلة، ومحصــنة بــالقيم األ ،أجيــال متميــزة مــن الطــالب مســلحة بــالعلم  

 قليمي والدولي.ومواجهة مستجدات العصر، والمنافسة على المستويين اإل

  األساسية القيم

التــي تحــدد هويــة الجامعــة   األساســيةوفــق منظومــة مــن القــيم   ،تحقيــق رؤيتهــا ورســالتها إلــىتهــدف جامعــة اليرمــوك  

وتســعى جاهــدة إليجــاد البيئــة المالئمــة لتحقيــق طموحــات طلبتهــا   ،تقــدم العلــم والبحــث العلمــي إلــىكمؤسســة تعليميــة تســعى 

    من القيم التي تتوافق مع مجتمعنا الكبير كمجتمع عربي ومسلم.وخدمة مجتمعنا الغالي وفق منظومة  ،وهيئتها التعليمية

  

  :وتضم هذه المنظومة

بمــا  ،علــى مســتويات االلتــزام االجتمــاعي واألخالقــي أتحقيــق  إلــىتســعى جامعــة اليرمــوك  : لتــزام االجتمــاعي واألخالقــياال .1

 .والمثل اإلنسانية العليا ،صيلةاأل والعادات والتقاليد العربية ،يتماشى مع تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف

عـن طريـق تعزيـز الـروح      ،تحقيـق أعلـى مسـتويات االنتمـاء الـوطني الصـادق لطلبتهـا        إلـى تسـعى الجامعـة جاهـدة     :االنتماء .2

 .ووضع المصلحة العامة فوق كل المصالح الشخصية ،الوطنية

يجـابي  التفاعـل اإل  إلـى وتسـعى   ،العالميـة  نسـانية والمعـايير اإل  ئتتبنى الجامعة رؤية عالمية من حيث المباد :الرؤية العالمية .3

 لمراكز البحثية العالمية المتميزة.مع جميع الثقافات وفتح أبواب التعاون مع جميع الجامعات وا

ــمولية .4 ــة   :الشـ ــعى الجامعـ ــىتسـ ــة     إلـ ــة المختلفـ ــكال المعرفـ ــل أشـ ــي تكامـ ــمولية فـ ــق الشـ ــات   ،تحقيـ ــة التخصصـ ــيع رقعـ وتوسـ

 .البحثية التي تركز عليها واالهتمامات

وخدمـة   ،تطـوير العمليـة التربويـة والبحـث العلمـي      إلىتلتزم الجامعة بمعايير تربوية رفيعة المستوى، سـاعية دائمـاً  : الجودة .5

 .رفع مستويات الجوده والنوعيةأوفق   المجتمع

ــداع والتميـّـ  .6 ــة ســعياً      :زاإلب ــادرات والمشــاريع اإلبداعي ــق التميـّـ لت تشــجع الجامعــة المب ز فــي محــاور اهتمامــات الجامعــة    حقي

 دريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.المختلفة في الت

ــة   .7 ــالشــفافية والحري واإلنصــاف  وتؤكــد اهتمامهــا بقــيم العــدل   ،والتفاعــل مــع اآلخــرين   تشــجع الجامعــة االنفتــاح   :ةاألكاديمي

 .ةاألكاديميوالحرية 
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  األهداف

 :ق األهداف اآلتيةتحقي إلىتسعى جامعة اليرموك 

ساليب الحديثة والمبتكرة فـي  األباعتماد  ،اإلسهام في تطوير التعليم العالي بمختلف تخصصاته وفروعه النظرية والتطبيقية .1

 .التعليم والتدريب

 .ة الحديثةن الجامعة من مواكبة التطورات العلمية والتقنيبما يمّك ،ة العلمية المتميزةاألكاديميتعيين وتأهيل الكوادر  .2

وتعزيز مكانتها  ،بما يساعد على تطوير الجامعة ،توثيق الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات والمراكز البحثية المتميزة  .3

 .وعالميًا قليميًاإو العلمية محليًا

 .وعالميًا حليًاإتاحة الفرص للمتفوقين والموهوبين من الطلبة إلكمال دراساتهم العليا في التخصصات المختلفة م .4

  .تطوير وتقويم البرامج والخطط والمناهج الدراسية بحيث تواكب التطور العلمي والتقني في العالم بشكل دائم  .5

 واالهتمــام بالنشــر العلمــي محليــًا ،مــن خــالل دعــم مشــاريع البحــث ،التركيــز علــى تطــوير حركــة البحــث العلمــي فــي الجامعــة  .6

 . وعالميًا

ر المراكــز العلميــة والبحثيــة التابعــة للجامعــة وتوظيفهــا للنهــوض بحركــة البحــث العلمــي والتــأليف والترجمــة االهتمــام بتطــوي .7

 .وتزويدها بما يكفل خدمة العاملين في الجامعة والطلبة والمجتمع المحلي ،والنشر والتدريب

وإقامـة   ،وتـوفير البعثـات العلميـة    ،ات العلميـة مـن خـالل المشـاركة فـي المـؤتمر      ،وعالميًا وإقليميًا االنفتاح والتواصل محليًا .8

 .المؤتمرات والندوات العلمية داخل الجامعة وخارجها

 إلـى الـذي يـدعو    ،الـدين الحنيـف   ونشـر ثقافـة االعتـدال والتسـامح وفـق مبـادئ       ،االهتمام بتطـوير البيئـة وخدمـة المجتمـع      .9

 . ونبذ العنف والتطرف ،الوسطية والحوار

مـع   ،وتربويـاً  واالهتمـام بـالمتعلم معرفيـاً    ،جامعـة بخبـرات تعليميـة وتعلُّمّيـة تتمتـع بـأعلى مسـتويات الجـودة        تزويد طلبة ال .10

 .التركيز على المهارات العملية

وتـأهيلهم   ،همأعـداد و ،من خالل إكسابهم روح المبـادرة  ،جميعتعزيز التطور الشخصي واالجتماعي والمهني لدى الطلبة  .11

 .يادية في مواقع عملهم المختلفةلتولي األدوار الق

بالعمل على تلبية احتياجـات المجتمـع، والمشـاركة الفاعلـة      ؛في التقدم الثقافي واالجتماعي واالقتصادي للمجتمع اإلسهام .12

 .في تنميته، والتعاون مع المنظمات والمؤسسات العامة والخاصة ذات العالقة
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  الوحدات التنظيمية في الجامعة

 
، كمــا تضــم أكاديميــًا ن قســمًايخمســو ســبعة) 57فيهــا ( األقســامويبلــغ عــدد  كليــة ةعشــر خمــس) 15امعــة (تضــم الج

) 5، و(ًةكــز علميــامر تسـعة ) 9( إلــىضـافة  إعمـادة البحــث العلمــي والدراسـات العليــا، وعمـادة شــؤون الطلبــة،     :عمـادتين همــا 

وثالثـة  داريـة،  إ) دائـرة  16، و(يـة األردنالشـتراك مـع الجامعـة    با ،لعلوم البحرية في العقبـة لعلمية وبحثية، ومحطة  كراس خمسة

بنــاء مدرســة نموذجيــة أل، باإلضــافة إلــى ومتحــف المســكوكاتي، ومتحــف التــاريخ الطبيعــي، األردنــمتحــف التــراث  هــي: متــاحف

  لمشاريع الخارجية.ل، ووحدة والمجتمع المحلي العاملين في الجامعة

) مـن العـاملين فـي    1621هيئة التـدريس مـن مختلـف الرتـب والتخصصـات، و(     ) من أعضاء 986(ويعمل في الجامعة  

  .والمستخدمين اإلداريين والفنيينالمجاالت المختلفة من 

  وتضم الجامعة الكليات والعمادات والمراكز التالية:

  التالية: األقسامالعلوم، وتضم  كلية .1

 قسم الكيمياء 

 قسم الفيزياء 

 قسم العلوم الحياتية 

 اتقسم الرياضي 

 رض والبيئةقسم علوم األ 

 حصاءقسم اإل 

 
  التالية: األقساماآلداب،  وتضم  كلية .2

  وآدابهاقسم اللغة العربية 

 وآدابهانجليزية قسم اللغة اإل 

 قسم التاريخ 

  قسم اللغات الحديثة 

 قسم العلوم السياسية 

 قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية 

 قسم اللغات السامية والشرقية 

 فياقسم الجغرا 

 قسم الترجمة 

  

  التالية: األقسامدارية،  وتضم االقتصاد والعلوم اإل كلية .3

 قسم االقتصاد 

  األعمال إدارةقسم 

 العامة دارةقسم اإل 

 قسم التسويق 

 قسم المحاسبة 

 قسم العلوم المالية والمصرفية 
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  التالية: األقسامالحجاوي للهندسة التكنولوجية،  وتضم  كلية .4

 ئيةقسم هندسة القوى الكهربا 

  تالكترونياإلقسم هندسة 

  الحاسوب  قسم هندسة 

  االتصاالتقسم هندسة 

 قسم هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية 

  قسم الهندسة المدنية 

 قسم هندسة العمارة 

 قسم الهندسة الصناعية 

 
  كلية التربية،  وتضم األقسام التالية: .5

 قسم المناهج والتدريس 

 ربويرشادي والتقسم علم النفس اإل 

 وأصول التربية دارةقسم اإل 

 قسم التربية االبتدائية 

 
  ، وتضم األقسام التالية:اإلسالميةكلية الشريعة والدراسات  .6

 قسم الفقه وأصوله 

 قسم أصول الدين 

 قسم االقتصاد والمصارف اإلسالمية 

  اإلسالميةقسم الدراسات 

  

 كلية التربية الرياضية، وتضم القسمين التاليين: .7

  ةيالرياضعلوم القسم 

 قسم التربية البدنية 

 
  القانون،  وتضم القسمين التاليين: كلية .8

 قسم القانون العام 

 قسم القانون الخاص 

 
  التالية: األقسامالفنون الجميلة،  وتضم  كلية .9

  قسم التصميم 

  البصريةقسم الفنون 

 قسم الدراما 

 قسم الموسيقا 
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  التالية: قساماألتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب،  وتضم  كلية .10

 قسم علوم الحاسوب 

 قسم نظم المعلومات الحاسوبية 

 قسم نظم المعلومات اإلدارية 

 
  ،  وتضم األقسام التالية:واألنثروبولوجياكلية اآلثار  .11

 قسم اآلثار 

 قسم النقوش 

 نثروبولوجياقسم األ 

 قسم صيانة المصادر التراثية وإدارتها 

  

 
 التالية: األقساماإلعالم، وتضم  كلية .12

 سم العالقات العامة واإلعالنق 

 قسم الصحافة 

 قسم اإلذاعة والتلفزيون 

 
 التالية:  األقسامالسياحة والفنادق، وتضم  كلية .13

 قسم السياحة والسفر 

 الفندقية دارةقسم اإل 

  

 الطب كلية .14

 الصيدلة كلية .15

  

  وفي جامعة اليرموك عمادتان هما:

 التالية: األقسامعمادة البحث العلمي والدراسات العليا، وتضم  .1

 قسم البحث العلمي 

 قسم النشر العلمي 

 قسم الدراسات العليا 

 
  عمادة شؤون الطلبة، وتضم الدوائر التالية: .2

 دائرة الخدمات الطالبية 

 دائرة النشاط الثقافي والفني 

 دائرة النشاط الرياضي 

 دائرة الرعاية الطالبية 

  للتأهيل الوظيفيمكتب صندوق الملك عبدالله الثاني 
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  العلمية: المراكز

 مركز الحاسب والمعلومات )1

 مركز اللغات )2

 مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية )3

 األكاديميالجودة والتطوير مركز  )4

ية الرسميةاألردنللجامعات لخدمات المكتبية في ايز مركز التّم )5
 

 مجمع الريادة األكاديمية للتميز )6

 لمجتمعوخدمة ا يةاألردنمركز الملكة رانيا للدراسات  )7

 يةاألردنميرة بسمة لدراسات المرأة مركز األ )8

 
  :الوحدات اإلدارية والخدمية

 دائرة رئاسة الجامعة )1

 دائرة التنمية والتخطيط )2

 دائرة القبول والتسجيل )3

 الدائرة المالية )4

 الموارد البشريةدائرة  )5

 دائرة الشؤون القانونية )6

 واإلعالم دائرة العالقات العامة )7

 مكتبة الحسين بن طالل )8

 لدائرة الهندسيةا )9

  صندوق االستثمار لجامعة اليرموك )10

 دائرة الرقابة اإلدارية والمالية )11

 دائرة األمن الجامعي )12

 دائرة الخدمات العامة )13

 دائرة اللوازم )14

 دائرة العطاءات )15

 نتاج والصيانة والتدريبدائرة اإل )16

  

  الكراسي العلمية:

  .كرسي عرار )1

  .يةاألردنكرسي المرحوم سمير الرفاعي للدراسات  )2

  .اإلسالمية ةكرسي سمير شما لتاريخ المسكوكات والحضار )3

  .والنقوش ةالعربي ةكرسي محمود الغول لدراسات الجزير )4

  .اإلسالميةالشريعة والدراسات  كلية/ والبحث العلمي اإلسالميةكرسي باهانج للدراسات  )5
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  :نموذجيةالمدرسة ال

نـاء المجتمـع   بوأ ،لى تقديم خـدمات تعليميـة ألبنـاء العـاملين فـي الجـامعتين اليرمـوك والعلـوم والتكنولوجيـا         إ تسعى

بــداع إليشــجع علــى ا ،ة فــي منــاخ تربــوي ســليمعب التجديــدات التربويــتســتو، مــن خــالل بــرامج تعليميــة متطــورة ،المحلــي

هيئة التدريس والطلبة في الجامعة  ألعضاءتوفير فرص مناسبة إلى ضافة إيجابية، وتنمية القيم واالتجاهات اإل ،والمشاركة

  .بما يتفق ومصلحة طلبة المدرسة ،جراء الدراسات التربوية والتطبيق العمليإل

 

  : لمشاريع الخارجيةا إدارةمجلس 

مؤسسات البحث العلمي الرائدة على  أوائلمن أجل تأطير دور جامعة اليرموك كمؤسسة بحثية لتصبح واحدة من 

المشـاريع الخارجيـة فـي جامعـة اليرمـوك مـع بدايـة العـام          إدارةتم إنشاء مجلس ، سالميوالعالم العربي واإل األردنمستوى 

المشـاريع   وتـدريب البـاحثين علـى كتابـة     ،سـس المتعـارف عليهـا عالميـاً    وفـق األ  ،لبحثلتتولى مهام تطوير مشاريع ا 2008

ــورش و     ــدوات وال ــة عــن طريــق عقــد الن ــتالبحثي ــى مصــادر تمويــل لمشــاريعهم فــي        ،اإلنترن ومســاعدتهم فــي الحصــول عل

بحـث العلمـي مـن المختبـر     وتسـهيل نقـل منتجـات ال    ،التخصصات المختلفة، والمتابعة اإلدراية والمالية للمشاريع المدعومـة 

ستشــارات بخصــوص أخالقيــات وتقــديم اال ،وحفــظ الملكيــة الفكريــة للبــاحثين فــي الجامعــة ،إلــى مجــال الصــناعة واالقتصــاد

 اختالف المصالح بين الباحثين. عنفي حل أية خالفات قد تنجم  لإلسهامالعلمي  الباحثين والبحث
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  ةــة في الجامعـيان الرئيســالس واللجــالمج

  

  أوًال: مجــلس األمناء

  يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس األمناء) يتألف من رئيس واثني عشر عضوًا.

  ويرأس مجلس أمناء جامعة اليرموك الحالي معالي األستاذ الدكتور فايز خصاونة، ويضم في عضويته كًال من:

 معالي الدكتور ميشيل مارتو. -

 معالي السيد شريف الزعبي. -

 د حازم ملحس.معالي السي -

 معالي األستاذ الدكتور محمود الشياب. -

 .30/6/2015حتى تاريخ  / رئيس الجامعةاألستاذ الدكتور عبدالله الموسى -

 .1/7/2015رفعت الفاعوري/ رئيس الجامعة من تاريخ األستاذ الدكتور  -

  سعد حجازي.األستاذ الدكتور  -

  األستاذ الدكتور بسام صنوبر. -

  قيسي.األستاذ الدكتور كامل ال -

 احت. تالسيد أيمن ح -

 السيد لؤي أبو غزالة.  -

 السيد هاني أبو حسان.  -

 السيد بسام كنعان.  -
  

  .2014/2015الجامعي  خالل العاملسات ج )6(عقد المجلس * 

 
 

  الجامعة: مجــلس ثانيًا

 يتألف مجلس الجامعة من رئيس الجامعة  (رئيسًا) وعضوية كل من:  -  أ

 الرئيس نائبي .1

  العمداء .2

  في مطلع كل عام جامعي. كليةة تدريس ينتخبه أعضاء هيئة تدريس كل عضو هيئ  .3

  ة والفنية واإلدارية في الجامعة.األكاديميثالثة من مديري الوحدات   .4

  اثنين من المجتمع المحلي. .5

  أحد طلبة الجامعة. .6

 أحد خريجي الجامعة. .7

  

) من الفقرة (أ) المشار إليها سابقًا بقرار 7) ،(6)، (5)، (4يتم تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليهم في البنود ( - ب

  من الرئيس لمدة سنة واحدة.

    

 )أعضاء(
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 2014/2015مجلس جامعة اليرموك للعام الجامعي 

  

 30/6/2015حتى تاريخ  س)ـس المجلــة (رئيـــس الجامعــرئي األستاذ الدكتور عبدالله الموسى

 1/7/2015من تاريخ  س)ـس المجلــة (رئيـــس الجامعــرئي األستاذ الدكتور رفعت الفاعوري

 األكاديميـةؤونــس للشـــب الرئيــنائ عبدالله الجّراحاألستاذ الدكتور 

   ةــــاإلداريؤونــلشلنائــب الرئيـــس أحمد العجلونياألستاذ الدكتور 

 عميـــد كلية العلـــوم أحمد العمرياألستاذ الدكتور 

 ــد كلية اآلدابعمي محمود ورداتاألستاذ الدكتور 

  داريـــةعميد كلية االقتصاد والعلوم اإل األستاذ الدكتور رياض المومني

 عميد كلية الحجاوي للهندســـة التكنولوجيـة عدنان الصمادياألستاذ الدكتور 

 عمـيد كلية التربية يوسف السوالمة األستاذ الدكتور

  شريعة والدراسات اإلسالميةعميد كلية ال خرابشةالاألستاذ الدكتور عبدالرؤوف

  عميد كلية التربية الرياضيــة األستاذ الدكتور فايز أبو عريضة

  عميد كلية الفنـون الجميلة نبيل الّدراساألستاذ الدكتور 

  عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسـوب سليمان مصطفىاألستاذ الدكتور 

  ثار واألنثروبولوجياعميد كلية اآل األستاذ الدكتور نبيل بدر

  عميد كلية السياحة والفنادق خالد مقابلةاألستاذ الدكتور 

 كلية القانونعميد عقل مقابلةالدكتور األستاذ 

  عميد البحث العلمي والدراسات العليا نهاد طشطوشاألستاذ الدكتور 

  30/5/2015الة من كعميد شؤون الطلبة بالو األستاذ الدكتور عيد كنعان

  28/5/2015ق.أ. عميد شؤون الطلبة حتى  دكتور أحمد بطاينةال

  مستشار الرئيس لشؤون كلية الطب الدكتور زياد الناصر

 كلية اإلعالمق.أ.عميد الدكتور حاتم عالونة

  ق.أ. عميد كلية الصيدلة الدكتور إبراهيم العبادي

  داريةممثـل كلية االقتصاد والعلوم اإل أنيس خصاونةالدكتور األستاذ 

  ممثل كلية التربية الرياضية األستاذ الدكتور زياد المومني

  ممثل كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسـوب بالل أبو الهدىالدكتور األستاذ 

  نثربولوجياممثل كلية اآلثار واأل زيدون المحيسناألستاذ الدكتور 

 ممثل كلية اإلعالم األستاذ الدكتور تحسين منصور

 ممثل كلية اآلداب سامر النوايسةتور الدك

 ممثل كلية التربية الدكتور معاوية أبو غزال

 ممثل كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية أحمد العمريالدكتور 

  ممثل كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية عامر العتومالدكتور 

 ممثل كلية القانون عالء الدين خصاونةالدكتور 

  ممثل كلية الفنون الجميلة بيداتعاصم عالدكتور 

  ممثل كلية السياحة والفنادق الدكتور أكرم رواشدة

 ممثـل كلية العلـوم محمد البطاينةالدكتور 

 ممثل كلية الصيدلة الدكتور ضرار العمري

  مدير دائرة اإلنتاج والصيانة والتدريب المهندس عبدالرحيم الخطيب

  قبول والتسجيل مدير دائرة ال ةالسيد حاتم الشريد

 الدائرة الماليةمدير السيد شريف مناصرة
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 ممثل المجتمع المحلي السيد موسى عيسى حسان

 ممثل المجتمع المحلي محمد الشوحةالسيد 

 ممثل طلبة الجامعة فايز الزعبيالطالب 

  

  .2014/2015لعام الجامعي ا خالل جلسات )4عقد المجلس (* 

  

  : مجلس العمداءثالثًا

  ألف من:ويت

 رئيس الجامعة      رئيسًا .1

 الرئيس نائبي .2

  العمداء .3

  

  2014/2015مجلس العمداء للعام الجامعي 

  

 األستاذ الدكتور عبدالله الموسى  30/6/2015حتى تاريخ  س)ـس المجلــة (رئيـــس الجامعــرئي

 ت الفاعورياألستاذ الدكتور رفع 1/7/2015رئيــس الجامعـــة (رئيــس المجلـس) من تاريخ 

 عبدالله الجّراحاألستاذ الدكتور  للشؤون األكاديمية نائب الرئيس

 أحمد العجلونياألستاذ الدكتور  للشؤون اإلدارية نائب الرئيس

 أحمد العمرياألستاذ الدكتور  عميد كلية العلوم

 محمود ورداتاألستاذ الدكتور  عميد كلية اآلداب

 األستاذ الدكتور رياض المومني داريةعميد كلية االقتصاد والعلوم اإل

 عدنان الصمادياألستاذ الدكتور  عميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 يوسف السوالمة األستاذ الدكتور  عميد كلية التربية

 خرابشةالاألستاذ الدكتور عبدالرؤوف  عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

 ألستاذ الدكتور فايز أبو عريضةا عميد كلية التربية الرياضية

 نبيل الّدراساألستاذ الدكتور  عميد كلية الفنون الجميلة

 سليمان مصطفىاألستاذ الدكتور  عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 األستاذ الدكتور نبيل بدر عميد كلية اآلثار واألنثروبولوجيا

  خالد مقابلةدكتور األستاذ ال عميد كلية السياحة والفنادق

  عقل مقابلةالدكتور األستاذ   عميد كلية القانون

 نهاد طشطوشاألستاذ الدكتور  عميد البحث العلمي والدراسات العليا

 األستاذ الدكتور عيد كنعان  30/5/2015عميد شؤون الطلبة بالوكالة من تاريخ 

  الدكتور زياد الناصر مستشار الرئيس لشؤون كلية الطب

 الدكتور حاتم عالونة  عميد كلية اإلعالم ق.أ.

 الدكتور إبراهيم العبادي ق.أ. عميد كلية الصيدلة

 بطاينةالالدكتور أحمد   1/7/2015حتى تاريخ  عميد شؤون الطلبةق.أ. 

  

  .2014/2015لعام الجامعي خالل ا)جلسة 47عقد مجلس العمداء (* 

  

 أعضاء
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  2014/2015وك التي تضمنها تقريرها السنوي للعام جامعة اليرم اتإنجازُملخص ألبرز نشاطات و

  

  :األكاديميالجامعة في المجال  اتإنجازأوًال: 

 األكاديمية  الكليات واألقسام -1

) برنامجـًا  85ن قسمًا أكاديميـًا وتقـدم (  يوخمس سبعة) 57( ، وتضم الكلياتعشرة كلية خمس) 15تضم الجامعة (

عمـادة البحـث العلمـي والدراسـات العليـا       :، كما تضم عمادتين وهمـا وريوس) برنامجًا للبكال62للدراسات العليا و (

ــة، وتضــم الجامعــة (    ــوم     خمســة) 5، و(ةكــز علميــ ا) مر9وعمــادة شــؤون الطلب ــة، ومحطــة للعل ــة وبحثي كــراس علمي

  البحرية في العقبة، وثالثة متاحف. 

  

 الطلبة  -2

  طالبـًا وطالبـة، وبلـغ عـدد     6105التخصصـات ( مرحلة البكـالوريوس فـي مختلـف    في بلغ عدد الطلبة المقبولين (

ــجلين ( ــريجين (  35414المسـ ــدد الخـ ــغ عـ ــة، وبلـ ــًا وطالبـ ــة 6563) طالبـ ــًا وطالبـ ــدين  ) طالبـ ــدد الوافـ ــغ عـ ، وبلـ

 . ) طالبًا وطالبة3189(

      ) طالبـًا  1502بلغ عدد الطلبة المقبولين في برنامج الدبلوم والماجسـتير والـدكتوراه فـي مختلـف التخصصـات (

، ) طالبـًا وطالبـة  1331) طالبًا وطالبـة، كمـا بلـغ عـدد الخـريجين (     4669، وبلغ عدد الطلبة المسجلين (وطالبة

 . ) طالبًا وطالبة665وبلغ عدد الطلبة الوافدين (

  دكتوراه. أطروحة) 97ماجستير في مختلف التخصصات، كما نوقشت ( رسالة) 347(في الجامعة نوقشت 

 وطالبة. ) طالبًا2257) وبلغ عدد الطلبة (171نموذجية (بلغ عدد العاملين في المدرسة ال 

 
 الهيئة التدريسية  -3

     ) برتبـة أسـتاذ،   276) مـن مختلـف الرتـب األكاديميـة (    986بلغ مجموع أعضاء الهيئـة التدريسـية فـي الجامعـة (

 ) مساعد تدريس.23مدرس، (برتبة ) 196أستاذ مساعد، (برتبة ) 257أستاذ مشارك، (برتبة ) 234(

  عضــو هيئــة تــدريس، وبلــغ عــدد الــذين تــم    129عــدد الــذين حصــلوا علــى إجــازة أو إعــارة أو انتــداب (   بلــغ (

 ) عضو هيئة تدريس. 85( ةترقيتهم إلى رتب مختلف

 عضو هيئة تدريس في مختلف الكليات. 122ن في الجامعة (ّيُع ( 

 
 

 البعثات  -4

وبذلك يصبح عدد  ،لماجستير وشهادة الدكتوراه) مبعوثًا خارج المملكة للحصول على شهادة ا13أوفدت الجامعة (

  .31/8/2015) مبعوثًا حتى تاريخ 113مبعوثي الجامعة الذين يتابعون دراستهم (

  

 االتفاقيات والبرامج المشتركة  -5

بلــغ عــدد االتفاقيــات والبــرامج المشــتركة التــي عقــدتها الجامعــة مــع المؤسســات العلميــة والثقافيــة خــالل الفتــرة مــن       

  تفاقية وبرنامجًا مشتركًا.ا) 51( 31/8/2015 – 1/9/2014
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 المؤتمرات واللقاءات العلمية  -6

معـارض  ) 7علميـة، و(  ة) ورشـ 19، و(ودورة ومحاضـرة  ) ندوة74) مؤتمرات علمية، و(9عقد في رحاب الجامعة (

  ) نشاطًا مختلفًا.76) احتفاًال، باإلضافة إلى أكثر من (25فنية وعلمية، و(

 
 الدراسات العلياالبحث العلمي و -7

   ومقـدار   ،) مشـروعاً 48( 2014/2015بلغ عدد مشروعات البحث العلمي المدعومة من جامعة اليرموك للعـام

 ) دينارًا.670955دعمها مبلغ (

   ) بمبلــغ  ،) بحثــًا مقبــوًال للنشــر فــي مجــالت علميــة محكمــة ومصــنفه دوليــاً   13ســاهمت الجامعــة فــي دعــم نشــر

 دينارًا. )1310(

 ) عددًا من المجالت العلمية الصادرة عن جامعة اليرموك. 18تم إصدار ( 

 
 

  الجامعة في المجال اإلداري  اتإنجازثانيًا: 

 ) عامًال يعملـون فـي الوحـدات التنظيميـة المختلفـة فـي       1621بلغ عدد العاملين في الجامعة من اإلداريين والفنيين (

 . )3، والمكافأة ()32) والمستخدمين (84) والعقود (489) والمقطوع (1013الجامعة عدد المصنفين (

 ) وظائف خدمات4، () وظيفة طبية2) إداري، (21، (ًاّي) فّن21معلم، ( )1(موظفًا ) 49تم تعيين (. 

 ) موظفًا في وحدات الجامعة المختلفة. 360تم ترفيع ( 

 ) انتهاء خدمة22) استقالة، (38: () موظفًا60تم قبول استقالة وانتهاء خدمة ( . 

  موظفًا بين وحدات الجامعة المختلفة. 68نقل (تم ( 

  لمقطوعللراتب امن مياومة ) موظفًا79(تم تحويل. 

 ) موظفًا في وحدات الجامعة المختلفة.48تّم تغيير المسمى الوظيفي لـ ( 

 

  

  التأمين الصحي والتأمين على الحياةثالثًا: 

 مازالوا على رأس عملهم وممن انتهـت خـدماتهم مـن     بلغ عدد المستفيدين من التأمين الصحي من المشتركين الذين

 ) مستفيدًا.15162العمل في الجامعة ومنتفعيهم (

 ) دينارًا. 412646.16بلغت رسوم االشتراك المستوفاه من المستفيدين من التأمين الصحي ( 

 ) نارًا) دي1963264.45بلغت نفقات المعالجة للمستفيدين من التأمين الصحي التي تحملتها الجامعة. 

  دينارًا.611067.71( المشتركونالتي تحملها بلغت نفقات المعالجة للمستفيدين من التأمين الصحي ( 

 ) دينارًا.3080396.845بلغت إجمالي قيمة المطالبات للمستفيدين من التأمين الصحي ( 

              العـــرب للتـــأمين بلغـــت أقســـاط التـــأمين التـــي تحملتهـــا الجامعـــة لقـــاء التـــأمين علـــى حيـــاة العـــاملين لـــدى شـــركة                

  ) دينارًا.73249(

     بلغت التعويضات التي قامت شركة التأمين بدفعها للمستفيدين من التأمين (العاملين/الورثة) بسـبب الوفـاة أو العجـز

  ) دينارًا.64611(

  

  



  2014/2015التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

      25 
 

  موازنة الجامعة رابعًا: 

   دينــارًا 55969338.526، (31/12/2014 – 1/1/2014بلــغ مجمــوع اإليــرادات الفعليــة المحصــلة للفتــرة مــن (

 ) دينارًا.5675631.858( 31/12/2014 – 1/1/2014وبلغ مجموع النفقات الفعلية المدفوعة للفترة من  

  دينارًا وبلغ 35507780.176، (31/8/2015 – 1/1/2015بلغ مجموع اإليرادات الفعلية المحصلة للفترة من (

 ) دينارًا.37941494.657( 31/8/2015 – 1/1/2015من  مجموع النفقات الفعلية المدفوعة للفترة

  

  

  أبرز إنجازات الدائرة الهندسية خامسًا: 

  ،ومبنى كلية القانونإحالة عطاء مبنى كلية الطب. 

 .اإلشراف على مشاريع توسعة كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية والقاعات الصفية 
  

  

  أبرز إنجازات دائرة الخدمات العامة سادسًا: 

 ) م3060تزويد مرافق الجامعة بـ (
3

 ماء. 

 ) لترًا.69701بلغ مصروف البنزين والسوالر والكاز ( 

           ) 258113بلغ إجمالي إيـرادات قسـم التغذيـة مـن النـدوات والمـؤتمرات والحفـالت والـدورات ومبيعـات المقاصـف (

 دينارًا.

 ) دينارًا.652000بلغت قسمة االستثمار في األكشاك والمقاصف ( 
 

  

  أبرز إنجازات دائرة اللوازم عًا: ساب

 ) قرارًا. 138بلغ عدد القرارات المصادق عليها من لجنة المشتريات ( 

  وعدد مستندات اإلدخال واإلخراج واإلرجاع والشطب  ،) طلبًا3616التوريد (اللوازم والشراء وبلغ عدد طلبات

  .) طلبًا14244واإلضافة والتحويل (

  

  

  ة العطاءات دائر اتإنجازثامنًا: أبرز 

 دينارًا.6305650.33اءات المطروحة (بلغ إجمالي قيمة اإلحاالت للعط ( 

 ) دينارًا. 1497555.861بلغ إجمالي قيمة المالحق المطروحة ( 

 ) دينارًا. 2631631.1بلغ إجمالي قيمة التالزيم المطروحة ( 

 ) دينارًا. 3180000بلغ إجمالي قيمة العطاءات الخاصة باألشغال ( 

 دينارًا.143115.975جمالي عطاءات استثمار األكشاك (بلغ إ (  
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  المشاريع المنجزة وأعمال الصيانة واإلنتاجتاسعًا: 

 وإنشاء مظالت قرميديـة، وعـزل اسـتوديوهات،     ،قامت دائرة الصيانة بتصنيع طاوالت وخزائن وأرفف كتب وكراس

 ) دينارًا. 286673الية لهذه األعمال مبلغ (ة وشبكات تدفئة. حيث بلغت التكلفة اإلجمّيوتحديث وحدات صّح

 ) دينارًا. 424290) طلب صيانة بلغت تكلفة إنجازها (6415تعاملت دائرة الصيانة مع ( 

 ) وكليـة الفنـون    ،علـى مسـاق المشـاغل الهندسـية    التكنولوجيـة  ) طالبًا من كلية الحجاوي للهندسـة  990تم تدريب

 ) دينارًا. 58127كلفة اإلجمالية (وبلغت الت ،الجميلة على مساقات التصميم

          ) ــة ــا اإلجمالي ــة بإنجــاز مطبوعــات وتصــاميم ومجــالت وغيرهــا مــن األعمــال بلغــت تكلفته ) 96842قامــت المطبع

 دينارًا.

 ) دينارًا. 856932إجمالي تكلفة األعمال المنفذة ( 
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  العلــــــوم ةــكلي
  

  المهمة الرئيسية:

إلضافة با ،والدرجات التي تمنحها ،كليةبالتدريس لمختلف التخصصات التي تطرحها ال كليةتتلخص المهمة الرئيسية لل

وإلـى مـا يقـام فيهـا مـن مـؤتمرات وورش عمـل         ،كليـة الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس في ال ،إلى البحث العلمي المتخصص

  .كليةذات عالقة ببرامج ال

، العلـــوم الحياتيـــة ،الفيزيـــاء، الكيميـــاء :هـــيو الســـتةدرجتـــي البكـــالوريوس والماجســـتير فـــي أقســـامها   كليـــةالوتمـــنح 

  اإلحصاء.   ،األرض والبيئةعلوم  ،الرياضيات

  

  :اتنجازالنشاطات واإلأهم 

أقام قسم علوم األرض والبيئة محاضرة بعنوان "إكتشاف األلفية العالمية الجديدة: نفق اليرموك ديكابولس"/ ألقاها  .1

 .21/11/2014األستاذ الدكتور أحمد مالعبة في قاعة عدنان بدران وذلك بتاريخ 

ة محاضرة بعنوان "الصخر الزيتـي: مصـدر الطاقـة الواعـد فـي األردن" ألقاهـا الـدكتور        أقام قسم علوم األرض والبيئ .2

 .2/12/2014محمد القضاة في قاعة عدنان بدران وذلك بتاريخ 

) طالب 70) واستحداث قاعة تدريسية بسعة (1) ومختبرات بحثية عدد (2تّم استحداث مختبرات تدريسية عدد ( .3

 ) لخدمة كلية الصيدلة في قسم الكيمياء.5(واستحداث مختبرات تدريسية عدد 

 بتنسيق قسم الكيمياء. 26/3/2015ُأقيم في الكلية يوم علمي بتاريخ   .4

 .10/2014حضر عضو هيئة تدريس واحد من قسم الكيمياء مؤتمر علمي في تركيا خالل شهر  .5

لجامعات العربية خالل الفترة ورشة عمل بالتعاون مع اتحاد احضر عدد من أعضاء هيئة التدريس في قسم الكيمياء  .6

 في عمان.  7-10/6/2015

 التدريس في قسم الكيمياء. ) بحث علمي مقدم من أعضاء هيئة52تّم نشر ما يقارب ( .7

 تّم عقد دورة دفاع مدني لفنيي المختبرات في قسم الكيمياء. .8

تمر عــالمي فــي تركيــا/ شــارك كــًال مــن د. محمــد الشــخاترة ود. رشــيد أبــو دواس و د. عبــدالكريم العمــري فــي مــؤ   .9

 .19/5/2015 – 15أنطاليا من الفترة 

 .2014/2015المشاركة في اليوم العلمي في كلية العلوم خالل الفصل الثاني  .10

 .26/10/2014شارك أ.د. أحمد السلمان في لقاء علمي في عمان بتاريخ  .11

 .20/11/2014-16قاد د. محمد بطاينة بزيارة علمية إلى جامعة قطر من  .12

 .2014/2015وة أ.د. عبدالمجيد نصير إللقاء محاضرة بعنوان (أنا أعشق الرياضيات) خالل الفصل الثاني تّم دع .13

 بحثًا. 15بلغ عدد األبحاث المنجزة من قبل أعضاء هيئة التدريس في قسم اإلحصاء  .14

فـي القسـم   شارك عدد من أعضاء هيئة التدريس في قسم اإلحصاء في العديد من لجان مناقشـة رسـائل الماجسـتير     .15

 وخارجه.

استضــاف قســم الفيزيــاء أ.د. ســعد الــدين حمــدادو فــي مختبــر الرقــائق مــن خــالل التبــادل العلمــي مــابين الجامعــة         .16

 .27/12/2014-10والجزائر في الفترة 

حصل الدكتور طالل التهتمـوني علـى منحـة مـن اللجنـة األردنيـة األمريكيـة للتبـادل العلمـي (فولبرايـت) خـالل الفصـل              .17

 .2014/2015ن العام الجامعي األول م
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          شـــارك أ.د. محمـــد باســـل الطـــائي فـــي المـــؤتمر الحـــادي عشـــر لعلـــوم الفضـــاء والفلـــك فـــي الشـــارقة خـــالل الفتـــرة    .18

8-11/12/2014 . 

ــة المدعومــة مــن (       .19 ــارة البحثي ــة فــي الزي ــدكتور ريــاض عبابن ــة    DFGشــارك ال ــين الجامع ــة المبرمــة ب ) حســب االتفاقي

 .27/6/2015-21ة في ألمانيا خالل الفترة والحكومة األلماني

في الشارقة خالل الفتـرة   دولة اإلمارات العربية في عشر يشارك أ.د. محمد باسل الطائي في المؤتمر الفلكي الحاد .20

8-11/12/2014. 

  

  

 : كليةالمختبرات الموجودة في ال

  .سات العلياطلبة الدراو يوجد في قسم اإلحصاء مختبران حاسوبيان لطلبة البكالوريوس )1

 ،) مختبرات متنوعة تستخدم لتدريب طلبة الدراسات العليا على البحث العلمي األصـيل 10يوجد في قسم الفيزياء ( )2

  في نقل التكنولوجيا إلى المجتمع المحلي. واإلسهاموتطوير المعرفة العلمية وإغنائها 

  من مختبرات التدريس الُمحدثة.  باإلضافة إلى مجموعة ،يوجد في قسم الفيزياء ورشة ميكانيكية متميزة )3

 ) مختبر أبحاث. 12للتدريس و( ًا) مختبر12( الكيمياءيوجد في قسم  )4

ــرات يوجــد فــي   )5 ــاءقســم مختب ــاز34( الكيمي ــات الخاصــة بالقســم متواجــدة فــي       ًامســتخدم ًا) جه فــي مختلــف العملي

 المختبرات.

  

  

  التطلعات المستقبلية:

 م األرض والبيئة.تحسين المختبرات التعليمية في قسم علو .1

 زيادة وتحديث األجهزة الموجودة في القسم.  .2

 تدريب فنيي المختبرات ضمن دورات متخصصة لألجهزة الموجودة لتطوير مهاراتهم.  .3

 حل مشكالت مبنى قسم الكيمياء جميعها.  .4

 توفير مخصصات لتحديث أجهزة البحث والتدريس في قسم الكيمياء. .5

تطبيقية وخاصة برنامج تكنولوجيا الكيمياء والـذي سـيكون علـى مسـتوى مرحلـة      استحداث برامج جديدة لها طبيعة  .6

 البكالوريوس ويهدف إلى توفير المهارات المتدربة لقطاع الصناعات الكيميائية والدوائية في األردن. 

 سيرة القسم. ماستقطاب وتعيين كوادر شابة للمحافظة على  .7

 ة الصالحية في قسم الكيمياء.د الكيميائية المنتهيحل لمشكلة المواايجاد  .8

 توفير مخصصات مالية كافية للمشاركة في المؤتمرات العلمية في قسم الرياضيات. .9

 العمل على ابتعاث طالب للحصول على شهادة الدكتوراة لتغذية قسم الرياضيات خالل الخمس سنوات القادمة. .10

 اضيات. جهزة العلمية في قسم الريالتدريس واأل تحديث مكاتب أعضاء هيئة .11

 تطوير المختبرات الحاسوبية في قسم اإلحصاء.  .12

 إنشاء مركز للبحث واإلستشارات اإلحصائية.  .13

 تطوير الخطط الدراسية في قسم اإلحصاء.  .14

 اإلسهام الفاعل في النشاطات اإلحصائية داخل الجامعة وخارجها.  .15
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 كوادر البشرية. إعادة فتح برنامج ماجستير الفيزياء النووية لحين تجهيز المختبرات وال .16

افتتاح برنامج البكالوريوس في الفيزياء الطبيـة والحيويـة السـتخدامه فـي مجـاالت البحـوث التطبيقيـة لخدمـة صـحة           .17

 اإلنسان وسالمته. 

جيــل قــادر علــى العــيش والتعــايش مــع مرحلــة جديــدة وعــالم جديــد قــائم علــى التكنولوجيــا      أعــدادالمســاهمة فــي  .18

 يحمل معه األمل والدهشة في الوقت ذاته. الحديثة والتقدم العلمي الذي 

 أن يكون أعضاء هيئة التدريس مدرسون فاعلون وباحثون يساهمون في كل ما فيه مصلحة القسم والجامعة.  .19

 
 

  المعوقات والحلول المقترحة:

 عدم وجود قاعات تدريسية كافية بالنسبة لعدد الطالب والحلول إنشاء قاعات تدريسية جديدة.  .1

 كافية لعدد الطالب الموجودين والحلول استحداث مختبرات جديدة. ختبرات تدريسية عدم وجود م .2

 وجود أجهزة قديمة والحلول توفير أجهزة حديثة.  .3

 المختبرات والحلول تعيين كادر تدريسي.  يريس وفنيدعدم وجود كادر تدريسي كافي بما فيه هيئة الت .4

باإلضافة إلى أن عمره اإلفتراضي قد قارب علـى اإلنتهـاء وكثـرة     ةالجهاز الموجود في مختبر العلوم الحياتيحساسية  .5

 األعطال التي تحدث بسبب ذلك.

 .التدفئة والتكييف غير فعال في مبنى قسم الكيمياء .6

 قاعات التدريس غير كافية الحتياجات الطلبة في قسم الكيمياء.  .7

والمختبـرات لتواجـدهم المســتمر    عـدم وجـود مكـان مخصـص لجلـوس الطلبـة يتسـبب وجـودهم بإزعـاج المحاضـرات           .8

 داخل ممرات فسم الكيمياء. 

 عدم وجود آلية للتخلص من المواد الكيميائية المنتهية الصالحية في قسم الكيمياء. .9

للمحافظــة علــى  عــدادفــي الشــعب عــالي جــدًا فــي قســم الرياضــيات لــذا يجــب العمــل علــى تخفــيض األ   الطلبــة أعــداد .10

 المستوى التعليمي. 

 قسم الرياضيات ومكاتب أعضاء هيئة التدريس. رئيس تكييف مكتب  .11

 تكييف القاعات التدريسية في قسم الرياضيات وإلغاء المراوح بسبب الصوت العالي للمراوح أثناء المحاضرات. .12

 عدم وجود أجهزة حاسوب حديثة في قسم اإلحصاء، لذلك يجب تزويد القسم بأجهزة حديثة.  .13

لمقبــولين فــي برنــامج البكــالوريوس والماجســتير، لــذلك يجــب رفــع معــدل القبــول   كــاديمي للطلبــة اتــدني المســتوى األ .14

 لتخصص اإلحصاء. 

  يادة المخصصات لدعم البحث العلمي.قلة دعم البحث العلمي الخاص بالمؤتمرات العلمية الخارجية، لذلك يجب ز .15

ل لـذلك نقتـرح صـيانة الوحـدة     عدم صـيانة وحـدة النيتـروجين الموجـودة فـي الجامعـة حيـث يتـوفر النيتـروجين السـائ           .16

 ليعمل طاقم الموظفين بها. 

عدم وجود قاعات مجهزة بالتقنيات الحديثة لتدريس طالب قسم الفيزياء لذا ُيقترح تجهيز ثـالث قاعـات علـى األقـل      .17

  لهذا الغرض. 
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  2014/2015خالل العام الجامعي في الكلية العبء التدريسي اإلضافي خالصة 

  القسم

  العبء الزائد اإلضافي  قصالعبء النا
ساعات المحاضرين غير 

  المتفرغين

عدد المحاضرين غير 

  المتفرغين

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

العلوم 

  الحياتية
25.35  6.5  -- -- -- -- -- -- 

 5 1 11.5 6 -- -- 27.11 34.09  الكيمياء

علوم األرض 

  والبيئة
2.85 6.25 -- -- 10.75 16 1 2 

 -- 1 -- 12 -- -- 12 2  الرياضيات

 15.29 8.02  الفيزياء 
-- -- 6 15 2 3 

 45 12  اإلحصاء
-- -- 3 -- 1 -- 

 112.15 84.31  المجموع
-- -- 37.75 42.5 6 10 

  

  

  :كليةالعاملين والخريجين في ال أعداد

من  ونالعامل

  األكاديميين

  أستاذ
أستاذ 

  مشارك

أستاذ 

  مساعد
  مدرس

مساعد 

  تدريس

  عدد الطلبة الخريجين

  ماجستير  بكالوريوس

70  40 27 30 10 513 36  

 

من  العاملون

  اإلداريين

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

6  8  8  27  2  1  10  62  
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  ــياألردنلطبيعـــي متحـــف التاريــخ ا

  

  المهمة الرئيسية:

مـن أجـل    ،تشمل قسم الحيوان والنبـات والجيولوجيـا   ،جمع عينات ميدانية بيئيةفي للمتحف تتلخص المهمة الرئيسية 

  ليكون المتحف نواة علمية وتعريفية وترفيهية. ،ية وما تحويهاألردنللتعريف بالبيئة  ؛المتحففي تصنيفها وعرضها 

  

  :اتنجازات واإلالنشاطأهم 

وتقـديم   ،عـن موجـودات المتحـف    هم فكـرة ئوإعطـا  ،الزائـرين مـن وفـود طالبيـة وأفـراد مجتمـع محلـي        استقبالاستمرار  .1

 المادة العلمية لهم.

 مكتبة الفيديو التابعة للمتحف. في الصالة لعرض مواد علمية متوفرة في تّم تشغيل شاشة عرض  .2

 . وغيرهامية تّم توثيق موجودات المتحف من رحالت عل .3

 والتالف. منها عمل جرد للعينات الموجودة بالمتحف وتحديد الصالح  .4

 تّم تصنيف العينات من الناحية العلمية وتوثيق المعلومات المتعلقة بكل عينة.  .5

 طباعة بطاقات علمية لكل عينة ليتسنى للزائر التعرف على المعروضات.  .6

مــن أجــل جمــع عينــات مختلفــة تشــمل قســم    ،ختلفــة مــن المملكــة قــام المتحــف بعــدة رحــالت ميدانيــة تشــمل منــاطق م   .7

 الحيوان والنبات والجيولوجيا. 

 ولمدة سنة كاملة.  ،2استقطاب متدربين جيولوجيين عدد  .8

 إنشاء موقع للمتحف على الفيس بوك.  .9

 متاحف.  إدارةطلب متطوع ياباني تخصص تصنيف و .10

 راجع العلمية ذات العالقة. تضم منشورات المتحف والمالتي تأسيس مكتبة المتحف  .11

  ية. األردنإنشاء حديقة نباتية تضم بعض أنواع النباتات من البيئة  .12

 

  المعوقات والحلول المقترحة:

 مة المبنى الحالي الحتضان موجودات المتحف.ءعدم مال .1

 عدم وجود متخصصين في أقسام المتحف.  .2

  المتحف.في األعمال المطلوبة  نجازمواد الالزمة إلعدم توفير ميزانية خاصة بالمتحف للقيام بالرحالت وطلب ال .3

  

 

  التطلعات المستقبلية:

 .وعرضها إنشاء مبنى خاص بالمتحف بمواصفات مالئمة لحفظ العينات .1

 تعيين متخصصين في أقسام الحيوان والجيولوجيا.  .2

  كتاب علمي يكون مرجعًا للباحثين والمهتمين.  فيتوثيق موجودات المتحف  .3
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  اآلداب ةـــــكلي

  

  المهمة الرئيسية:

ديـد  فـي الع  والـدكتوراه  البكـالوريوس والماجسـتير   درجات كليةال وتمنحوالبحث العلمي والتدريب،  األكاديميالتدريس 

، التــاريخ، الجغرافيــا، اللغــات الحديثــة، وآدابهــا، اللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــاوهــي: اللغــة العربيــة التســعة ة األكاديميــمــن أقســامها 

  .السامية والشرقية، العلوم السياسية، علم االجتماع والخدمة االجتماعية، قسم الترجمةاللغات 

  

  :اتنجازالنشاطات واإلأهم 

في  2014/2015خالل الفصل األول محاضرة أستاذ زائر/ الواليات المتحدة  ألقىبرعاية قسم اللغة اإلنجليزية  .1

 مبنى الندوات والمؤتمرات.

 في مبنى القرية.  2014/2015ية تم تنفيذ أنشطة بيئية/ يوم القرية خالل الفصل الثاني برعاية قسم اللغة اإلنجليز .2

 . 15/3/2015برعاية قسم اللغات الحديثة تّم إقامة معرض للصور في الطابق الرابع في كلية اآلداب يوم األحد   .3

 . 16/3/2015مسابقة كتابة (إمالء) لطلبة قسم اللغات الحديثة/ فرنسي يوم اإلثنين  .4

 . 17/3/2015تحضير بعض الحلويات الفرنسية في مطبخ الجامعة الرئيس بمشاركة المدرسة الفرنسية يوم الثالثاء  .5

 . 18/3/2015تنفيذ مسابقة (البحث عن الكنز) داخل الجامعة لقسم اللغات الحديثة يوم األربعاء  .6

تعاون الجامعي في السفارة الفرنسية من تّم تقديم عرض عن التعليم في فرنسا للسيدة ليزبث نجوانيت ملحقة ال .7

 . 22/3/2015) في مبنى الندوات والمؤتمرات يوم الخميس 1- 11الساعة (

 .  2014/2015تّم تخريج فوج من الدبلوم التدريبي في الخدمة االجتماعية خالل العام  .8

ين" وذلك في جامعة اليرموك أقام قسم الترجمة ندوة بعنوان "يوم المترجم بالتعاون مع جمعية المترجمين األردني .9

 .14/4/2015بتاريخ 

 .7/5/2015نظم طلبة قسم الترجمة مسرحية مترجمة من قبلهم في مبنى الكندي بجامعة اليرموك بتاريخ  .10

 15/4/2015أقام قسم اللغة العربية وآدابها محاضرة بعنوان "بين الفكر المتطرف واألمن الوطني" يوم األربعاء  .11

 ذ سمير الحباشنة. ألقاها معالي األستا

 .30/7/2015-28في قسم اللغة العربية خالل الفترة تّم عقد مؤتمر النقد األدبي الخامس عشر  .12

 ) جهاز حاسب آلي. 70تّم تزويد مختبر الجغرافيا بـ ( .13

 تّم تزويد قسم الجغرافيا بخرائط ورقية متخصصة محلية وإقليمية وعالمية من المركز الجغرافي مجانًا.  .14

 د قسم الجغرافيا ببيانات مناخية مجانًا من دائرة األرصاد الجوية. تّم تزوي .15

تّم تنفيذ العديد من المحاضرات العامة للطلبة في األدب الفارسي والعبري المعاصرين والنقد األدبي في قسم  .16

 اللغات السامية والشرقية. 

 رموك.أقام قسم التاريخ ندوة في التاريخ السبعيني في شهر أيار في جامعة الي .17

 أقام قسم التاريخ ندوة شهرية في قاعة القسم. .18

  ألقيت عدة محاضرات في مدارس وزارة التربية والتعليم في مديرية اربد األولى والثانية. .19

  

    



  2014/2015التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

      37 
 

  التطلعات المستقبلية:

 .وفي األدب والنقد اإلنجليزي وآدابهابرنامج دكتوراه في اللغة اإلنجليزية  فتح .1

 تقوية العالقات الثنائية مع الجهات والسفارات األوروبية. لىيتطلع قسم اللغات الحديثة إ .2

 تطوير برنامج الماجستير في اللغة الفرنسية وتطوير اتفاقيات التعاون مع الجامعات الفرنسية.  .3

 زيادة كفاءة أعضاء هيئة التدريس عن طريق عقد ورشات تدريبية في اللغة الفرنسية وفي قسم اللغات الحديثة.  .4

 ر اللغات. تجديد مختب .5

 للتخصصات الفرعية في القسم مع اللغة الفرنسية.  Doublemajorافتتاح برنامج  .6

 ربة في مجال علم االجتماع والخدمة االجتماعية. دوتأهيل الكفاءات العلمية الم عدادإ .7

 خدمة البحث العلمي المتعلق بالظاهر والقضايا والمشكالت االجتماعية الخاصة بالمجتمع األردني.  .8

 يز الشراكة مع المجتمع المحلي عن طريق التدريب والفعاليات المشرفة. تعز .9

 برنامج الماجستير في الخدمة االجتماعية.  فتح .10

 تتزايد للضعف.  عدادطالبًا واأل 25يتطلع قسم الترجمة إلى توسيع قاعة المختبر إلنه ال يتسع إال لـ  .11

 عن الترجمة ودورها في المجتمع المحلي. يخطط قسم الترجمة لموسم ثقافي سنوي تلقى فيه محاضرات  .12

يخطط قسـم الترجمـة لعقـد مـؤتمرات ونـدوات يـدعى لهـا بـاحثون مـن جامعـات عربيـة وغربيـة فـي حقـول الترجمـة                 .13

 المختلفة.

 يتطلع قسم الجغرافيا إلى تعيين خمسة من أعضاء هيئة تدريس يحملون درجة الدكتوراة والماجستير. .14

 دة طالب من أوائل القسم لدرجة الماجستير والدكتوراة. يتطلع قسم الجغرافيا إلى إفا .15

 يتطلع قسم الجغرافيا إلى فتح برنامج الدكتوراة. .16

 ).Erdasوبرمجة ( ArcGISيتطلع قسم الجغرافيا إلى تجهيز مختبر نظم المعلومات الجغرافية ببرمجيتي  .17

 يسعى قسم الجغرافيا لتفعيل الدراسات الميدانية والرحالت العلمية. .18

 يل الخطة الدراسية لمسار البكالوريوس في الجغرافيا.تعد .19

 الريادة في مجال تعليم اللغة الفارسية واللغة العبرية والتركية.  .20

 فتح نافذة للتعرف على ثقافات الناطقين باللغات السامية والشرقية.  .21

 تطوير البرنامج الحالي لدرجة البكالوريوس في اللغات السامية والشرقية.  .22

 بكالوريوس للغة التركية والماجستير للغة الفارسية واللغة العبرية. فتح برنامج .23

 التميز على المستوى المحلي واإلقليمي في برنامج التاريخ.  .24

 إقرار برنامج الدكتوراه بعد دمج المسارين بمسار واحد.   .25

  

  المعوقات والحلول المقترحة:

 الكائن في القرية اإلنجليزية. وآدابها  نجليزيةإلاللغة اصيانة شاملة للبنية التحتية لمبنى قسم  .1

اإلمكانات المالية غيـر كافيـة لـذلك ُيقتـرح تقـديم الـدعم المـالي الكـافي إلقامـة النشـاطات والتطلعـات التـي يطمـح بهـا                .2

 قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية.

 فـي ة يحتاجهـا القسـم   فـي الترجمـة فـي تخصصـات دقيقـ      هعـدم تـوفر أعضـاء هيئـة تـدريس مـن حملـة درجـة الـدكتورا          .3

 . همجال اللغة الفرنسية لمرحلتي البكالوريوس والدكتورا

رفــع معــدالت القبــول للحفــاظ علــى غــات الســامية والشــرقية لــذا يقتــرح تــدني معــدالت القبــول فــي تخصصــات قســم الل .4

 أهمية هذه اللغات وزيادة رغبة الطلبة في دراستها.
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  :2014/2015الل العام الجامعي خ كليةفي الالعبء التدريسي اإلضافي خالصة 

  القسم

  العبء الزائد اإلضافي  العبء الناقص
ساعات المحاضرين غير 

  المتفرغين

عدد المحاضرين غير 

  المتفرغين

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

اللغة العربية 

  وآدابها
-- -- 10.5 3 -- -- -- -- 

 -- -- -- -- -- 2.43 -- --  العلوم السياسية

اللغة اإلنجليزية 

  وآدابها
-- -- 29.7 20.25 -- -- -- -- 

 -- -- -- -- 48.66 22.99 -- --  الجغرافيا

 -- -- -- -- 11.325 -- -- --  التاريخ

اللغات السامية 

  والشرقية
-- -- -- 6 -- -- -- -- 

 1 1 9 6 -- 1.68 -- --  ديثةاللغات الح

 -- -- -- -- 6 -- -- --  علم االجتماع

 -- -- -- -- 24 15 -- --  الترجمة

 1 1 9 6 119.235 82.23 -- --  المجموع

  

  العاملين والخريجين في الكلية: أعداد

 العاملون

من 

 األكاديميين

  أستاذ
أستاذ 

  مشارك

أستاذ 

  مساعد
  مدرس

مساعد 

 تدريس

  ة الخريجينعدد الطلب

 بكالوريوس
دبلوم 

  عالي
  دكتوراه  ماجستير

48  32 38 20 2 1050  4  154  30  

 

من  العاملون

  اإلداريين

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

0  5  3  16  2  0  4  23  
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  وم اإلداريةلوالع االقتصاد ةــكلي

  

  المهمة الرئيسية:

تحقيـق دور قيـادي فـي التـدريس والبحـث العلمـي والتـدريب واالستشـارات         إلـى  والعلـوم اإلداريـة   االقتصـاد   كليةتتطلع 

في مجاالت االقتصاد والمال واألعمال في المنطقة العربية، باالعتماد على قدراتها الفريدة والمتمثلة بوجود  ،وخدمة المجتمع

  د بنية تحتية تعليمية متطورة.وجووكفاءات عالية ومتميزة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين 

ــة الســتة وهــي: االقتصــاد،          ــة درجتــي البكــالوريوس والماجســتير فــي العديــد مــن أقســامها األكاديمي  إدارةوتمــنح الكلي

  العامة، التسويق، المحاسبة، وقسم العلوم المالية والمصرفية. دارةاألعمال، اإل

  

  :اتنجازالنشاطات واإلأهم 

 .28/4/2015بتاريخ  "التحوالت الراهنة: فرص وتحدياتي بعنوان "نظمت الكلية مؤتمرها الثان .1

 . 12/3/2015بتاريخ  CFA شارك طلبة قسم العلوم المالية والمصرفية بمسابقة .2

 . 3/3/2015ألقيت في الكلية محاضرة بعنوان "الجهاز المصرفي في األردن" بتاريخ  .3

 . 5/3/2015المحاسبة" بتاريخ  ألقيت في الكلية محاضرة حول "الشهادات المهنية في تخصص .4

 . 3/4/2015على مستوى الشرق األوسط بتاريخ  IMAشارك طلبة قسم المحاسبة بمسابقة  .5

 . 9/4/2015ألقيت في الكلية محاضرة بعنوان "مبادرة على الطريق" بتاريخ  .6

 . 14/4/2015أقيمت في الكلية ورشة عمل بعنوان "إدارة المشاريع" بتاريخ  .7

 . 7/5/2015ندوة علمية بعنوان "اإلستراتيجية الخضراء" بتاريخ  أقيمت في الكلية .8

 . 11/5/2015نظمت الكلية رحلة علمية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي بتاريخ  .9

  

  المختبرات:

  للطلبة وهي: اإلنترنت) مختبرات ألغراض التدريس وخدمة 3على ( كليةتحتوي ال

  اسوب.جهاز ح 35حيث يحتوي على  B319مختبر حاسوب  -

  جهاز حاسوب. 45حيث يحتوي على  B217مختبر حاسوب  -

  جهاز حاسوب. 45حيث يحتوي على  A104مختبر حاسوب  -

  غراض العلمية.لأل Simulation Roomغرفة المحاكاة  -

  

  التطلعات المستقبلية:

 فتح برنامج الدكتوراة في االقتصاد، اإلدارة العامة.  .1

 بشرية. فتح برنامج الماجستير إلدارة الموارد ال .2

 ابتعاث أوائل الطلبة لألقسام التي يوجد بها نقص في أعضاء هيئة التدريس.  .3

 ريا خارج المبنى/ ملحق به.تإنشاء كافي .4

 تحديث الخطط الدراسية بما يتواكب ومتطلبات سوق العمل.  .5

 جنبية. التواصل مع الجامعات والمؤسسات األكاديمية األ .6
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 في قسم اإلدارة العامة.توطين برنامج ماجستير اإلدارة الصحية  .7

 سد النقص من الكوادر البشرية. .8

 وضع سياسة عامة لحجم الشعب المثالي وضرورة التقيد به.  .9

  

  

  المعوقات والحلول المقترحة: 

 نقص في أعضاء هيئة التدريس المؤهلين.  .1

 خلل في البنية التنظيمية لبرنامج ماجستير إدارة الخدمات الصحية.  .2

ــوادر اإلدار  .3 ــي الكـ ــة   نقـــص فـ ــة البورصـ ــر لغرفـ ــي مختبـ ــة (فنـ ــة والفنيـ ــب/    يـ ــل مكتـ ــبة، عامـ ــم المحاسـ ــكرتيرة لقسـ ، سـ

 .)مراقب مبنى

 تزاحم الطلبة في كافتيريا الطلبة.  .4

 ضيق ممرات المبنى وتدافع الطلبة.  .5

 كثرة عدد المسجلين في الشعب خاصة المساقات المتقدمة والماجستير. .6

  

  :2014/2015ل العام الجامعي خال في الكليةالعبء التدريسي اإلضافي خالصة 

  القسم

  العبء الزائد اإلضافي  العبء الناقص
ساعات المحاضرين غير 

  المتفرغين

عدد المحاضرين غير 

  المتفرغين

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

 2 3 6 27 50.775 52.65 -- --  المحاسبة

 11 9 69 72 38.66 41.85 -- --  إدارة األعمال

 -- -- -- -- 43.89 80.16 -- --  االقتصاد

 4 2 18 21 44.88 39 -- --  علوم مالية ومصرفية

 1 -- 3 -- 36 35.03 -- --  إدارة عامة

 4 3 4 30 15 15 -- --  تسويق

 22 17 100 150 229.205 263.69 --  --   المجموع

 

  :كليةلعاملين والخريجين في الا أعداد

 العاملون

من 

 األكاديميين

  أستاذ
أستاذ 

 مشارك

أستاذ 

 مساعد
  مدرس

مساعد 

 تدريس

  عدد الطلبة الخريجين

  ماجستير  دبلوم عالي  بكالوريوس

25  12 14 22 0 1175  1  135  

 

من  العاملون

  اإلداريين

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

0  5  2  8  0  0  2  17  
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  اوي للهندسة التكنولوجيةـة الحجـــكلي

    

    المهمة الرئيسية:

بهـدف تخـريج مهندسـين مـن ذوي      ،بتبرع سخي من مؤسسة هشـام أديـب حجـاوي العلميـة     1984تأسست الكلية عام 

  .لوجيا المعلوماتفي مجاالت الهندسة الكهربائية وتكنو ،والمهارات العملية العالية ،الدراية العلمية

ت، اهندسـة اإللكترونيـ  تمنح الكلية درجتي البكالوريوس والماجستير في العديد من أقسامها األكاديميـة الثمانيـة وهـي:    

، الهندسـة المدنيـة،   لحيويةا، هندسة القوى الكهربائية، هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحاسوب، هندسة االتصاالتهندسة 

  ندسة الصناعية. هندسة العمارة، اله

) مختبـرًا فـي مختلـف التخصصـات، وتتميـز الكليـة بطرحهـا مشـروع تخـرج بواقـع           52يبلغ عدد المختبرات فـي الكليـة (  

ــة فــي المؤسســات والشــركات ذات العالقــة       ب) ســاعات معتمــدة، وبإلزامهــا الطالــب   4( تــدريب ميــداني لمــدة ســتة أشــهر متتالي

يجابيـًا علـى فـرص حصـول     إنعكـس التـدريب الميـداني خـالل السـنوات الماضـية       ) سـاعات معتمـدة، حيـث ا   9بواقع ( ،بتخصصه

  .خريجي الكلية على وظائف مناسبة في تخصصاتهم

ويوجــد للكليــة مجلــس استشــاري صــناعي يتــألف مــن عــدد مــن الشخصــيات أصــحاب الشــركات والمصــانع فــي القطــاع     

  ين قطاع الصناعة والكلية.بهدف توطيد العالقة ب ،ومديري بعض شركات القطاع العام ،الخاص

والمعتمد أكاديميًا للتدريب على برمجياتها،  ،نشىء في الكلية أكاديمية تدريب على منتجات شركة مايكروسوفتأكما  

ــا              ــدريب فــي مجــاالت الهندســة وتكنولوجي ــة للت ــرامج الكلي ــدعم ب ــا فــي األردن، ممــا ي ــى مــن نوعه ــة األول وتعــد هــذه األكاديمي

بالتعاون مع مركز الملكة رانيـا   ،ه األكاديمية بعقد دورات متخصصة للتدرب على برمجيات مايكروسوفتالمعلومات، وتقوم هذ

  .للدراسات األردنية وخدمة المجتمع

ويوجد في الكلية مجمع الريادة األكاديمية للتميـز الـذي أنشـىء بهـدف تفعيـل العالقـة مـع قطـاعي الصـناعة والخـدمات           

) حاضــنات أبحــاث 7ولتــوفير فــرص التــدريب الميــداني لهــؤالء الطلبــة، ويوجــد فــي المجمــع (    ورعايــة طلبــة الكليــة المتميــزين 

  ت.ن بالتدرب في هذه الحاضناوزحيث يقوم طلبة الكلية المتمّي ،صناعية لكبرى الشركات العالمية والمحلية

  

  

  النشاطات واإلنجازات:أهم 

 النشاطات التاريخ  الرقم

 رانيامحاضرة لمركز الملكة  1.1/9/2014

  بإشراف د. شادي اللبون IEEEدورة علمية ليومين لمجموعة  2.2-3/9/2014

  في قاعة وسام بشناق IEEEاجتماع ألعضاء  3.21/9/2014

 حفل افتتاح قسم الهندسة الصناعية واستقبال الطلبة المستجدين 4.23/9/2014

 مد الزعبي أرقام وحقائقمحاضرة علمية (الكهرباء في األردن) لألستاذ الدكتور مح 5.24/9/2014

  نشاط إفطار جماعي لطلبة قسم هندسة اإللكترونيات 6.29/9/2014

 حفل استقبال الطلبة المستجدين  7.30/9/2014

 يوم إرشادي للتخصصات (طلبة جميع الدفع) 8.1/10/2014

 ة مظلتيرمناقشة رواية القط الذي علمني الطيران/ مباد 9.2/10/2014

 لجنة الهندسة /لحجاوي الثقافيأسبوع ا 10.12/10/2014

 حفل طالبات كلية اآلداب المستجدات 11.20/10/2014

  الطالبية YESمجموعة  -حفل بداية السنة الهجرية 12.21/10/2014
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 النشاطات التاريخ  الرقم

 محاضرة ساعية لطلبة كلية الشريعة 13.26/10/2014

  لشركة حكيم الطبية Awarncis  Sessionندوة  14.3/11/2014

 Fullbrightمحاضرة  15.4/11/2014

 محاضرة حول الذكاء االجتماعي لكية الشريعة 16.9/11/2014

 Synyrcoyمع شركة  Principle Sham Pointع الريادي بعنوان محاضرة للمجم 17.19/11/2014

 مناقشة رسالة ماجستير لقسم هندسة القوى الكهربائية  18.16/11/2014

 لشريعة محاضرة بعنوان "البداية هي النهاية" لكلية ا 19.23/11/2014

 مناقشة رسالة ماجستير بإشراف الدكتور زكريا القضاة 20.24/11/2014

 مناقشة مشروع تخرج لطالب الدكتور بهاء الشيخ 21.25/11/2014

 محاضرة حول التدريب الميداني لقسم هندسة القوى الكهربائية 22.25/11/2014

 ونلكلية القان –محاضرة بعنوان الضبط الشرعي والقانون 23.2/12/2014

 مبادرة مظلتي -"مشرفة العار" كتاب مناقشة 24.2/12/2014

 لقاء مع طلبة قسم الهندسة الطبية 25.3/12/2014

26.3/12/2014 
مــن جامعــة ميتشــغان األمريكيــة حــول الكهرومغناطيســية    Dr.Hooleمحاضــرة لألســتاذ 

 Finite elementوطريقة 

 يوسف غزالن من كلية الشريعة محاضرة بعنوان "فقه النفس" قدمها الطالب  27.14/12/2014

  ندوة وينك عن األقصى مقدمة من طالبات في كلية الشريعة بإشراف عميد الشريعة 28.16/12/2014

 ندوة ثقافية فكرية حوارية حول التاريخ 29.18/12/2014

30.21/12/2014 
ــاط   ــة نشـــ ـــ   Refreshإقامـــ ــات الـــ ــد امتحانـــ ــة  Secondبعـــ ــراف  Yesلمجموعـــ بإشـــ

  م. أسماء الحاتمي

31.23/12/2014 
 محاضــرة بعنـــوان "حـــاب تتغيـــر؟ يــال تعـــال" مقدمـــة مـــن عميــد كليـــة الشـــريعة قـــدمها   

 أ.د إبراهيم عبادة

 لقاء طالب قسم الهندسة الطبية مع أعضاء هيئة التدريس 32.23/12/2014

 مناقشة رسالة ماجستير بإشراف الدكتور أمين القضاة 33.24/12/2014

  "ومبادئ اإلشراق األخالقي Hackerمحاضرة بعنوان "كيف تحمي نفسك من الـ  34.28/12/2014

  مناقشة رسالة ماجستير بإشراف الدكتور أمين القضاة 35.29/12/2015

  عن جودة البرمجيات Aspireتنظيم ورشة عمل لشركة  36.8/1/2015

 مناقشة رسالة ماجستير بإشراف أ.د. محمد حسن الزعبي 37.13/1/2015

 Synergyمن شركة  Share Pointتنظيم ورشة عمل عن  38.15/1/2015

 مناقشة رسالة ماجستير بإشراف أ.د. محمد حسن الزعبي 39.19/1/2015

40.1/2/2015 
لحجاوي للهندسة التكنولوجية في مجاالت شـبكات  كلية ا) دورة مجانية لطلبة 15عقد (

 الحاسوب، التطبيقات الخلوية وتصميم األلعاب

41.5/2/2015 
نــادي مظلتــي للقــراءة بالتنســيق مــع عمــادة شــؤون  -"نباهــة االســتحمار"مناقشــة كتــاب

 الطلبة

  عقد محاضرة عن تطبيق هاتف ذكي كمبادرة من اتحاد الحامعات العربية  42.11/2/2015

 IEEEورشة تعريفية للتعريف بأنشطة   43.18/2/2015

44.23/2/2015  
مقدمـــة مـــن مركـــز الســـنكرترون  ورشـــة عمـــل مجانيـــة بعنـــوان الحوســـبة عاليـــة الجـــودة   

)SESAME(  

للتـــدريب لتعريـــف طلبـــة قســـم هندســـة الحاســـوب   SDKمحاضـــرة مقدمـــة مـــن شـــركة    45.24/2/2015
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 النشاطات التاريخ  الرقم

 بالتخصص ومجاالت العمل

46.26/2/2015  
زيارة الطلبة الذين تّم إرسالهم من قبل مكتـب سـمو ولـي العهـد صـاحب السـمو الملكـي        

  3دهم دلة الفضاء األميركية وعاألمير حسين بن عبدالله إلى مختبرات وكا

  للحاسوب مع طلبة الكلية Aspireلقاء لشركة   47.26/2/2015

 Micro- Controllerحول الـ  e-bahithمحاضرة مقدمة من شركة   48.1/3/2015

  افتتاح مختبر اليرموك أورنج اإلبداعي 49.8/3/2015

50.8/3/2015 
الهندســة الطبيــة حــول   محاضــرة للــدكتور محمــد ســماحه مــن مستشــفى ابــن الهيــثم فــي   

 Gama Knifeتكنولوجيا 

  بعنوان "نبض" اشتملت على التبرع بالدم IEEEفعالية لفريق   51.8/3/2015

  معرض مشاريع التخرج لقسم هندسة االتصاالت   52.10/3/2015

53.15/3/2015  
بخصــوص تحفيــز الطلبــة  Yesفعاليــة لمجموعــة مــن طالبــات الكليــة بالتعــاون مــع فريــق   

  العلميعلى التحصيل 

  ندوة في القيادة (الشخصية القيادية) للدكتور سهيل عواد  54.17/3/2015

  أمسية شعرية لطالب الهندسة الطبية بحضور عميد الكلية  55.19/3/2015

  وائل في الكليةتكريم عميد الكلية للطلبة األ  56.24/3/2015

57.
حتى  4/2015

  اآلن

ــادة ال     ــع الريـــــ ــي مجمـــــ ــة فـــــ ــة الكليـــــ ــة لطلبـــــ ــد دورات مجانيـــــ ــز عقـــــ ــة للتميـــــ كاديميـــــ

)Android, Web(  

58.9/6/2015  
نـج اليرمـوك اإلبـداعي    انج لدعم مختبر أوراتوقيع اتفاقية بين جامعة اليرموك وشركة أور

  في مجمع الريادة األكاديمية للتميز

  اليوم العلمي لكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية    59.4/8/2015

60.9/8/2015  
ماجســتير للطالــب وائــل الجنــدي مــن قســم هندســة الحاســوب بإشــراف     مناقشــة رســالة

  الدكتور عبدالكريم التميمي

61.10/8/2015  
مناقشــة رســالة ماجســتير للطالــب محمــد نبــراس أبــو الشــامات مــن قســم هندســة القــوى  

  الكهربائية بإشراف األستاذ الدكتور محمد بشير الرفاعي

62.12/8/2015  
وسيم هاني الروسان من قسم هندسة القوى الكهربائية مناقشة رسالة ماجستير للطالب

  بإشراف الدكتور محمد المومني

63.12/8/2015  
مناقشة رسالة ماجستير للطالب حسن محمد الزعبي من قسم هندسة القـوى الكهربائيـة   

  بإشراف األستاذ الدكتور محمد بشير الرفاعي

64.12/8/2015  
ن قســـم هندســـة القـــوى الكهربائيـــة مناقشـــة رســـالة ماجســـتير للطالـــب ثـــائر ســـويدان مـــ

  بإشراف األستاذ الدكتور محمد بشير الرفاعي

65.12/8/2015  
مناقشـــة رســـالة ماجســـتير للطالـــب بـــالل المجـــالي مـــن قســـم هندســـة القـــوى الكهربائيـــة 

  بإشراف الدكتور عبدالغني عثامنة

66.13/8/2015  
ت بإشــراف مناقشــة رســالة ماجســتير للطالــب نــور شــديفات مــن قســم هندســة االتصــاال     

  الدكتور محمد بطاينه
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  المختبرات الموجودة في الكلية: 

  :تحتوي الكلية على

 .) مختبر ألغراض التدريس وخدمة اإلنترنت للطلبة37( -

 ) في قسم هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية. 1عدد ( بحثمختبر  -

 مرسم (يدوي) في قسم الهندسة المدنية.  -

  الهندسة المدنية. مرسم (أوتوكاد) في قسم -

  

  :2014/2015خالل العام الجامعي  في الكليةالعبء التدريسي اإلضافي خالصة 

  القسم

  العبء الزائد اإلضافي  العبء الناقص
ساعات المحاضرين غير 

  المتفرغين

عدد المحاضرين غير 

  المتفرغين

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

 -- -- -- -- 55.51 40.94 -- --  اإللكترونيات

 -- -- -- -- 44.52 39.4 -- --  االتصاالت

 -- -- -- -- 50.08 26.4 -- --  الحاسوب

 1 -- 3 -- 54.26 44.07 -- --  القوى الكهربائية

 -- -- -- -- 28.15 18.32 -- --  النظم الطبية الحيوية

 -- 2 -- 9 64.17 25.09 -- --  دنيةالم

 -- -- -- -- 14.6 -- -- --  العمارة

 -- -- -- -- 2.29 -- -- --  الصناعية

 1 2 3 9 314.23 194.22 --  --   المجموع

  

  العاملين والخريجين في الكلية: أعداد

 العاملون

من 

 األكاديميين

  أستاذ
أستاذ 

 مشارك

أستاذ 

 مساعد
  مدرس

مساعد 

 تدريس

  الطلبة الخريجين عدد

  ماجستير  دبلوم عالي  بكالوريوس

14  25 41 12 0 480  2  71  

   

من  العاملون

  اإلداريين

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

2  6  8  42  5  0  3  66  
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  ةــــالتربي ةـــكلي

  

  المهمة الرئيسية:

والمديرين والمشرفين والمرشدين النفسيين والمرشدين التربويين والباحثين في دربة من المعلمين الكوادر الُم أعداد

درجة البكالوريوس تمنح  كليةالف واإلشراف عليها وتنفيذها. ،مجموعة من البرامج التربوية إدارةمن خالل  ،المجاالت التربوية

رشادي وهي: المناهج والتدريس، علم النفس اإلة األربعة األكاديميدرجتي الماجستير والدكتوراه في العديد من أقسامها و

  بتدائية.التربية االووأصول التربية،  دارةوالتربوي، اإل

مختبر اإلرشاد، مختبر اللغات، مجموعة من المختبرات واألجهزة المتوفرة وهي:  وتقديم الخدمة العامة من خالل

مختبرات  ةإلى أربعباإلضافة  ،رات والخدمات البحثيةمختبر التعليم المصغر، مختبر تكنولوجيا التعليم، وحدة االستشا

  .يةحاسوب

  

  :اتنجازالنشاطات واإلأهم 

  * مؤتمرات:

  الزمــان المكــان اسم المؤتمـــر الرقم

1.
االبتكارات واإلصالحات في مجال تدريس المشاركة في مؤتمر علمي بعنوان "

  "العلوم
  8/4/2015-7  تونس

 29/4/2015-26  الجزائر  لجمعية كليات التربيةالمشاركة في المؤتمر العلمي .2

3.
المشاركة في مؤتمر علمي بعنوان "معيقات استخدام التعلم اإللكتروني في كليات 

  التربية"
 12/6/2015-10  أمريكا

4.
 المشاركة في مؤتمر علمي بعنوان

"The Impact of Using Reading Story Book and Writing Journal" 
 19/6/2015-18  أمريكا

5.
 المشاركة في مؤتمر علمي بعنوان

"International Education Conference" 
 11/6/2015-7 بريطانيا

6.
 المشاركة في مؤتمر علمي بعنوان

"New Media and Higer Education Opportunities and threats"  
 17/6/2015-16  بولندا

  

 * محاضرات وندوات:

 الزمــان المكــان العلميةاســـم المحاضرة أو الندوة   الرقم

  ورشة االمتحانات والتقييم.1
مركز الجودة والتطوير 

  األكاديمي
10/2/2015  

  ورشة طرق وأساليب التدريس.2
مركز الجودة والتطوير 

  األكاديمي
11/2/2015  

  ملف المساق أعدادورشة .3
مركز الجودة والتطوير 

  األكاديمي
11/2/2015  

 12/2/2015-11  عمان الثاني لسياسات المعلمينالمشاركة في المنتدى العربي.4

 22/2/2015 ج كلية التربية رمد ندوة علمية بعنوان "الطالب الجامعي الحاضر والمستقبل".5

 26/2/2015-22  جائزة خليفة التربويةالمشاركة في لجان تحكيم الدورة الثامنة لجائزة خليفة.6
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 الزمــان المكــان العلميةاســـم المحاضرة أو الندوة   الرقم

 التربوية في مجال ذوي اإلعاقة

7.
ة بعنوان "القياس والتقويم الجامعي بينالمشاركة بندو

 النظرية والتطبيق"
 2/3/2014 جامعة تبوك

8.Authentic Assessment of Learning outcomes 
in Scince Courses 

  4/3/2014  جامعة تبوك

9.
إلقاء محاضرة بعنوان "حسنات وسيئات التكنولوجيا على

 األبناء"

بطريركية الروم األرثوذكسي 

 المقدسية
14/3/2015 

10.
ندوة بعنوان "حقوق الطفل بين المواثيق الدولية والرؤية

  اإلسالمية"
  18/3/2015  مدرج كلية التربية

11.
ندوة علمية بعنوان "حياتنا االجتماعية: الطالب الجامعي

  أنموذجًا"
 9/4/2015 جامعة اليرموك

  19/4/2015  مرات والندواتمبنى المؤت  ندوة علمية بعنوان "الحرية العلمية في التدريس الجامعي".12

13.
المشاركة في ندوة علمية بعنوان "استراتيجيات إدارة

  وضبط البيئة الصفية"
  23/4/2015  جامعة اربد األهلية

 23/4/2015-21  بولندا MIMIالمشاركة في اجتماع اللجنة المشرفة على مشروع .14

  5/5/2015  دنيةالجامعة األر  المشاركة في اليوم العلمي لكلية العلوم التربوية.15

16.
للقراءة  USAIDحضور االجتماع الفني األولي لمشروع 

  والحساب للصفوف المبكرة
  11/6/2015-9  فندق دايز إن/ عمان

17.
المشاركة في ورشة عمل بعنوان "مشروع التعلم اإللكتروني

  "EQTELوإدارة الجودة 
 18/6/2015-14  إسبانيا

  

  * نشاطات ومجاالت متنوعة:

 الزمــان المكــان النشاطاســــم   الرقم

1.
المشاركة في اجتماعات "تطوير معايير ضمن

  مشروع تعزيز حقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة"

مجلس اعتماد المؤسسات

 الصحية

تتم االجتماعات على 

 مدار العام الدراسي

  مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراة.2
أقسام الكلية في جامعة 

  ةاليرموك والجامعات األردني

أوقات متفرقة من الفصل 

  2014/2015الثاني 

  أساتذة في أقسام الكلية   ترقيات أكاديمية في مختلف الرتب األكاديمية.3
أوقات متفرقة من الفصل 

  2014/2015الثاني 

4.
إنجاز بحوث منشورة أو مقبولة للنشر ألعضاء هيئة 

 التدريس في الكلية
 أساتذة في أقسام الكلية

صل أوقات متفرقة من الف

  2014/2015الثاني 

  

  

  التطلعات المستقبلية:

ماجستير في  و اإللكترونيدبلوم التعليم والتعلم و استحداث برامج مثل: البكالوريوس في تخصص التربية الخاصة .1

  دكتوراه تكنولوجيا التعليم.و التربية االبتدائية

  .في التعليم التكنولوجيا استخدامتفعيل  هيئة التدريس من خالل ألعضاء األكاديميتطوير األداء  .2

  المهام، كإدخال البيانات وتحليلها. نجازتفعيل وحدة االستشارات والخدمات البحثية بعد تعيين كادر مناسب إل .3
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 النهوض بمستوى البحث العلمي من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلبة. .4

  لمبنى الكلية يتضمن مكاتب ألعضاء هيئة التدريس. قسمإضافة  .5

      

  والحلول المقترحة:المعوقات 

سواء القبول للبكالوريوس أو الدراسات العليا، ومن هنا ال بد من  - القائمة على المعدل -أسس القبول للطلبة  .1

  إعادة النظر في تلك األسس.

  نقص الموارد المالية التي تعيق المشاريع والتطلعات، وأعمال الصيانة. .2

 ة التدريس.أعضاء هيئ الكلية يتضمن مكاتبمبنى ل إضافة جناح .3

 صعوبة إيفاد أشخاص للدراسة في التخصصات إلى جامعات عالمية مرموقة.  .4

  صعوبة استقطاب أعضاء هيئة تدريس من خريجي الجامعات العالمية المرموقة. .5

 

  

  :2014/2015خالل العام الجامعي  في الكليةالعبء التدريسي اإلضافي خالصة 

  القسم

  العبء الزائد اإلضافي  العبء الناقص
اعات المحاضرين غير س

  المتفرغين

عدد المحاضرين غير 

  المتفرغين

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

اإلدارة وأصول 

  التربية
-- -- -- 11 -- -- -- -- 

 -- -- -- -- 39 35.91 -- --  علم النفس

  -- --  -- -- -- 9.58 -- --  لتدريسالمناهج واا

  -- --  -- -- 32.66 30 -- --  التربية االبتدائية

  --  --  --  -- 82.66 75.49 --  --   المجموع

  

  :كليةالعاملين والخريجين في ال أعداد

 العاملون

من 

 األكاديميين

 أستاذ
أستاذ 

 مشارك

أستاذ 

 مساعد
 مدرس

مساعد 

 تدريس

  عدد الطلبة الخريجين

  دبلوم بكالوريوس
دبلوم 

  عالي
  دكتوراه ماجستير

39  28 28 13 2 838 131  8  295  65  

 

من  العاملون

  اإلداريين

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

0  5  2  6  1  1  4  19  
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  اإلسالميةات ــة والدراســة الشريعــكلي

  

  المهمة الرئيسية:

وخدمــة المجتمــع   ،الرئيســية هــي تــدريس علــوم الشــريعة والبحــث العلمــي     اإلســالميةوالدراســات مهمــة كليــة الشــريعة  

باإلضـافة إلـى درجتـي الماجسـتير والـدكتوراه فـي العديـد مـن أقسـامها األكاديميـة األربعـة             ،المحلي وتمـنح درجـة البكـالوريوس   

  .اإلسالميةسات ، أصول الدين، الفقه وأصوله، الدرااإلسالميةوهي: االقتصاد والمصارف 

  

  :نجازاتاإلالنشاطات وأهم 

خــالل  اإلســالميةوالشــؤون والمقدســات  األوقــافلقــاء المحاضــرات الدينيــة والثقافيــة فــي عــدد كبيــر مــن مســاجد وزارة إ .1

 .والمناسبات الدينية وُخطب الجمعة ،شهر رمضان المبارك

 .وخارجها األردنعضاء هيئة التدريس في مؤتمرات علمية داخل أمشاركة عدد من  .2

 تحديث المختبرات التالية في الكلية: .3

  ). 2مختبر التالوة والتجويد عدد (  - أ 

  المكتبة الحاسوبية.  - ب 

  ).2مختبرات حاسوب الستخدام الطلبة عدد (  - ج 

  

  التطلعات المستقبلية:

  استحداث برنامج في:  -

  دكتوراه أصول الفقه. .1

  ماجستير الحديث الشريف. .2

 ماجستير التفسير. .3

 ماجستير العقيدة. .4

 
  ستحداث قسم األئمة والخطابة.ا  -

  . اإلسالميةإنشاء مبنى للكلية: بناء مبنى لكلية الشريعة والدراسات   -

  

  المعوقات والحلول المقترحة:

ــوافر   ــدم تـ ــواردعـ ــات     المـ ــريعة والدراسـ ــة الشـ ــى لكليـ ــاء مبنـ ــة لبنـ ــالميةالماليـ ــة    اإلسـ ــات المتاحـ ــة الجهـ ــل مخاطبـ والحـ

 . ة الجامعة لبناء الكليةوالمؤسسات األردنية الخاصة بمساعد
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  :2014/2015خالل العام الجامعي  في الكليةالعبء التدريسي اإلضافي خالصة 

  القسم

  العبء الزائد اإلضافي  العبء الناقص
ساعات المحاضرين غير 

  المتفرغين

عدد المحاضرين غير 

  المتفرغين

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 ولاأل

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

 2 5 9 15 24 27 -- --  الفقه وأصوله

 4 2 19 8 39.23 28.1 -- --  أصول الدين

  1 --  3 -- 26 39.7 -- --  الدراسات اإلسالمية

االقتصاد والمصارف 

  اإلسالمية
-- -- 21 33.83 3 3  1 1  

  8  8  34  26 123.06 115.8 --  --   المجموع

  

  العاملين والخريجين في الكلية: أعداد

 العاملون

من 

 األكاديميين

  أستاذ
أستاذ 

  مشارك

أستاذ 

  مساعد
  مدرس

مساعد 

 تدريس

  عدد الطلبة الخريجين

 بكالوريوس
دبلوم 

  عالي
  دكتوراه  ماجستير

24  26 20 11 1 720  1  64  29  

   

من  العاملون

  اإلداريين

  المجموع  مقطوع  سةساد  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

0  2  8  3  1  1  2  17  
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  ةـة الرياضيـالتربي ةــكلي

  

  المهمة الرئيسية:

لتغطيـة حاجـة المـدارس والمؤسسـات التربويـة       ،مدرسين مؤهلين من الجنسين أعدادالتربية الرياضية إلى  كليةتهدف 

اهتمامــًا خاصــًا ببــرامج التربيــة   كليــةتــولي ال يــة واألنديــة والمراكــز الرياضــية وقطاعــات الشــباب، كمــا األردنوالقــوات المســلحة 

الرياضية الخاصة بالمعوقين من خالل طرح مساقات متخصصة فـي بـرامج البكـالوريوس والماجسـتير، وذلـك للعمـل علـى دمـج         

  هذه الفئة الخاصة بالمجتمع والتفاعل معه.

  لوم الرياضة، قسم التربية البدنية.ن وهما: قسم عّياألكاديميفي قسميها البكالوريوس والماجستير وتمنح درجتي 

والعـالج الطبيعـي والتأهيـل، كمـا تتضـمن       ،مختبـرات الفسـيولوجي، البيوميكانيـك   مختبرات وهي:  ةثالث كليةيوجد في ال

ومضمارًا أللعاب  ،كرة الطائرة والتنسوكرة اليد، وومالعب خارجية لكرة القدم،  ،وصالة رياضية متكاملة ً،مسبحا كليةمرافق ال

  لقوى، إضافة إلى صالة التدريب باألثقال.ا

أهميــة فائقــة للبحــث العلمــي، حيــث نشــر أعضــاء هيئــة التــدريس عشــرات البحــوث والكتــب فــي مختلــف         كليــةوتــولي ال

ــة         التخصصــات، وشــاركوا فــي عــدد كبيــر مــن المــؤتمرات والنــدوات العلميــة المحليــة والعربيــة والعالميــة، ويســهم أعضــاء هيئ

 ،يـة واللجـان الفرعيـة   األردنمن خالل عملهم التطوعي في األندية الرياضـية   ،يةاألردنطور الحركة الرياضية التدريس في نمو وت

دورات فــي الســباحة التعليميــة والترفيهيــة    كليــةوالمجلــس األعلــى للشــباب، وتعقــد ال   ،يــةاألردنمبيــة األولالمنبثقــة عــن اللجنــة  

  على مدار العام.  ،وخدمة المجتمع يةاألردنالملكة رانيا للدراسات ز للعاملين في الجامعة وعائالتهم بالتنسيق مع مرك

  

  :اتنجازالنشاطات واإلأهم 

 . 22/10/2014اتفاقية مع المعهد الرياضي األلماني في توقيع  .1

 . 8/11/2014إقامة يوم تطوعي للعمل على نظافة ودهان كندرين الشوارع المحيطة بالكلية في  .2

 . 18/11/2014الحكومية الروسية للتربية البدنية في  امعةجتوقيع اتفاقية مع ال .3

 . 27/12/2014-12في كرة القدم من  )Dإقامة دورة ( .4

 . 5/2/2015-1إقامة دورة مدرب لياقة بدنية خاصة بكرة القدم من  .5

 .21/3/2015-6إقامة دورة تدريب صاالت من  .6

 . 30/4/2015-29خالل الفترة من  عقد مؤتمر علمي بعنوان "نحو استراتيجية طموحة للرياضة العربية" .7

  

  

      التطلعات المستقبلية:

الســتقطاب الطلبــة العــرب واألجانــب وخاصــة طلبــة دول    برنــامج الــدكتوراه فــي التربيــة الرياضــية   العمــل علــى إنشــاء  .1

 تربية رياضية في جامعات دول الخليج ولعدم وجود سوى برنامج دكتوراه هالخليج العربي لعدم وجود برامج دكتورا

 واحد في األردن. 

التخطــيط لعقــد مــؤتمر دولــي تعقــده الكليــة الســتقطاب العلمــاء العــرب واألجانــب المتخصصــين فــي التربيــة الرياضــية    .2

 للمشاركة بالمؤتمر ببحوث علمية متميزة.
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  المعوقات والحلول المقترحة: 

 التدريس.  إنشاء مكاتب ألعضاء هيئة .1

 مراوح لقاعات التدريس. .2
  

  

  :2014/2015خالل العام الجامعي  في الكليةالتدريسي اإلضافي  العبءخالصة 

  القسم

  العبء الزائد اإلضافي  العبء الناقص
ساعات المحاضرين 

  غير المتفرغين

عدد المحاضرين غير 

  المتفرغين

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني
 الفصل األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 يالثان

 2 -- 12 -- 52.65 65.16 -- --  التربية البدنية

 -- 1 -- 3 55.46 47.31 -- --  علوم الرياضة

      

ساعة  24

معتمدة 

لمدربي الكلية 

البالغ عددهم 

4 

ساعة  20

معتمدة 

لمدربي الكلية 

والبالغ 

 4عددهم 

-- -- -- -- 

  2  1  12  3 128.11 136.47 --  --   المجموع

  

  :كليةجين في الالعاملين والخري أعداد

من  العاملون

  األكاديميين

  أستاذ
أستاذ 

  مشارك

أستاذ 

  مساعد
  مدرس

مساعد 

  تدريس

  عدد الطلبة الخريجين

  ماجستير  بكالوريوس

19  9 8 7 2 372 38  

 

من  العاملون

  اإلداريين

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

0  8  6  5  1  0  7  27  
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  ونــة القانـــيكل
  

  المهمة الرئيسية:

 ،مــن خــالل التعلــيم القــانوني ،تحقيــق أهــداف الجامعــة والنهــوض برســالتها يالبحــث العلمــي والتــدريس، حيــث تســهم فــ

  .ورفد المجتمع بالكفاءات القادرة على مزاولة الوظائف والمهن القانونية

  ن وهما: قسم القانون العام، قسم القانون الخاص.ّيتمنح درجتي البكالوريوس والماجستير في قسميها األكاديمي

  

  النشاطات واإلنجازات: أهم 

 .12/4/2014في جامعة اليرموك  المدني بين تعداد المصادر وتعارض األحكام" القانون"ندوة  .1

ك نـدوة "القضــاء اإلداري فـي األردن بــين النظريــة والتطبيـق" برعايــة دولــة األسـتاذ فيصــل الفــايز فـي جامعــة اليرمــو      .2

21/4/2015 . 

 إجراء مراجعة لبرامج الماجستير المطروحة من أجل تحديثها وتطويرها لتتالئم مع احتياجات الطلبة. .3

 

  التطلعات المستقبلية:

  طرح برنامج لدرجة الدكتوراه في القانون. 

  

  المعوقات والحلول المقترحة: 

 صعوبات التي تواجههم ومحاولة إيجاد حلول لها.ة والطلبة العرب والجدد للتعرف على اليعقد لقاءات مع طلبة الكل
  

  

  :2014/2015خالل العام الجامعي  في الكليةالعبء التدريسي اإلضافي خالصة 

  القسم

  العبء الزائد اإلضافي  العبء الناقص
ساعات المحاضرين 

  غير المتفرغين

عدد المحاضرين غير 

  المتفرغين

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني
 الفصل األول

ل الفص

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

 1 1 3 6 8.16 19.55 -- --  القانون الخاص

 -- -- -- -- 14 12.5 -- --  القانون العام

  1  1  3  6 22.16 32.05 --  --   المجموع

  

  العاملين والخريجين في الكلية: أعداد

 العاملون

من 

 األكاديميين

  أستاذ
أستاذ 

 ركمشا

أستاذ 

 مساعد
  مدرس

مساعد 

 تدريس

  عدد الطلبة الخريجين

  ماجستير  دبلوم عالي  بكالوريوس

7  12 11 2 0 148  2  61  

 

من  العاملون

  اإلداريين

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

0  1  2  3  0  0  1  7  
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  الفنـــون الجميلــــة ةــكلي

  

  المهمة الرئيسية:

، ومتابعة قضايا الطلبة ومحترفين في الحقول الفنية متخّصصينوتأهيل خريجين  ،والبحث العلمي ،األكاديميلتدريس ا

  وتنفيذ مشاريع التخرج.  ،ةدراسّيخطط من تسجيل مساقات و

، الموسـيقا  ، الـدراما، التشـكيلية : التصـميم، الفنـون   ة األربعة وهياألكاديميأقسامها  فيالبكالوريوس  ةدرج كليةالتمنح 

  ودرجة الماجستير في قسمي الفنون التشكيلية والموسيقا.

موسـيقا، مختبـر بيـانو،     وديويحتوي قسم الموسيقا على العديد مـن األجهـزة والمختبـرات الخاصـة بالقسـم وهـي: سـت       

  .، مختبر المونتاجالمكتبة الموسيقية، المسرح الموسيقي

  

  :اتنجازالنشاطات واإلأهم 

 .2014التشكيلية في تشرين الثاني/ أقيم معرض للفنون .1

 .2015أقيم معرضين لمناقشة مشاريع التصوير الفوتوغرافي ومشاريع التخرج للخزف في كانون الثاني/ .2

 . 11/5/2015أقيم معرض للدكتور تيسير طبيشات بتاريخ  .3

 . 21/5/2015أقيم معرض لمناقشة مشاريع التصوير الفوتوغرافي بتاريخ  .4

 . 21/5/2015شروع التخرج خزف بتاريخ أقيم معرض لمناقشة م .5

 .13/5/2015-11أقيم معرضًا للطوابع البريدية خالل الفترة  .6

 . 5/6/2015 – 31/5/2015عرضت في الكلية مشاريع طلبة تخرج خالل الفترة  .7

 . 24/3/2015وبتاريخ  9/3/2015طلبة قسم التصميم بتاريخ لإنتاج  يأقيم معرض .8

 . 13/5/2015-11موسيقي المدرسي خالل الفترة ديات التعليم الحأقيم مؤتمر ت .9

 
  

  التطلعات المستقبلية:

 .إلى تدريس الفن كمنهج تقني وعلمي مهم في بناء مجتمع أجمل وأرقى وأمثل كليةالهدف ت .1

  .البصرية -السمعية والسمعية ومحترفين في حقول الفنون  متخّصصينإلى تأهيل خريجين  الكليةهدف ت .2

 إلى أفضل صورة. ةكليبأقسام ال االرتقاء .3

 اإلرتقاء بمستوى التعليم الموسيقي. .4

 االرتقاء بمستوى التعليم وتطوير الخطة الدراسية من أجل ضمان االرتقاء بمخرجات القسم.  .5

  التوجه إلنشاء برنامج دراسات عليا في تخصص الدراما. .6

  

  المعوقات والحلول المقترحة: 

 عدم وجود الدعم المالي. .1

 عليا ألي اقتراحات من شأنها االرتقاء ورفع مستوى الموسيقى في الجامعة.عدم تقبل اإلدارات ال .2
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  :2014/2015خالل العام الجامعي  في الكليةالعبء التدريسي اإلضافي خالصة 

  القسم

  العبء الزائد اإلضافي  العبء الناقص
ساعات المحاضرين 

  غير المتفرغين

عدد المحاضرين غير 

  المتفرغين

الفصل 

 األول

ل الفص

 الثاني
الفصل األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

 -- 2 -- 9 18.7 29.55 -- --  الفنون التشكيلية

 6 6 51 60 53.55 65.1 -- --  التصميم

  1  1  8  6  14.01  5.33  26.72  15.63  الموسيقا

  --  --  --  --  --  --  16  11  الدراما

  7  9  59  75 86.26 99.98 42.72 26.63  المجموع

 
  :كليةالعاملين والخريجين في ال أعداد

من  العاملون

  األكاديميين

  أستاذ
أستاذ 

  مشارك

أستاذ 

  مساعد
  مدرس

مساعد 

  تدريس

  عدد الطلبة الخريجين

  ماجستير  بكالوريوس

8  18 12 21 3 375 16  

 
من  العاملون

  اإلداريين

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

1  4 6 9 1  0 2  23  
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  ة تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوبـــكلي

  

 المهمة الرئيسية:

وهـي: علـوم الحاسـوب، نظـم      ةتمنح الكلية درجتي البكالوريوس والماجستير في العديد من أقسـامها األكاديميـة الثالثـ   

وتتمحور المهمـة الرئيسـية لكليـة تكنولوجيـا المعلومـات وعلـوم الحاسـوب فـي          ،المعلومات الحاسوبية، نظم المعلومات اإلدارية

  ما يلي:

التـي   ،تهيئة خريجي طلبة البكالوريوس المتالك المعارف األساسية والمهارات الالزمة في قطاع تكنولوجيا المعلومـات  -

 تتواكب مع متطلبات سوق العمل. 

للعمـل فـي القطـاع     ،األساسية والمهارات التدريسية والبحثية الالزمـة المعرفة  المتالكتهيئة خريجي درجة الماجستير  -

 ولمواصلة الدراسة لدرجة الدكتوراه. ،األكاديمي

ــة التدريســية فــي االســتمرار بتطــوير مســارهم التدريســي والبحثــي      - بمــا يتناســب مــع التطــورات    ،تحفيــز أعضــاء الهيئ

 المتسارعة في علوم تكنولوجيا المعلومات.

  

  ت واإلنجازات: النشاطاأهم 

  الزمان والمكان  اإلنجازالرقم

1.
الخطــط  عــدادتنظــيم المــؤتمر "الجــودة أل عمــاد أبــو شــنب فــي   الــدكتور شــارك 

  التي تعتمد لدى مؤسسات التعليم العالي في الدراسات الشرعية"الدراسية 

كلية   23-24/9/2014

  الشريعة/ جامعة اليرموك

  يراسموس بلس الوطنيعيسى شهابات في مؤتمر إ الدكتورشارك .2
فندق لي  -8/12/2014

 رويال/ عمان 

3.
الدكتور سامر سماره والدكتور احمد سعيفان والدكتور محمد عكور فـي   شارك

 ACMلمسابقة الوطنية للبرمجة ا

14-15/8/2015    

  جامعة البلقاء التطبيقية

4.
 أحمد الطعاني في مؤتمر شارك الدكتور

Conference on Islamic Applications in Computer 
Sciences and Technology (IMAN 2014). 

12-13/10/2014   

  عمان 

5.
  أحمد الطعاني في مؤتمرشارك الدكتور 

Proceedings of the Arab Conference on Information 
Technology (ACIT2014).

9-11/12/2014   

  ماننة ُعطنزوى/ سل 

6.
  مؤتمر في إياد أبو دوش شارك الدكتور

ICT Proposers Day 2014

9-10/10/2014  

  فلورنسا/ ايطاليا

7.
ــدكتور ــطفى، الـ ــليمان مصـ ــدكتور سـ ــارك الـ ــانيشـ ــد الطعـ ــمأحمـ ــدكتور قاسـ ، الـ

  إياد أبو دوش في مؤتمر والدكتور الردايدة، الدكتور عماد الشواقفة

MENA ICT Forum 2014 

12-13/11/2014   

  األردن

8.
سوسن والدكتورة  عبدالرؤوف البصول وروالدكتإياد أبو دوش الدكتور شارك 

  الشطناوي  في مسابقة

ACM Programming Competition 

31/10/2014 – 

1/11/2014   

  جامعة البلقاء التطبيقية 

9.

   7th في مؤتمر والدكتور عماد أبو شنب أحمد الطعاني شارك الدكتور

International Conference on Information Technology 
(ICIT 2015)  

  

12-15/5/2015  

  جامعة الزيتونة 
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  الزمان والمكان  اإلنجازالرقم

10.

   7th International Arab   -أحمد الطعاني في مؤتمرشارك الدكتور

Conference for Information Technology, Arab 
Industrial Development and Mining Organization 

(AIDMO) 

19-21/5/2015   

  الرباط/ المغرب

11.
    2nd International  ؤتمرأحمد الطعاني في م شارك الدكتور

Workshop on Machine Learning and Data Mining for 
Sensor Networks (MLDM-SN)  

2-5/6/2015   

  بريطانيا

12.
 في مؤتمرالدكتور إياد العزام شارك

2ND Global Conference Computer Science Software, 
Networks and Engineering 

6- 8/11/2014   

  تركيا   

13.
 في مؤتمرالدكتور سامر سماره والدكتور محمد الزامل شارك 

Qatar foundation Annual Research Conference 
ARC14. 

16-20/11/2014  

 قطر 

 مؤتمر في ابو ظبيبالدكتور محمد عكور  شارك.14
22-24/2/2015  

  االمارات العربية المتحدة

15.
" المـؤتمر األول لشـبكة   الدكتور قاسم الردايدة والدكتور احمد سـعيفان حضر

 Josta العلماء والتكنولوجيين األردنيين في الخارج "

المجلس  ،13/8/2015

  األعلى للعلوم والتكنولوجيا

16.
حضــور الــدكتور ســليمان مصــطفى والــدكتور قاســم الردايــدة ورشــة عمــل حــول  

  دليل ضمان الجودة في برامج تكنولوجيا المعلومات في هيئة االعتماد
  

17.
اعضــاء هيئــة تــدريس مــن حملــة الــدكتوراه فــي قســم نظــم المعلومــات    3تعيــين 

  اإلدارية
  

18.
ترقية الدكتور محمد الزامل والدكتور بالل أبو عطـا مـن قسـم نظـم المعلومـات      

  الى رتبة استاذ مشارك الحاسوبية
  

19.
تعيـــين الـــدكتور عـــدنان الرواشـــدة والـــدكتور أحمـــد العـــرود فـــي قســـم نظـــم          

  المعلومات الحاسوبية
  

20.
رقيــة الــدكتورة سوســن الشــطناوي الــى رتبــة اســتاذ مشــارك فــي قســم علــوم          ت

 الحاسوب
  

    عقد اليوم العلمي للكلية.21

22.

  التقدم بطلب تحديد الطاقة االستيعابية الى هيئة االعتماد لكل من:

 برنامج البكالوريوس في نظم المعلومات اإلدارية -

 برنامج الماجستير في نظم المعلومات اإلدارية -

  الماجستير في علوم الحاسوب برنامج -

  

23.
  مشاركة طالبات في ورشة تدريبية في مجال ريادة األعمال مع منظمة

Girls in Tech 
  

    على مستوى األردن ACMفوز فريقان في مسابقة .24

    نشر مجموعة من البحوث العلمية في مجالت علمية.25

    عقد عدة ورش عمل تدريبية للطلبة من خالل نادي البرمجة.26

27.
ــز التطــوير         ح ــالي فــي مرك ــيم الع ضــور عــدة ورش عمــل حــول الجــودة فــي التعل

  األكاديمي والجودة
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  الزمان والمكان  اإلنجازالرقم

28.
جامعـة  USAID  فـي   اإلعاقـة ذوي  لألشـخاص مختبـر   إلنشـاء تقـديم مشـروع   

    اليرموك
  

  )ACMتنظيم مسابقة  "ارابيال للبرمجة"  لجامعات إقليم الشمال (.29
25/4/2015  

  جامعة اليرموك 
  

  

  ستقبلية:التطلعات الم

  تحديث الخطط الدراسية بما يتواكب ومتطلبات سوق العمل. .1

  اإلرتقاء بالبحث العلمي بإجراء بحوث تناسب األولويات الوطنية. .2

  ولجميع البرامج. ،تحقيق معايير االعتماد في جميع أقسام الكلية .3

  استحداث برنامج دكتوراه في قسم علوم الحاسوب وقسم نظم المعلومات الحاسوبية. .4

  حصول على شهادة الجودة من هيئة االعتماد.ال .5

  

  المعوقات والحلول المقترحة: 

المتزايدة من الطلبة واعضاء هيئة التدريس والمختبرات  عدادالحاجة الى تطوير البنية التحتية للكلية الستعاب األ .1

  ولعمل ذلك نحتاج الى مبنى جديد للكلية.

  

  المختبرات الموجودة في الكلية: 

  :ة علىتحتوي الكلي

 .)5(برمجة عدد مختبر  -

 ).2انترنت لجميع الطلبة عدد (مختبر  -

 ).7مختبر مهارات عدد ( -

 ).1مختبر هيكلية البيانات والخوارزميات عدد ( -

 ).1مختبر أنظمة التشغيل والبرمجة المتوازية عدد ( -

 ).1مختبر الوسائط المتعددة عدد ( -

 ).1مختبر الشبكات عدد ( -

 ).1(مختبر التعلم عن بعد عدد  -

 ).1مختبر إدارة المشاريع عدد ( -

 ).1مختبر نظم المعلومات اإلدارية عدد ( -

 ). 1مختبر قواعد البيانات عدد ( -

 ). 1مختبر هندسة البرمجيات عدد ( -

 ).1مختبر االمتحانات المحوسبة عدد ( -
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  :2014/2015خالل العام الجامعي  في الكليةالعبء التدريسي اإلضافي خالصة 

  القسم

  العبء الزائد اإلضافي  ناقصالعبء ال
ساعات المحاضرين 

  غير المتفرغين

عدد المحاضرين غير 

  المتفرغين

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

 -- -- -- -- 31.13 44.24 -- --  علوم الحاسوب

 3 -- 33 -- 64.14 79.28 -- --  نظم المعلومات الحاسوبية

  1  --  3  --  17.16  18.848  --  --  نظم المعلومات اإلدارية

  4  --  36  -- 112.43 142.368 --  --   المجموع

  

  العاملين والخريجين في الكلية: أعداد

من  العاملون

  األكاديميين

  أستاذ
أستاذ 

  مشارك

أستاذ 

  مساعد
  مدرس

مساعد 

  تدريس

  عدد الطلبة الخريجين

  ماجستير  دبلوم بكالوريوس

4  15 15 15 0 342  68  43  

 

من  العاملون

  اإلداريين

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

0  4  5  22  2  0  3  36  
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  واألنثروبولوجياار ـاآلث ةــكلي

  

  المهمة الرئيسية:

ضـمن   ،والبحـث العلمـي والتقنيـات األثريـة     كليـة الفـي   المختلفـة تخصصـات  المنح درجتي البكـالوريوس والماجسـتير فـي    

  . األثريوالقيام بالبحث العلمي  ،أعلى معايير الجودة والمهنية

ــةتمــنح ال ــفــي العديــد مــن أقســامها   البكــالوريوس والماجســتير  درجتــي  كلي ــار، النقــوش،   األكاديمي ة األربعــة وهــي: اآلث

  ا.بولوجيا، صيانة المصادر التراثية وإدارتهواألنثر

ــا: مختبــــر األنثر    ــا مختبــــران للتــــدريس والبحــــث وهمــ ــا العضــــوية، ومختبــــر  ويوجــــد فــــي قســــم األنثربولوجيــ بولوجيــ

  بولوجيا البحثي. واألنثر

  ي.األردنمتحف التراث ووحدة مختبرات، ووحدة تصوير،  كليةيتبع لل

  

  :اتنجازالنشاطات واإلأهم 

لنـداف والـدكتور عبـدالرحمن السـروجي والـدكتور واصـف       مشاركة األستاذ الدكتور زياد السعد والدكتور مصـطفى ا  .1

الدكتور أحمد يوسـف أبـو دلـو فـي المـؤتمر الـدولي األول "مصـر ودول البحـر المتوسـط عبـر العصـور"            السخاينه و

 .18/10/2014-15الذي عقد في جامعة القاهرة بمصر خالل الفترة 

نيـة والعربيـة والعالميـة لكافـة األقسـام األكاديميـة فـي        عـدد مـن المجـالت األرد   فـي  محكمـًا   ًا) بحثًا علميـ 26تم نشر ( .2

 الكلية.

 .كافة األقسام األكاديمية في الكلية في) 1ورسالة دكتوراه عدد ( ماجستير رسائل) 4مناقشة ( .3

 ) ترقية واحدة لرتبة أستاذ في قسم األنثروبولوجيا.1عدد الترقيات األكاديمية ( تبلغ .4

عبــدالرحيم أحمــد جهــاز قيــاس األمــواج فــوق الصــوتية مــن خــالل أحــد بــرامج  اســتلمت الجامعــة عــن طريــق الــدكتور  .5

 . 16/2/2015الدعم األلمانية بتاريخ 

 شارك الدكتور واصف السخاينة في المؤتمر العلمي وورشة العمل .6

"Localities and Livlihoodoods in Asian Dryad"   

  . 18/4/2015-15التي عقدت في أكسفورد في بريطانيا خالل الفترة 

التباحث حول ضرورة إدراج موضوعات التراث الحضاري وأهميته والحفاظ عليه في المناهج التعليمية في المدارس  .7

 . 5/3/2015مع ممثلة اليونسكو في األردن السيدة كوستنزا فارينا بتاريخ والجامعات 

باالجتماعات ومحاضرات  ) خاصةSmart Roomتحضير قاعة بمبنى اآلثار القديم مزودة بالتقنيات الحديثة ( .8

 الدراسات العليا. 

) باالجتماع الخاص بهذا المشروع في EQTELشارك األستاذ الدكتور زياد السعد ضمن إطار مشروع تمبس ( .9

 .20/6/2015-14جامعة كاتولينيا في مدينة برشلونه األسبانية في الفترة من 

 منطقة دير عال في األغوار الشمالية.  شارك األستاذ الدكتور زيدان كفافي في مشروع تل داميا في  .10

 القيام بدمج وتطوير مسارات الخطة الدراسية برنامج الماجستير في مسار عام واحد (ماجستير اآلثار). .11

 في ليون/ فرنسا. شارك الدكتور نبيل بدر في مؤتمر علمي بعنوان "النقوش اليونانية والالتينية في سوريا الكبرى" .12

 5/3/2015-1هاني هياجنه في ورشة علمية عقدتها وزارة الثقافة القطرية في الفترة شارك األستاذ الدكتور  .13

 بمساهمة عمل بعنوان "حصر التراث الثقافي غير المادي القائم على المجتمع".
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  التطلعات المستقبلية:

 جتماعية. تعيين أعضاء هيئة تدريس في قسم األنثروبولوجيا العضوية واال .1

 أكثر تخصصًا في حقل األنثروبولوجيا. تطوير برامج أكاديمية  .2

 بناء شبكة من العالقات مع أقسام األنثروبولوجيا في الجامعات العربية.  .3

 تمكين الطلبة في اإلنخراط في الدراسات الحقلية والميدانية بصورة أفضل.  .4

 تعريف المجتمع وصناع القرار في األردن بحقل األنثروبولوجيا واستخدامه.  .5

 ماجستير للحصول على شهادة الدكتوراه في األنثروبولوجيا.ابتعاث طلبة ال .6

 االرتقاء في مستوى البرامج األكاديمية لمواكبة أحدث البرامج العالمية. .7

 السعي إلى التكاملية في التخصصات المطروحة واستقطاب الطلبة العرب واألجانب لبرامج الدراسات العليا.  .8

 الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.  أعدادمع  زيادة عدد الحفريات األثرية بما يتالئم .9

 رفد الكادر األكاديمي والفني بالمزيد من المتخصصين في علم اآلثار.  .10

  

  المعوقات والحلول المقترحة: 

 التعيين المباشر واالبتعاث. عن طريقويسد النقص  ،ة والفنيةاألكاديميالنقص في بعض التخصصات  .1

الـنقص بعمليـات الصـيانة والتـرميم      اويمكـن أن يعـوض هـذ    ،التحتيـة  ىبنـ ة واُلالنقص في بعض األدوات الفنية والتقنيـ  .2

 والشراء من خالل الموازنات الالحقة. 

  

  :2014/2015خالل العام الجامعي  في الكليةالعبء التدريسي اإلضافي خالصة 

  القسم

  العبء الزائد اإلضافي  العبء الناقص
ساعات المحاضرين 

  غير المتفرغين

ن غير عدد المحاضري

  المتفرغين

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

 -- -- -- -- -- -- -- --  اآلثار

 -- -- -- -- -- -- -- 6  األنثروبولوجيا

 -- -- -- -- -- --  --  3  النقوش

 -- -- -- -- -- --  9  18  صيانة المصادر التراثية

 -- -- -- -- -- -- 9 27  المجموع

  

  العاملين والخريجين في الكلية: أعداد

من  العاملون

  األكاديميين

  أستاذ
أستاذ 

  مشارك

أستاذ 

  مساعد
  مدرس

مساعد 

  تدريس

  عدد الطلبة الخريجين

  ماجستير  عالي دبلوم بكالوريوس

12  8 10 8 0 214  2  22  

 

من  العاملون

  دارييناإل

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

2  8  1  10  0  2  7  30  
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  واألنثروبولوجيااآلثار  كلية/ ــياألردنمتحـف التـراث 

  
  

  المهمة الرئيسية:

م قـد ُيإذ  م1988بجامعـة اليرمـوك، وتـم افتتاحـه عـام       واألنثروبولوجيااآلثار  كليةي جزءًا من األردنمتحف التراث  يعّد

 يعـدّ باحثين والزوار مـن ضـمنها المعـارض والمحاضـرات والزيـارات، كمـا       الطلبة والالمتحف نشاطات كثيرة للمجتمع المحلي و

يوضــح و، األردنوالنقــوش مــن أعمــال تســاعد فــي تفســير تــاريخ    واألنثروبولوجيــاالمتحــف مكمــًال لمــا يقــوم بــه علمــاء اآلثــار   

 االتصــاالتعلــى العالقــات و يركــزخــالل الفتــرات الزمنيــة المتعاقبــة، و  األردن المتحــف مراحــل التطــور الحضــاري التــي شــهدها  

  .الثقافية والتوزيع السكاني والحياة االقتصادية ومختلف المظاهر الحضارية

  

  : اتنجازالنشاطات واإلأهم 

 . 27/4/2015افتتاح معرض "عادات الدفن في األردن عبر العصور" بتاريخ  .1

 ر من المقتنيات المتحفية. العمل على تصوير عدد كبي .2

 . 5/11/2014-4شارك كادر المتحف في دورة تدريبية بعنوان "الترويج للمتحف" خالل الفترة  .3

  

 
  التطلعات المستقبلية:

 تكملة عملية تصوير جميع القطع األثرية والتراثية من أجل توثيقها.  .1

 افتتاح عدد من المعارض المتخصصة.  .2

 لتراث األردني وقاعة المسكوكات والمستودع. تركيب أجهزة إنذار في متحف ا .3

 تركيب أجهزة مراقبة البيئة المتحفية كأجهزة الرطوبة والحرارة وأجهزة تكييف مركزية.  .4

 

  المعوقات والحلول المقترحة: 

 قلة الموارد المالية المتاحة.  .1

 المتحف بحاجة إلى فنيي صيانة وترميم.  .2

 ثرية وتخزينها وعرضها في المستودع. عدم توفر رفوف مناسبة لحماية القطع األ .3

 ضعف في نظام الحماية الحالي مما يتطلب إضافة عدد أكبر من كاميرات المراقبة. .4
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  المـــاإلع ةــكلي

  

  المهمة الرئيسية:

حترافيـة عاليـة ومواكبـة    اعلـى نحـو يمكـنهم مـن ممارسـة عملهـم كعلـم وفـن و         ،كليةلخريجي ال األكاديميالبناء العلمي و

وممارســة عمــل الصــحافة فــي المؤسســات اإلعالميــة والمواقــع    ،، وتنميــة مهــارات الطلبــة التطبيقيــة العلميــة الحديثــة راتلتطــول

ــاإللكترونيــاإلخباريــة  ــار واإلالتطــورات، ورصــد آخــر األ  ةة ومواكب وتقــديم المحاضــرات النظريــة ودمجهــا   ، الحديثــة اتنجــازخب

وتأهيــل اإلعالميــين المتخصصــين فــي مجــال اإلذاعــة والتلفزيــون  عــدادإو قيــة،تنميــة مهــارات الطــالب التطبيو بالجانــب العملــي،

  ليكونوا مؤهلين للعمل.والصحافة والعالقات العامة واإلعالن 
العالقــات العامــة واإلعــالن،   وهــي:  ةة الثالثــاألكاديميــالماجســتير فــي أقســامها   البكــالوريوس ودرجتــي  كليــةوتمــنح ال

  .اإلذاعة والتلفزيونوالصحافة، و

  

  : اتنجازاإلالنشاطات وأهم 

نظمت الكلية ورشة عمل بعنـوان "التعلـيم األكـاديمي اإلعالمـي. مواكبـة التطـور العـالمي" واستضـافت كـل مـن وزيـر             .1

 .1/9/2014الدولة لشؤون اإلعالم ومدير عام هيئة اإلعالم وذلك بتاريخ 

امج تــدريب المشــاركين فــي الــدورات التــي  قامــت كليــة اإلعــالم باستضــافة مدرســة االســتخبارات العســكرية ضــمن برنــ   .2

 .4/9/2014تنظمها المدرسة بتاريخ 

شاركت الكلية في مؤتمر الالجئين السوريين فـي األردن: "سـؤال المجتمـع واإلعـالم" والـذي عقـد فـي البحـر الميـت           .3

 .10/12/2014-8خالل الفترة 

 أعــدادات التــي يواجههـا األردن بســبب قــدوم  شـاركت الكليــة قنــاة رؤيـا الفضــائية فــي منــاظرة تلفزيونيـة حــول التحــدي    .4

 .17/12/2014كبيرة من الالجئين السوريين والتي عقدت في المدينة اإلعالمية في عمان بتاريخ 

 .23/12/2014عقدت الكلية ورشة عمل بعنوان "التطرف الديني ودور وسائل اإلعالم" بتاريخ  .5

جامعـة العلـوم والتكنولوجيـا األردنيـة بتـاريخ       -كلية التمريضقامت الكلية بعمل يوم طبي توعوي مفتوح بالتعاون مع  .6

18/12/2014. 

عــالم التأسيســية للضــباط  قامــت مديريــة رئاســة هيئــة األركــان المشــتركة بزيــارة لكليــة اإلعــالم ضــمن برنــامج دورة اإل    .7

 21/1/2015بتاريخ 

 ليرموك. نظمت الكلية دورة تحرير الخبر الصحفي بالتعاون مع نادي اإلعالم بجامعة ا .8

 قامت الكلية بإنتاج فلم وثائقي يحكي تاريخ إنشاء متحف التاريخ الطبيعي األردني في اليرموك.  .9

مشــاركة الكليــة بــالملتقى الــوطني للتوعيــة والتطــوير الــذي أقــيم تحــت رعايــة أمــين عــام ورئــيس الهيئــة االستشــارية         .10

س األعيـان الـدكتور عبـدالرؤوف الروابـدة حـول      للملتقى الوطني للتوعية والتطوير الـذي استضـافه دولـة رئـيس مجلـ     

 متطلبات األمن والسالمة بالجامعة. 

استضــافت الكليــة أمــين عــام المجلــس األعلــى للســكان الــدكتورة سوســن المجــالي فــي محاضــرة بعنــوان "الفرصــة               .11

 السكانية".

خـريجين   أعـداد عالمـي و حصلت كلية اإلعالم على وسـام االسـتقالل مـن الدرجـة األولـى فـي مجـال تطـوير التعلـيم اإل          .12

 مؤهلين علميًا ومهنيًا وترسيخ قيم المسؤولية المهنية واألخالقية لديهم تجاه قضايا الوطن والمجتمع. 

حصلت كلية اإلعالم علـى المرتبـة األولـى فـي امتحـان الكفـاءة الجامعيـة المسـتوى المتوسـط للفصـل الثـاني مـن العـام               .13

 افة واإلعالم. ضمن عائلة علوم الصح 2015-2014الجامعي 
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نظمت كلية اإلعالم دورة متقدمة في التحرير الصحفي لطلبة قسم الصحافة بالتعـاون مـع نقابـة الصـحفيين فـي أوائـل        .14

 شهر أيار شارك بها عشرون طالبًا وطالبة. 

وإنتــاج الفــيلم الوثــائقي فـي شــهر أيــار بالتعـاون مــع إحــدى شــركات    أعـداد نظمـت كليــة اإلعــالم ورشـة تدريبيــة حــول    .15

 اإلنتاج الفني. 

 دورات برامجية متعددة تعنى بفئات المجتمع المختلفة.  أعدادعلى  FMعملت إذاعة يرموك  .16

وتحريـر وتقـديم نشـرات األخبـار والبـرامج اإلذاعيـة        أعـداد نظمت اإلذاعة مجموعة من الدورات للطلبـة منهـا دورات    .17

 ارير اإلذاعية. التق أعدادباإلضافة إلى تأهيلهم في برامج المونتاج اإلذاعي و

نظــم طــالب كليــة اإلعــالم قســم العالقــات العامــة واإلعــالم معرضــًا للمشــاريع اإلعالميــة الترويجيــة فــي نهايــة الفصــل         .18

 . 2014/2015الدراسي الثاني 

مجموعــة مــن صـناع القــرار والخبــراء علـى كافــة المســتويات وبمختلـف المجــاالت مــن     FMاستضـافت إذاعــة يرمـوك    .19

 دورات البرامجية المختلفة.خالل برامجها في ال

 قامت الكلية بالتعاون مع برنامج (همم اإلعالم) بتكريم العامالت وذلك بتوزيع الطرود الخيرية وكسوة العيد عليهن. .20

منهـا (حملـة تبـادل الكتـب، حملـة       2014/2015نفذت الكلية مجموعة من النشاطات خـالل الفصـل الدراسـي الثـاني      .21

ــار   ــع إطــالق العي ات الناريــة فــي األفــراح والمناســبات، تجهيــز الكليــة مــن دهــان وأعمــال نظافــة داخلهــا       الكترونيــة لمن

 وخارجها، مناظرة طالبية). 

دورة التحرير الصحفي المتقدم، إنشاء محطـات إذاعيـة متلفـزه    عقدت الكلية مجموعة من الدورات التدريبية للطلبة ( .22

 . )وتوشوب وتصميم مطبوعاتخاصة على اليوتيوب، دورة فن المراسم واإلتيكيت، دورة ف

الدورة البرامجية الخاصة بشهر رمضان المبارك وكذلك الدورة البرامجية التكميلية الخاصة بالفترة الواقعـة مـا    أعداد .23

 بين شهر رمضان والفصل األول. 

 .12/8/2015بتاريخ  FMتغطية نشاط اليوم العالمي للتطوع ضمن البرنامج الصباعي في إذاعة  .24

خالل شهر آب عدة إستضـافات لمناقشـة مجموعـة مـن الفعاليـات الرسـمية والخاصـة المتعلقـة بـالمجتمع           نفذت الكلية .25

 المحلي كالتالي: 

استضــافة الــدكتور رشــاد الزعبــي مــدير مدينــة الحســن الرياضــية للشــباب والحــديث عــن دورهــا فــي خدمــة     -  أ

 المجتمع المحلي. 

ها أعـداد بد والحـديث عـن الخطـة األمنيـة التـي تـن       العميد أنور الطراونة مدير شرطة محافظة ار ةاستضاف  -  ب

وأثــر اللجــوء الســوري والتحــديات وإصــدار البطاقــة األمنيــة بإلضــافة إلــى المشــاكل المروريــة والحلــول            

 المقترحة للحد منها. 

ــادات            -  ت ــن عيـ ــديث عـ ــة والحـ ــة وبديعـ ــرة رحمـ ــفى األميـ ــدير مستشـ ــرمان مـ ــه الشـ ــدكتور عبداللـ ــافة الـ استضـ

 تي تقدم للمواطنين واهم التحديات التي تواجهها والحلول المقترحة لحلها. االختصاص والخدمات ال

استضافة األستاذ عبدالرؤوف الرجـوب مـن مؤسسـة الضـمان االجتمـاعي فـرع اربـد والحـديث عـن البـرامج             -  ث

 والقوانين واألنظمة واالستماع إلى مالحظات المواطنين واإلجابة عليها. 

مديريـة الجـوازات واألحـوال المدنيــة لمحافظـة اربـد والحـديث عــن        استضـافة األسـتاذ علـي شـخاترة مــدير      -  ج

 الخدمات التي تقدم للمواطنين وغيرها. 

 استضافة المهندس محمد ربابعة مدير شركة مياه اليرموك.   - ح

 استضافة المهندس خالد ارشيدات مدير مديرية التدريب المهني إلقليم الشمال.   - خ

 ق التنمية والتشغيل/ مديرية فرع الشمال.استضافة األستاذ معن جرادات مدير صندو  -  د
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  التطلعات المستقبلية:

  يتولى اإلشراف عليها قسم العالقات العامة واإلعالن والتدريب لطلبة الكلية.بناء وحدة عالقات عامة تدريبية  .1

  والعمل الميداني للطالب الخريجين. لطلبة الكلية يوالتدريباالهتمام بالجانب العملي  .2

 ة.األكاديمييد من الكفاءات بمز الكليةرفد  .3

 .للكليةاألكاديميلتطوير األداء  ،الدكتوراه ةالتوسع في إرسال مبعوثين للحصول على درج .4

 لتأمين النقص الحاصل. ،تأمين كادر وظيفي أكاديمي متكامل من خالل ابتعاث عدد من طلبة الماجستير .5
  .جال اإلعالم واالتصالم مع التطورات العلمية في مءبما يتوا تعديل الخطة الدراسية .6

  ودمج الجانب النظري بالتطبيقي. ،الحاجة إلى دمج بعض المساقات .7

  .ترفد مسيرة الكلية الحاجة إلى أعضاء هيئة تدريس .8

  .وتزويده بالتجهيزات الفنية الحديثة،تطوير األستوديو التلفزيوني .9

  الخريجين. ةللطلبالميداني ،واالهتمام بالجانب لجانب العمليبالطلبة من ااالهتمام  .10

  

  المعوقات والحلول المقترحة: 

 .عدم توفر قاعات كافية للمحاضرات .1

وهو ما ينعكس على تحصيلهم سلبًا، والحلول تتمثل في ابتعاث طالب  ،من الطالب في كل مساق عدادضخامة األ .2

ل التوسع في تعيينها من خال ،أو االستفادة من الكفاءات العلمية الموجودة ،للحصول على الدرجات العلمية المناسبة

 في القسم.

يمكن إسناد وحدة تـدريب العالقـات العامـة إليـه      ،خبرة كافية بفنون العالقات العامة واإلعالن يعدم وجود موظف ذ .3

  .الكليةفي 

  أعضاء هيئة التدريس.عددقلة  .4

 المساقات العملية.في مراعاة الطالب المسجلين  .5

التي تتطلب أجهزة ُشعب المتعلقة بالمساقات العملية، خاصة البو ،في الُشعب الطلبةعداداالرتفاع المتزايد أل .6

 .الكبيروال يستطيع المدرس متابعة هذا العدد  ،أكثر من عدد األجهزة الطلبةبحيث يكون عدد  ،ومختبرات
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  :2014/2015خالل العام الجامعي  في الكليةالعبء التدريسي اإلضافي خالصة 

  القسم

  ئد اإلضافيالعبء الزا  العبء الناقص
ساعات المحاضرين 

  غير المتفرغين

عدد المحاضرين غير 

  المتفرغين

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

 2 -- 9 -- 30 15 -- --  العالقات العامة واإلعالن

 -- -- -- -- 17.4 20.85 -- --  اإلذاعة والتلفزيون

 2 3 6 18 14.4 3  --  6  الصحافة

 4 3 15 18 61.8 38.85 --  6  المجموع

    

  

  :كليةالعاملين والخريجين في ال أعداد

من  العاملون

  األكاديميين

  أستاذ
أستاذ 

  مشارك

أستاذ 

  مساعد
  مدرس

مساعد 

  تدريس

  عدد الطلبة الخريجين

  ماجستير  بكالوريوس

4  2  8  6  3  258  51  

 

من  العاملون

  اإلداريين

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

0  7  0  12  1  0  3  23  
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  ادقــة والفنــاحالسي ةــكلي

  

  المهمة الرئيسية:

  .ية وخدماتهاة والفندقيالسياح بالمهن رتقاءلالالعلمي والتدريب والبحث  التعليم

، الفندقيــة دارةاإل وقســم ،قســم الســياحة والســفر: وهمــا يناألكــاديميقســميها  فــي  البكــالوريوس ةدرجــ كليــةوتمــنح ال

  ودرجة الماجستير في السياحة.

يتوفر قاعتين لتدريس طلبه البكـالوريوس  ، وبجهاز عرض يضًاأ ةتدريس لطلبة الماجستير مجهز ةيتوفر في الكلية قاع

  المبنى.مجهزتين بجهازين عرض باإلضافة لقاعات التدريس العادية في 

  ) جهاز حاسوب حديث وجهاز عرض.27( ـيتوفر في الكلية مختبر حاسوب واحد مجهز بكما 

  دارة الفندقية موجود في المطبخ المركزي للجامعة.وتجهيزات مطبخ لغايات التدريب العملي لطلبة قسم اإل

  

  : اتنجازالنشاطات واإلأهم 

  . 25/9/2014بتاريخ  Paris 1 Panthoeon –Sorbonneاتفاقية تعاون ثقافي مع جامعة   .1

تمخـض   14/10/2014بتـاريخ   SABRE Travel NETWORK Middle EASTاتفاقيـة تعـاون مـع شـركة      .2

  عنها:

  .13/11/2014اتفاقية تعاون ثقافي مع جامعة  انجيير /فرنسا بتاريخ   .أ 

  .18/12/2014اتفاقية تدريب و توظيف مع شركة الهرم للمطاعم السياحية بتاريخ   .ب 

  .18/12/2014تدريب و توظيف مع شركة منور للمطاعم السياحية بتاريخ اتفاقية   .ج 

   18/12/2014اتفاقية تدريب و توظيف مع فندق سارة كراون بتاريخ   .د 

  .18/12/2014اتفاقية تدريب و توظيف مع فندق سدرة باالس بتاريخ   .ه 

  .18/12/2014اتفاقية تدريب و توظيف مع مؤسسة علوه القابضه /مطعم تيم بيك بتاريخ   .و 

  .18/12/2014اتفاقية تدريب و توظيف مع شركة اميه للمطاعم السياحية بتاريخ   .ز 

  .18/12/2014اتفاقية تدريب و توظيف مع شركة مطاعم و قاعات ارابيال بتاريخ   .ح 

     18/12/2014اتفاقية تدريب و توظيف مع مكتب القادري للسياحة و السفر بتاريخ   .ط 

  دارة الفنادق والمطاعم.إيبي في بدء التدريس في برنامج الدبلوم التدر .3

جتمـاع العـام الثـاني فـي اسـبانيا خـالل       اال T-MEDAلمشـروع    حضور األستاذ الدكتور خالد مقابلـة بصـفته منسـقاً    .4

  .19/2/2015 -15من  ةوقبرص للفتر 2014/ 2/10 – 28/9/2014الفترة 

  .28/10/2014" في اربد بتاريخ ةرادإكتب "رادة بالتعاون مع  مإنتاجية تنظيم ورشة تعريفية حول مراكز تعزيز اإل .5

مــــن  عتبــــارًاإســــاعة)  30نجليزيــــة المتخصصــــة فــــي الســــياحة والضــــيافة لطلبــــة الكليــــة بواقــــع (عقــــد دورة اللغــــة اإل .6

16/11/2014.  

ــة الســوربون/         .7 ــدكتورة سوســن خــريس لجامع ــد مقابلــة وال ــارة األســتاذ الــدكتور خال ــذ برنــامج     زي فرنســا لتنســيق تنفي

  .13/12/2014-8لضيافة الدولية بالتعاون مع جامعة السوربون في فرنسا خالل الفترة  ماجستير في ا

ــادق  بتــاريخ      .8 ــة الســياحة والفن مؤسســة  20بمشــاركة مــا يزيــد عــن    18/12/2014تنظــيم اليــوم الــوظيفي األول لكلي

  سياحية وفندقية وتوقيع جملة من االتفاقيات ومذكرات التفاهم لغايات التدريب والتوظيف.

  ربد وتطويرها.إربد للتخطيط للمسارات السياحية في إالتعاون مع مديرية سياحة  .9
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التبــرع بتجهيــز نمــوذج غرفــة فندقيــة  مــن قبــل فنــدق ســيدرا بــاالس ونمــوذج مكتــب ســياحة وســفر مــن قبــل مكتــب       .10

  القادري للسياحة لتدريب الطلبة في الكلية.

  .6/1/2015ر رئيس الجامعة بتاريخ ستاذ الدكتوتنظيم حفل تعارف ألسرة الكلية برعاية األ .11

  دارة الفندقية. لتدريب طلبة قسم اإل Operaنظمة الحجوزات الفندقية أشراء وتشغيل برنامج خاص ب .12

  .4/3/2015قالع عن التدخين بتاريخ اطالق حملة توعوية للطلبة لإل .13

رادة" بتـــاريخ إاجيـــة "نتورشـــة عمـــل بعنـــوان قصـــص نجـــاح فـــي األعمـــال الســـياحية بالتعـــاون مـــع مراكـــز تعزيـــز اإل   .14

10/3/2015.  

  .19/3/2015قليم الشمال بتاريخ إعقد ورشة التنمية السياحية في  .15

  .19/3/2015تنظيم معرض للمنتوجات الحرفية والشعبية  .16

وبالتعـاون   22/3/2015) الـذي نظمتـه الجامعـة بتـاريخ     ةسـبوع الفرانكوفونيـ  أالمشاركة في فعاليات اليوم الفرنسـي (  .17

  رنسية والمعهد الثقافي الفرنسي.مع السفارة الف

  خرى في السياحة والطيران، والغذاء والتغذية، والسياحة العالجية.أنشاء ثالث دبلومات تدريبية إالموافقة على  .18

 رادة"/إنتاجيـة " لكترونية ألصحاب المشاريع السياحية وبالتعاون مع مراكز تعزيز اإلورشة تدريبية بعنوان التجارة اإل .19

  شارك فيها العديد من مكاتب السياحة والسفر والفنادق والمطاعم. 8/4/2015-7اربد في 

بالتعـاون مـع جامعـة     16/5/2015-12في البحرالميت  تنظيم المؤتمر األردني الدولي الثاني في السياحة والضيافة/ .20

جمعيـات السـياحية   ثـار ومشـاركة هيئـة تنشـيط السـياحة واتحـاد ال      وبورن االمريكيـة وبرعايـة معـالي وزيـر السـياحة واآل     أ

ــياحية        ــرطة السـ ــة والشـ ــفيات الخاصـ ــة المستشـ ــدة وجمعيـ ــياحة الوافـ ــة السـ ــفر وجمعيـ ــياحة والسـ ــالء السـ ــة وكـ وجمعيـ

  جنسية. 12واكاديميين وباحثين من 

  .2015يار أتمثيل الكلية في اجتماع اتحاد الجمعيات السياحية لتفعيل سياحة المهرجانات،  .21

  ن من حملة البكالوريوس والدبلوم المهني. المساهمة في توظيف عدد من الخريجي .22

تنظيم جولة سياحية بالتعاون بين كلية السياحة والفنادق واللجنة السياحية في مجلس النواب بمشاركة معـالي وزيـر    .23

الســياحة وأمــين عــام وزارة الداخليــة ومحافظــة اربــد وعــدد مــن الجمعيــات الســياحية والبلــديات والفعاليــات الســياحية     

  الرسمية والخاصة والمهتمين بالشأن السياحي للتعرف على الواقع السياحي في اربد وكيفية تطويره. والمؤسسات

دينـار للمـؤتمر األردنـي الـدولي الثالـث فـي        1000الحصول على دعم مـالي مـن صـندوق دعـم البحـث العلمـي بقيمـة         .24

  . 2016السياحة والضيافة والمزمع عقده في الربع الثاني من عام 

  عضاء هيئة التدريس في الكلية في مؤتمرات وورش عمل ونشاطات علمية داخلية وخارجية. أد من مشاركة عد .25

المشاركة في ورشـة عمـل بعنـوان التنميـة السـياحية المسـتدامة نظمتهـا بلديـة الشـعلة بالتعـاون مـع الجمعيـة الملكيـة               .26

  .29/7/2015بتاريخ  GIZلحماية الطبيعة والوكالة األلمانية الدولية 

  

  طلعات المستقبلية:الت

 ةعضـاء الهيئـ  توفير فندق تعليمي داخل الحرم الجامعي وتحت اشراف الكلية وقسم االدارة الفندقية يقـدم خدماتـه أل   .1

و أالحل: إما تـوفير المصـادر الماليـة مـن الجامعـة       .ةوالمجتمع المحلي والمؤتمرات التي تعقد في الجامع ةالتدريسي

  ). BOTأساس ( إستقطاب عروض من المستثمرين على

   .دارة الفندقيةنشاء مطبخ مستقل لتدريب طلبة قسم اإلإ .2

  ذات صلة. ةخرى العالميبرام اتفاقيات بين الجامعة والجامعات االإ .3
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  دارة الفندقية.نشاء برنامج ماجستير في اإلإ .4

م إلــى كفيــاء فــي مجــال الســياحة والســفر وإبتعــاث عــدد مــن طــالب القســ  أتعيــين أعضــاء هيئــة تــدريس متخصصــين و  .5

  الجامعات العالمية المرموقة لرفد القسم بالكوادر األكاديمية المتميزة. 

التعــاون مــع جامعــات عالميــة مرموقــة لتنفيــذ بــرامج علميــة وتبــادل أعضــاء هيــة التــدريس والطلبــة وإجــراء البحــوث        .6

  المشتركة.

  األردن.المساهمة في إنشاء مراكز بحثية متقدمة ومتطورة في مجال السياحة والسفر داخل  .7

  نشاء مكتب سياحة وسفر لغايات تدريب الطلبة وخدمة موظفي الجامعة في مجال الحجوزات.إ .8

  

  المعوقات والحلول المقترحة: 

  .عدم وجود مكان مخصص في اربد لتدريب الطلبة .1

   .نقص الفنيين .2

الهيئـة التدريسـية   في مكان واحد لقسم السياحة، حيث عدد من أعضـاء   ةعضاء الهيئة التدريسيأعدم تجميع مكاتب  .3

رضي مع قسم إدارة الفنادق، علمًا بأنه يوجد ثالث مكاتب تكفي قسم السـياحة فـي الطـابق األول    يشغلون الطابق األ

ولكن يشغلها أعضاء هيئة تدريس مـن كليـة اآلثـار. الحـل: العمـل علـى نقـل مكاتـب أعضـاء هيئـة التـدريس مـن كليـة              

  عضاء الهيئة التدريسية في قسم السياحة والسفر.  لى كليتهم من أجل توفير مكان ألإاآلثار 

  النقص العددي والفني في قاعات التدريس. .4

  ستخدامها للندوات والمحاضرات واللقاءات وعند دعوة ضيوف للكلية. عدم توفر قاعة إجتماعات مجهزة إل .5

يب الطلبـة. الحـل:   عدم توفر مكتب سياحة وسفر حقيقي داخل الحرم الجامعي يشـرف عليـه القسـم يسـاعد فـي تـدر       .6

  اإلتصال مع شركات السياحة والسفر من أجل إستقطابهم لتقديم عروض بهذا الخصوص. 

ــدًال      .7 ــاً مــن تــوفير أنظمــة حجــوزات (غــاليليو وأمــاديوس) ب ــًا     الموجــود حالي ــك إلنتشــارها الواســع عالمي (ســيبر) وذل

محـدود االنتشـار    )سـيبر (ألردن. النظام وإستخدامها محليًا من قبل شركات السياحة والسفر وشركات الطيران في ا

ــة البحــرين). الحــل: اإلتصــال مــع مــزودين هــذه األ        ــزة      نظمــة(فقــط فــي مملك ــى أجه مــن أجــل شــرائها وتنصــيبها عل

  الحاسوب في الكلية.  
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  :2014/2015خالل العام الجامعي  في الكليةالعبء التدريسي اإلضافي خالصة 

  القسم

  ضافيالعبء الزائد اإل  العبء الناقص
ساعات المحاضرين 

  غير المتفرغين

عدد المحاضرين غير 

  المتفرغين

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

 -- -- -- -- -- -- -- --  السياحة والسفر

 -- -- -- -- -- 7.05 -- --  اإلدارة الفندقية

 -- -- -- -- -- 7.05 --  --   وعالمجم

  

  :كليةالعاملين والخريجين في ال أعداد

 العاملون

من 

 األكاديميين

  أستاذ
أستاذ 

  مشارك

أستاذ 

  مساعد
  مدرس

مساعد 

  تدريس

  عدد الطلبة الخريجين

  ماجستير  بكالوريوس

1  0 10 1 0  78  2  

   

من  العاملون

  اإلداريين

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

0  2  1  5  0  0  1  9  
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  بـــالط ةــكلي

  

  المهمة الرئيسية:

 كليـة إضافة إلى مجهودات أعضاء الهيئة التدريسية فـي ال  ،تخريج طلبة متميزين يحملون شهادة البكالوريوس في الطب

  في البحث العلمي وخدمة المجتمع في الجوانب الطبية والتوعوية.

بموجب قرار الموافقة من مجلس التعلـيم   2013/2014الطب اعتبارًا من بداية العام الجامعي  كليةفي ة بدأت الدراس

  . 7/3/2014) في جلسته السابعة المنعقدة بتاريخ 7العالي رقم (

علـى قـرار    الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (الطب البشري/ برنامج البكـالوريوس) فـي جامعـة اليرمـوك، بنـاءً     و

) القــرار رقــم  23/7/2014) المنعقــدة بتــاريخ ( 26/2014لــس هيئــة اعتمــاد مؤسســات التعلــيم العــالي فــي جلســته رقــم (    مج

)345/26/2014 .(  

  

  : اتنجازالنشاطات واإلأهم 

  تم البدء ببناء المبنى الدائم للكلية في الحرم الجنوبي للجامعة. .1

  مراض.ة وعلم التشريح وعلم األتم تعيين أعضاء هيئة تدريس في تخصص علم األحياء الدقيق .2

  ) عضو هيئة تدريس.14تم تعيين أعضاء هيئة تدريس جدد في الكلية ليصبح عدد أعضاء الهيئة التدريسية ( .3

   .) مرشح في التخصصات السريرية16تم ترشيح ( .4

  ) موفودين الى جامعات عالمية للحصول على االختصاص العالي والدكتوراه.13يفاد (إتم  .5

  ب (اختصاص طب أطفال) للعمل في الكلية ضمن الكادر اإلداري.تم تعيين طبي .6

  سنوات جراحة دماغ وأعصاب) للعمل في الكلية ضمن الكادر اإلداري. 3تم تعيين طبيب عام (خبرة  .7

قامــت الكليـــة بــاإلعالن عـــن حاجتهـــا إلــى إيفـــاد عـــدد مــن المتميـــزين للحصــول علـــى االختصـــاص العــالي فـــي كافـــة        .8

  طبية.الاالختصاصات 

 :نشطة الالمنهجيةامت الكلية بعقد العديد من األق .9

  المكان  التاريخ  النشاط  #

  2/9/2014  نشاط توعوي عن "السرطان" -1
مقابل عمادة شؤون 

  الطلبة

2- 
تقرير مصور عن برنامج البكالوريوس في الطب في جامعة 

  اليرموك
  داخل مبنى كلية الطب  14/9/2014

  درج كلية الطبم 12/10/2014  نشاط تثقيفي ضد التدخين -3

  عمادة شؤون الطلبة 23/10/2014  بطولة الشطرنج -4

  مدرج الكندي  7/12/2014  لقاء بعنوان "خدعوك فقالوا" -5

  مدرج كلية الطب  6/1/2015  لقاء بعنوان "عالقة األمراض بالجينات" -6

7- 
لتقديم حملة توعوية  IFMSA استضافة مشاركين من منظمة 

  عن السرطان
  الطبمدرج كلية   6/4/2015

  مدرج كلية الطب  20/5/2015  اقامة نشاط توعوي عن ارتفاع ضغط الدم -8

  مدرج كلية الطب  16/8/2015  محاضرة بعنوان "أثر التدخين على العجز الجنسي"  -9

  مدرج كلية التربية  16/8/2015  محاضرة عن "متالزمة الرقاد" -10
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  التطلعات المستقبلية:

 بناء مستشفى تعليمي.  .1

 .كليةجهيز المختبرات الالزمة للاستكمال وت .2

 االختصاصات. جميعإيفاد عدد من المتميزين للحصول على الدكتوراه واالختصاص العالي في  .3

 .كليةوحسب الهيكل التنظيمي المقترح لل كليةاستحداث أقسام داخل ال .4

  ) ألف دينار.500.000تجهيز مختبر المهارات السريرية وبكلفة ( .5

  

  

  ترحة: المعوقات والحلول المق

أو وزارة  ،ه من خالل مسـتثمر ئومن الحلول المقترحة إيجاد شريك استراتيجي لبنا ،تمويل بناء المستشفى التعليمي .1

 ، أو من خالل قروض من جهات ممولة وبفائدة مخفضة.ةالصحة كشراكة استراتيجي

  

  :2014/2015خالل العام الجامعي  في الكليةالعبء التدريسي اإلضافي خالصة 

  القسم

  العبء الزائد اإلضافي  العبء الناقص
ساعات المحاضرين 

  غير المتفرغين

عدد المحاضرين غير 

  المتفرغين

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

 -- -- -- -- -- --23.381 11  كلية الطب

 -- -- -- -- -- -- 23.381 11  المجموع

  

  :كليةالعاملين والخريجين في ال أعداد

من  العاملون

  األكاديميين

  أستاذ
أستاذ 

  مشارك

أستاذ 

  مساعد
  مدرس

مساعد 

  تدريس

  عدد الطلبة الخريجين

  بكالوريوس

1  2 5 2 0 0  

 

من  العاملون

  اإلداريين

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

0  2  0  8  0  0  1  11  
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  ةـــــالصيدل ةــكلي

  

  المهمة الرئيسية:

إضـــــافة إلـــــى مجهـــــودات أعضـــــاء الهيئـــــة  ،تخـــــريج طلبـــــة متميـــــزين يحملـــــون شـــــهادة البكـــــالوريوس فـــــي الصـــــيدلة 

ــي ال  ــية فــ ــةالتدريســ ــة      كليــ ــيدالنية المتنوعــ ــي الجوانــــب الصــ ــع فــ ــة المجتمــ ــي وخدمــ ــي البحــــث العلمــ ــورات   ،فــ ــة التطــ ومواكبــ

  .مجالي الصناعة واألعمال الحديثة في

) المنعقـــــدة 17)  فـــــي جلســـــته رقـــــم (290تّمـــــت الموافقـــــة مـــــن مجلـــــس التعلـــــيم العـــــالي بموجـــــب قـــــراره رقـــــم ( 

ــام   فيهـــــاالعلـــــوم الصـــــيدالنية علـــــى أن تبـــــدأ الدراســـــة   كليـــــةعلـــــى إنشـــــاء  7/8/2013بتـــــاريخ  ــارًا مـــــن بدايـــــة العـــ اعتبـــ

 .2013/2014الجامعي 

) 438قـــــراره رقـــــم ( 24/12/2014) المنعقـــــدة بتـــــاريخ 23جلســـــته رقـــــم ( قـــــرر مجلـــــس التعلـــــيم العـــــالي فـــــي و

 " ليصبح على النحو اآلتي:7/8/2013) تاريخ 290المتضمن "الموافقة على تعديل قرار المجلس رقم (

مســـــار الصـــــناعة ومســـــار  -تخصـــــص صـــــيدلة -العلـــــوم الصـــــيدالنية فـــــي جـــــامعتكم كليـــــة"الموافقـــــة علـــــى إنشـــــاء 

 ".2013/2014من العام الجامعي األعمال وذلك اعتبارًا 

ــم (      ــته رقــ ــي جلســ ــالي فــ ــيم العــ ــذ مجلــــس التعلــ ــاريخ  2اتخــ ــدة بتــ ــديل    6/2/2014) المنعقــ ــمن "تعــ ــراره المتضــ قــ

ــم (    ــالي رقــ ــيم العــ ــرار مجلــــس التعلــ ــامعي    438/2013قــ ــام الجــ ــة العــ ــن بدايــ ــارًا مــ ــة   2014/2015) اعتبــ ــبح الموافقــ ليصــ

 لمسارات التي تراها الجامعة مناسبة".الصيدلة في جامعة اليرموك با كليةعلى إنشاء 

  

  : اتنجازالنشاطات واإلأهم 

 .19/10/2014-14اجتماع اللجنة التنفيذية لكليات الصيدلة في القاهرة خالل الفترة  .1

 . 26/10/2014-24حضور مؤتمر الصيدلة العربي الثاني والعشرين في بيروت خالل الفترة  .2

 . 29/30/4/2015عليم األردنية خالل الفترة حضور مؤتمر علمي في وزارة التربية والت .3

 . 23/8/2014-15حضور المؤتمر الرابع لالتحاد العالمي لطلبة الصيدلة في تونس خالل الفترة  .4

                 ارة الصـــحة العراقيـــة فـــي تركيـــا خـــالل الفتـــرة زو -حضـــور ورشـــة االقتصـــاد الصـــيدالني لصـــيادلة وأطبـــاء كيماديـــا   .5

2-3/11/2014 . 

 . 14/2/2015-12ر ورشة عمل االقتصاد الصيدالني في الجامعة األمريكية في بيروت خالل الفترة حضو .6

                 حضـــــور االجتمـــــاع الســـــنوي الحـــــادي عشـــــر لمؤسســـــات اتحـــــاد الجامعـــــات العربيـــــة فـــــي عمـــــان خـــــالل الفتـــــرة   .7

28-29/12/2014 . 

  .13/4/2015-11حضور مؤتمر العرب الثاني في مصر خالل الفترة  .8

  

  التطلعات المستقبلية:

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس في مؤتمرات خارجية وداخلية.  .1

  لصيدلة. كلية اعقد ورشات عمل ل .2
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  :2014/2015خالل العام الجامعي  في الكليةالعبء التدريسي اإلضافي خالصة 

  القسم

  العبء الزائد اإلضافي  العبء الناقص
ساعات المحاضرين 

  نغير المتفرغي

عدد المحاضرين غير 

  المتفرغين

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

 -- -- -- -- 1 -- 15.5 24  كلية الصيدلة

 -- -- -- -- 1 -- 15.5 24  المجموع

  

  العاملين والخريجين في الكلية: أعداد

ن م العاملون

  األكاديميين

  أستاذ
أستاذ 

  مشارك

أستاذ 

  مساعد
  مدرس

مساعد 

  تدريس

  عدد الطلبة الخريجين

  بكالوريوس

0  1 6 3 0 0  

 

من  العاملون

  اإلداريين

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

0  1  0  1  1  1  1  5  
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  الباب الثالث

  ةــــــر اإلداريـــــالدوائ
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  لـــول والتسجيـــالقبدائرة 

  

  المهمة الرئيسية: 

ومتابعـة سـيرتهم    ،بدراسـتهم وامتحانـاتهم   الجداول المتعلقة عدادإتنفيذ إجراءات قبول الطلبة وتسجيلهم وانتقالهم، و

  ة، وإجراءات منح الشهادات للخريجين، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية داخل الجامعة وخارجها.األكاديمي

وال تقبـل االنتسـاب، وتتكـون السـنة الدراسـية       ،ُتطبق الجامعة نظام الساعات المعتمدة، وتشترط المواظبة في الدراسة

  رئيسين وفصل صيفي اختياري. فصالنمن فيها 

أقســام وهــي: قســم القبــول، قســم الجــدول الدراســي واالمتحانــات، قســم المعلومــات، قســم عشــرة ) 10تضــم الــدائرة (

االقتصـاد والعلـوم اإلداريـة والقـانون، قسـم تسـجيل        كليـة اآلداب، قسـم تسـجيل    كليـة تسجيل الدراسات العليـا، قسـم تسـجيل    

العلـوم والحجـاوي، قسـم االمتحانـات المحوسـبة،       كليـة ون والشريعة والتربية الرياضية واآلثار، قسم تسـجيل  التربية والفن كلية

  قسم الديوان.

  

  الطلبة أعدادأوًال: طلبة البكالوريوس/ 

) 35414وطالبـة، وبلـغ عـدد الطلبـة المسـجلين (      ) طالبـاً 6105بلغ عدد الطلبة المقبـولين فـي مختلـف التخصصـات (    

فــي العــام طالبــا وطالبــة  )3189، وبلــغ عــدد الطلبــة الوافــدين ( ) طالبــا وطالبــة6563وبلــغ عــدد الخــريجين (  ،لبــةوطا طالبــًا

  الطلبة وتوزيعاتهم المختلفة. أعداد، والجداول التالية تبين 2014/2015الدراسي 

  

  2014/2015والجنس للعام الدراسي  كليةالطلبة المقبولون في الجامعة في مرحلة البكالوريوس حسب ال

 المجموع ذكر أنثى كليةال

 159  51 108 كلية اآلثار واألنثروبولوجيا
 823  231  592  كلية اآلداب

 976  508  468 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
 480  76  404  كلية التربية

 318  249 69 كلية التربية الرياضية
 838  533  305  كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 680  227  453 ريعة والدراسات اإلسالميةكلية الش
 461  173  288  كلية العلوم 

 198  111 87  كلية الفنون الجميلة
 169  85 84  كلية القانون

 261  93  168  كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 170  65  105  كلية اإلعالم
 70  53 17  كلية السياحة والفنادق

 251  55  196  كلية الصيدلة

 251  126  125  ة الطبكلي

 6105 2636 3469 المجموع الكلي
 100.0% 43.18% 56.82% النسبة المئوية
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لوريوس حسب ا

  

 البكالوريوس حس

  بكالوريوس

ذكر  ثى

1  0 

2  1 

1  22 

5  2 

1  0 

4  2 

62  66 

0  2 

33  24 

0  2 

3  4 

44  37 

14  31 

التقرير السنو

ة في مرحلة البكا

بولين في مرحلة

أنث

1

2

8

5

1

4

2

0
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0

3 عليم

4

4

بولون في الجامعة

الطلبة المقب عداد

  رحلة

 صة

 ا/ إداريون

 المستشفىا/

 تجسيرا/

 ا/ تدريس

 داريون

 تجسير

 تدريس

 ار ضباطوكب

ين في وزارة التع

الطلبة المقب

أعإحصائية ب

المرح

  قبول

  هداء

نفقه خاصملين/ 

ملين تكنولوجيا

ملين تكنولوجيا

ملين تكنولوجيا

ملين تكنولوجيا

ملين يرموك/ إد

ملين يرموك/ تج

ملين يرموك/ تد

يئة دبلوماسية و

ملين ومتقاعدين

   في الخارج 

   الدولي

 

  

سبب الق

أبناء شه

ء عاماأبن

بناء عامأ

بناء عامأ

بناء عامأ

بناء عامأ

أبناء عام

أبناء عام

أبناء عام

أبناء هيئ

أبناء عام

أردنيون

البرنامج
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  المرحلة

  سبب القبول

  دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس
  المجموع

  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى

 48  0  0  0  0  13  35 التوأمة مع كلية إكيب/ ماليزيا

 9  0  0  0  0  4  5 الخدمات الطبية/ موازي

 16  0  0  0  0  15  1 يا وسوريا/ موازيالعائدون من اليمن وليب

 671  0  0  0  0  253  418 المدارس ذات الظروف الخاصة (أقل حظًا)

 26  0  0  0  0  16  10 انتقال من جامعات أخرى

 9  0  0  0  0  1  8  أوائل المحافظات

 1  0  0  0  0  1  0  أوائل ألوية

 1  0  0  0  0  0  1  أوائل مدارس

 245  14  4  10  46  102  69  تبادل ثقافي

 79  0  0  0  0  50  29 ير كليات مجتمع (عادي)تجس

 57  0  0  0  0  40  17 تجسير كليات مجتمع (موازي)

 30  0  0  0  0  29  1  تفوق رياضي 

 26  0  0  0  0  11  15  تفوق فني 

 5  0  0  0  0  1  4 تنافس/ اتفاقية وزارة الصحة

 2879  55  63 431 642  456  1232  تنافسي

 35  2  1  5  4  14  9  دراسة خاصة

 21  0  0  0  0  12  9 ات الخاصة ذوي الحاج

 5  0  0  0  0  1  4 قرار مجلس تعليم عالي

 654  0  0  0  0  171  483  قوات مسلحة

 8  0  0  0  0  6  2  مقعد حجاوي

 33  0  0  0  0  8  25  مكرمة المخيمات 

 45  0  0  0  0  15  30  مكرمة معلمين 

 2002  0  0  0  0  1150  852  موازي

 91  0  0  0  0  70  21 موازي/ استثناء من شرط المعدل

 1  0  0  0  0  1  0 الرسومكاملموازي أبناء عاملين/ 

 5  0  0  0  0  3  2 الرسومنصفموازي أبناء عاملين/ 

 183 28 19 89 47  0  0 أبناء دول عربية وأجنبية

 41 0 0 25 16  0  0 اتفاقية مركز األمير فيصل

 7607 99 87 560 756 2636 3469  المجموع
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  2014/2015لمرحلة البكالوريوس حسب الكلية والجنس للعام الدراسي  الوافدونالطلبة 

 المجموع ذكر أنثى كليةال

 4  2 2 كلية اآلثار واألنثروبولوجيا
 365  124 241 كلية اآلداب

 303  222 81 قتصاد والعلوم اإلداريةكلية اال
 192  76 116 كلية التربية

 369  271 98 كلية التربية الرياضية
 351  307 44 كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 1051  557 494 سالميةكلية الشريعة والدراسات اإل
 78  25 53 كلية العلوم

 86  39 47 كلية الفنون الجميلة
 137  110 27 كلية القانون

 65  57 8 كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب
 84  55 29 كلية اإلعالم

  5  5 0 كلية السياحة والفنادق

  65  32 33 كلية الصيدلة

  34  13 21 كلية الطب

 3189 1895 1294  المجموع الكلي

 %100%59.42%40.58  النسبة المئوية

  

  
  2014/2015لمرحلة البكالوريوس حسب الكلية والجنس للعام الدراسي  نوالوافدالطلبة 
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  2014/2015من طلبة الدراسات العليا حسب الكلية والدرجة العلمية والجنس للعام الدراسي  نوالوافد

  الدرجــــــــة                         
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 3 0 0 2 1 0 0 آلثار واألنثروبولوجياكلية ا
 117 8 5 51 53 0 0 آلدابكلية ا
 29 0 0 18 11 0 0 داريةالقتصاد والعلوم اإلكلية ا
 254 59 38 98 54 1 4 لتربيةكلية ا
 20 0 0 19 1 0 0 الرياضية ةلتربيكلية ا
 12 0 0 11 1 0 0 لحجاوي للهندسة التكنولوجيةكلية ا
 113 29 4 63 17 0 0 لشريعة والدراسات اإلسالميةكلية ا
 25 0 0 7 18 0 0 لعلومكلية ا
 11 0 0  6 5 0 0 لفنون الجميلةكلية ا
 49 0 0 41 8 0 0 لقانونكلية ا
 3 0 0 1 2 0 0 تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوبكلية 
 28 0 0 24 4 0 0  إلعالمكلية ا

 1 0 0 0 1 0 0 كلية السياحة والفنادق
 71 72 341 176 1 4  المجمــــــوع 

665 
 143 517 5  المجمــــــوع الكلـــــــي

 %100 %21.50 %77.74 %0.75  النسبة المئوية

  

  
  2014/2015من طلبة الدراسات العليا حسب الكلية والدرجة العلمية والجنس للعام الدراسي  الوافدون
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  لجامعةالطلبة في ا أعداد: تطور ثالثًا

 2014/2015 – 1977/1978الطلبة المسجلين في جامعة اليرموك حسب الدرجة العلمية للسنوات من  أعدادتطور 

  المجموع  الدكتوراه  الماجستير  الدبلوم  البكالوريوس  العام الجامعي

1977/1978  1250  65  29  -  1344  

1978/1979  1943  124  59  -  2126  

1979/1980  3263  187  90  -  3540  

1980/1981  5153  322  202  -  5677  

1981/1982  7571  286  370  -  8227  

1982/1983  10015  187  305  -  10507  

1983/1984  11813  205  376  -  12394  

1984/1985  13069  227  461  -  13757  

1985/1986  12590  205  493  -  13288  

1986/1987  8959  136  948  -  10043  

1987/1988  9067  311  534  -  9912  

1988/1989  8396  288  605  -  9289  

1989/1990  7661  366  698  -  8725  

1990/1991  9926  350  697  -  10973  

1991/1992  11919  381  726  -  13026  

1992/1993  12613  272  811  -  13696  

1993/1994  13896  367  1026  -  15289  

1994/1995  14019  290  970  6  15285  

1995/1996  13884  430  1211  13  15538  

1996/1997  13025  345  1128  20  14518  

1997/1998  12471  339  1120  33  13963  

1998/1999  14124  296  1154  63  15637  

1999/2000  15535  250  1317  104  17206  

2000/2001  17478  333  1463  181  19455  

2001/2002  18797  446  1691  271  21205  

2002/2003  17450  666  1765  314  20195  

2003/2004  17628  814  1814  383  20639  

2004/2005  17726  616  1878  411  20631  
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جلين في جامعة ال

التقرير السنو
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  )2014/2015 – 2002/2003للسنوات ( كليةالخريجين حسب الدرجة العلمية وال أعدادتطور 
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 57236563 4928 553457155354 4315 35934003 4141 4141  درجــــــة البكالوريوس

 513 543 441 564 612 532 427 401 347 613 357  كلية العلــــــــوم

 1050 937 864 12221281952 903 832 806 929 929  كلية اآلداب

 1175 1128 1122 1180 980 988 714 566 498 657 657  داريةوالعلوم اإلكلية االقتصاد 

 838 708 528 441 682 966 876 845 755 975 975  كلية التربيــــــة

 480 411 417 511 391 365 217 232 224 254 254كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 720 496 409 399 394 274 261 267 224 276 276 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

 372 305 216 216 321 257 173 167 138 108 108  كلية التربيــــة الرياضيـــــة

 148 151 110 129 166 170 108  91 113 123 123  كلية القانــــــــــون

 375 347 233 231 254 210 123 102 84 156 156  كلية الفنون الجميلــــــــة

جيا المعلومات وعلوم كلية تكنولو

  الحاسوب
279 23 317 386 398 425 421 378 280 326 342 

 214 164 139 228 203 125 115 114 87 27 27  كلية اآلثار واألنثروبولوجيا

 258 175 131 125  10  -  -  -  -  -  -  كلية اإلعالم

  78  32  -  -  -  -  -  -  -  -  -  كلية السياحة والفنادق

  199 550 10941137876 869 1457 1129 683 657 374  ـــومدرجــــــة الدبلــــــ

 131 310 283 346 281 388 374 242 255 326 374  كلية التربيــــــة

تكنولوجيا المعلومات وعلوم  كلية

  الحاسوب
-  331 428 887 1083481 813 791 593 240 68  

  20  -  - 34 38 16  -  -  -  -  -  درجة الدبلوم العالي

  0  -  - - 2  -  -  -  -  -  -  لومكلية الع

  1  -  - 1 1  -  -  -  -  -  -  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

  4  -  - 14 18 10  -  -  -  -  -  كلية اآلداب

  2  -  - - 1  -  -  -  -  -  -  كلية اآلثار واألنثروبولوجيا

  2  -  - 4 1  -  -  -  -  -  -  كلية القانون

  0  -  - - 2  -  -  -  -  -  -  كلية الفنون الجميلة

  1  -  - 6 6 2  -  -  -  -  -  تربيــــــةكلية ال

  1  -  - 4 3 2  -  -  -  -  - كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

  2  -  - 3  2 1  -  -  -  -  -كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم 

  الحاسوب
-  -  -  -  -  1  -  2  -  -  0  

  0  -  - -  2  -  -  -  -  -  -  كلية التربية الرياضية

  988  915 1044997 914 854 786 772 739 829 794  جــــــة الماجستيــــــردر

  36  42 65 69 54 61 59 37 39 39 23  كلية العلــــــــوم

 154 109 120 130 142 110 99 127 78 128 97  كلية اآلداب

 135 193 160 181 110 89 85 72 75 91 68  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

 295 293 321 356 340 347 318 344 353 306 224  تربيــــــةكلية ال
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  : ائرة القبول والتسجيلد ونشاطات اتإنجازأهم 

 استحداث األرشفة اإللكترونية.  .1

 استحداث بصمة اإلصبع للحضور والغياب ومتابعة الدوام.  .2

 . اإلنترنتتسجيل الطلبة عن طريق  .3

 استخدام حزم تسجيل الطلبة المستجدين.  .4

 السرعة في قبول وتسجيل الطلبة المستجدين.  .5

  

  التطلعات المستقبلية: 

واالســتغناء عــن العمــل   ،اإلنترنــتبيــرة فــي أن تكــون األعمــال فــي الــدائرة عــن طريــق الكمبيــوتر و    التطلعــات واآلمــال ك

 اليدوي قدر اإلمكان وأهمها: 

وهــذا يــؤدي إلــى حفــظ  ،1983أرشــفة جميــع ملفــات الطلبــة والســجالت الدراســية للــذين قبلــوا ســابقًا قبــل عــام   .1

 وع إليها عند الحاجة. وسهولة الرج ها،إنجازالسرعة في إلى و ،جميع المعلومات

 دون مراجعة القبول والتسجيل.  اإلنترنتقبول جميع الطلبة المستجدين عن طريق  .2

ممـا يضـمن    ،الحصول على جميع المعلومات عـن الطلبـة المقبـولين عـن طريـق الـربط اآللـي مـع األحـوال المدنيـة           .3

 صحة المعلومات عند الحاجة إليها. 

  

  المعوقات والحلول المقترحة: 

 الدائرة إلى موظفين أكفاء بسبب زيادة عدد الطلبة والتخصصات فيها في كل عام.  حاجة .1

 حاجة الدائرة إلى مبرمج لمتابعة عمليات البرمجة المستمرة وبسرعة.  .2

 حاجة الدائرة إلى مراقب مبنى دائم في الدائرة.  .3

تـدريبهم علـى القيـام بمهـام األعمـال      لموظفين إلى كثيـر مـن الـدورات التدريبيـة لزيـادة كفـاءتهم فـي العمـل أو         احاجة  .4

 األخرى التي قد تستجد في المستقبل داخل الجامعة وخارجها. 

 حاجة الدائرة إلى التواصل مع دوائر القبول والتسجيل في باقي الجامعات واإلطالع على أنظمتها واالستفادة منها.  .5

ر داخـل الجامعـة مثـل الماليـة واللـوازم والحاسـوب       حاجة الموظفين إلى الحوافز اإلدارية والمالية أسـوة ببـاقي الـدوائ    .6

  وغيرها.

  

  من اإلداريين في الدائرة: العاملون

الدرجة     

  العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

8  11  6  23  6  3  2  59  
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 الموارد البشرية وإحصائيــــات العاملين والتأمين
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ـــرة ــرية دائــــــ ــوارد البشــــــ   المــــــ

  

    المهمة الرئيسية: 

مــن أعضــاء هيئــة  ،بمهــام متابعــة وتنفيــذ سياســة الجامعــة المتعلقــة بتوظيــف الكفــاءات الالزمــة للجامعــة الــدائرة  تضــطلع

تنفيــذ سياســة الجامعــة المتعلقــة و، وفقــًا للقــوانين واألنظمــة المعمــول بهــا  ،وتــأهيلهم ومتابعــة شــؤونهم ،التــدريس والمــوظفين

وتـوفير الخـدمات الالزمـة لهـم مـن تـأمين صـحي         ،واإلجراءات المتعلقـة بوضـعهم الـوظيفي    ،ين حاجتها من الموارد البشريةبتأم

  بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجامعة. ،وسكن، وإقامة وتسهيالت أخرى، وتأمين على الحياة

ظفين والمســـــتخدمين،        قســـــم شـــــؤون هيئـــــة التـــــدريس، قســـــم شـــــؤون المـــــو تضـــــم الـــــدائرة ســـــبعة أقســـــام وهـــــي: 

  قسم البعثات والتدريب، قسم اإلسكان، قسم التسهيالت والسفر، قسم الديوان. قسم التأمينات،

  

  :التطلعات المستقبلية

  استحداث قسم المعلوماتية والتدقيق.  .1

  

  : اتنجازأهم النشاطات واإل

  ةــة التدريسيـــالهيئ

في مختلف الحقول والتخصصات، ولتحقيق هذا  ومؤهل متميز اديميجهاز أكلى توفير إسعت الجامعة منذ نشأتها 

 أعداداستقطاب الكفاءات من الداخل والخارج لتعيينها في الجامعة، والثاني إيفاد  األولالهدف فقد عملت على مسارين: 

حصول على درجات علمية كبيرة من المبعوثين الذين يتم انتقاؤهم بعناية من الطلبة المتميزين ضمن أسس تنافسية عالية، لل

ليكونوا رافدًا متجددًا للجهاز التدريسي في الجامعة. وقد بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في السنة  ،في مختلف التخصصات

بعد عام حتى بلغ عددهم  ًاردنية، وتزايد عددهم عامأمعظمهم من جنسيات غير  ) عضوًا51سيس الجامعة (أى لتاألول

كبير نظرًا  ،يين إلى حداألردنية، حيث تضاءلت نسبة غير األردنمعظمهم من حملة الجنسية  ،2014/2015) في عام 986(

وتبين ، أخرى ةمن جه كبيرة من المبعوثين سنويًا أعدادية من جهة، وسياسة الجامعة في إيفاد األردنلوجود الكفاءات 

  .مختلفةأعضاء هيئة التدريس في الجامعة بتوزيعاتهم ال أعدادالجداول التالية 

 

  في بداية الفترة األكاديميين أعدادتفاصيل 

  العدد  التفصيل

  950 على رأس العمل في بداية الفترة

  122 جديد خالل الفترة  نتعيي

  86 انتهت خدمتهم في الجامعة خالل الفترة

 986  المجمــــــــــــــوع
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  أعضاء هيئة التدريس أعدادأوًال: 

ة موزعين على وحدات الجامعة األكاديمي) من مختلف الرتب 986تدريسية في الجامعة (بلغ مجموع أعضاء الهيئة ال

 ة المختلفة.األكاديمي

  2014/2015ة للعام األكاديميأعضاء هيئة التدريس حسب الوحدة التنظيمية والرتبة 

  أستاذ  الوحدة التنظيمية
أستاذ 

  مشارك

أستاذ 

  مساعد
  مدرس

مساعد 

  تدريس
  المجموع

 177 10 30 27 40 70  العلومكلية
 140 2 20 38 32 48  اآلدابكلية
 73 0 22 14 12 25 داريةاالقتصاد والعلوم اإلكلية
 92 0 12 41 25 14 الحجاوي للهندسة التكنولوجيةكلية
 110 2 13 28 28 39  التربيةكلية
 82 1 11 20 26 24 اإلسالميةالشريعة والدراسات كلية
 45 2 7 8 9 19  التربية الرياضيةكلية
 32 0 2 11 12 7  القانونكلية
 62 3 21 12 18 8  الفنون الجميلةكلية
 38 0 8 10 8 12 واألنثروبولوجيااآلثار كلية
 12 0 1 10 0 1  السياحة والفنادقكلية

 49 0 15 15 15 4  تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب كلية

 23 3 6 8 2 4  اإلعالمكلية
  10  0  3  6 1 0  لةالصيدكلية

  10  0  2  5 2 1  الطبكلية

 31 0 23 4 4 0  مركز اللغات

  986 23 196 257 234 276  المجموع
  

  

  

  النسب المئوية ألعداد أعضاء الهيئة التدريسية حسب رتبهم األكاديمية

%27.99أستاذ، 

أستاذ مشارك، 
23.73%

أستاذ مساعد، 
26.06%

%19.88مدرس، 

مساعد تدريس، 
2.33%

أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد مدرس مساعد تدريس



  

 مئوية

% 

% 

% 

النسبة المئ  ع

97.67%

2.33%

100%

  الجامعة

  سية

 

  س
المجموع

963 

23 

986 

  

  األردنيّينر 

201/2015  

ة في األكاديميت

ة والجنسألكاديمي

  س
مساعد

تدريس

23 

0 

23 
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يس على الوحدات

  

  

  

األالرتبة  س حسب

ذ

  د
مدرس

195

2 

197

  

ء الهيئة التدريسي

التقرير السنو

عضاء هيئة التدري

ضاء هيئة التدريس

ذ

  رك

أستاذ

مساعد

2 251

6 

2 257

أعضاء عدادية أل

توزيع أع

أعض

  اذ
أستاذ

مشار

2 227

 6

2 233

النسب المئو

أستا  سية

267  ني

9 ردني

276  موع

 

الجنس

أرد

غير أر

المجم



 

  جموع

177 

140 

73 

92 

110 

82 

45 

32 

62 

38 

12 

49 

23 

10  

10  

31 

986 

10% 

  

المج  ذكر

140 7

109 0

58 3

80 2

86 0

65 2

38 5

26 2

49 2

35 8

9 2

32 9

19 3

7  0

6  0

13 

772 6

%78.00

  ناثواإل

  

201/2015  

  ب الجنس

ذ  نثىأ

37 0

31 9

15 

12 

24 

17 

7 

6 

13 

3 

3 

17 

4 

3 

4 

18 

214 2

%21.7.30
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ئة التدريس حسب

 سوب

70
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التقرير السنو
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 اإلسالميةت

 جيا

ات وعلوم الحاس

أع عداد المئوية أل

   التنظيمية

 لوم

 اب

قتصاد والعلوم ا

جاوي للهندسة

 ربية
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ولوجيا المعلوما

 عالم

 صيدلة
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 غات

  ع
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النسب

الوحدة

العلو كلية

اآلدا كلية

قتاال كلية

الحج كلية
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شرال كلية
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القان كلية

الفنو كلية

اآلثا كلية

السي كلية

تكنو كلية

اإلعال كلية

الص كلية

الطب كلية

مركز اللغ

المجموع

النسبة ا

 

  

  



 

 ،) عضوًا

201  

  جموع

2  

1  

8  

1  

1  

1  

6  

5  

/2015 )129
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  7

  3

  2

  4

  3

  5

  4

  3

201/2015  

ت األكاديمية حسب

لغاية أو انتداب 

اب حسب الوحد

بدون ر  اب

 8

 10

 1

 6

 7

 2

 2

 1

14ي لجامعة اليرموك

    107 
 

س على الوحدات

 إجازة أو إعارة

  

 أو إعارة أو انتد

إنتدا  عارة

1  2

3  1

3  2

1  0

4  2

3  5

0  0

0  1

التقرير السنو

ضاء هيئة التدريس

ن حصلوا على

  

جازة بدون راتب

إع

 

 

توزيع أعض

  واإلنتداب

ة التدريس الذين

ى النحوالتالي:

 تفرغ علمي أو إج

   التنظيمية

 وم اإلدارية

سة التكنولوجية

اإلسالميةسات

 

 ولوجيا

جازة واإلعارة و

دد أعضاء هيئة

سب الكليات على

صلون على إجازة ت

الوحدة

  لعلوم

  آلداب

إلقتصاد والعلوم

لحجاوي للهندس

  لتربية

والدراس لشريعة

 لفنون الجميلة

واألنثروبوآلثار 
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الحاص
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اآل كلية
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ال كلية
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  المجموع  تفرغ علمي  بدون راتب  إنتداب  إعارة  الوحدة التنظيمية

  4  4  0  0  0  التربية الرياضية كلية

  8  1  2  4  1  القانون كلية

  8  4  4  0  0 تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب كلية

  2  0  2  0  0  اإلعالم كلية

  1  1  0  0  0  مركز اللغات

 129 51 45 17  16  المجموع

  

يقضون إجازة التفرغ العلمي، انتداب، إعارة من جامعات أخرى في جامعة اليرموك بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الذين و

  موزعين حسب الكليات على النحوالتالي:  ،) عضوًا21( 2014/2015 حسب الوحدة األكاديمية للعام

  

حسب الوحدة إجازة التفرغ العلمي، انتداب، إعارة من جامعات أخرى في جامعة اليرموك  عدد أعضاء هيئة التدريس الذين يقضون

  2014/2015 ة للعاماألكاديمي

  المجموع  تفرغ علمي  إعارة  الوحدة التنظيمية

  7 7  0  كلية العلوم

  2 2 0  كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

  5 5 0  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

  1 1 0  ون الجميلةكلية الفن

  3 3 0  كلية التربية الرياضية

  1 0  1  كلية الصيدلة 

  2 2  0  كلية الطب

 21 20  1  المجموع

 

  )2014/2015 - 77/78( تطور عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة لألعوام الدراسية

  رغمحاضر متف مساعد تدريس  مدرس  أستاذ مساعد  أستاذ مشارك  أستاذ المجموع  العام الجامعي

1977/1978 77  5  11  38  2  13  8  

1978/1979 103  8  12  57  7  15  4  

1979/1980 156  7  13  92  10  30  4  

1980/1981 225  11  15  113  18  50  18  

1981/1982 312  15  24  172  20  53  28  

1982/1983 394  16  38  225  27  67  21  

1983/1984 478  25  51  249  44  74  35  

1984/1985 505  25  55  276  46  65  38  
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  رغمحاضر متف مساعد تدريس  مدرس  أستاذ مساعد  أستاذ مشارك  أستاذ المجموع  العام الجامعي

1985/1986 578  24  74  290  53  85  52  

1986/1987 457  20  65  233  41  63  35  

1987/1988 475  16  84  224  39  66  46  

1988/1989 492  25  92  228  34  66  47  

1989/1990 525  26  128  199  56  70  46  

1990/1991 535  27  143  191  64  65  45  

1991/1992 583  39  145  182  64  72  81  

1992/1993 616  63  166  246  70  71  0  

1993/1994 633  71  166  229  68  80  19  

1994/1995 640  77  161  230  75  73  24  

1995/1996 664  81  166  237  76  73  31  

1996/1997 676  96  171  231  84  60  34  

1997/1998 663  103  170  208  86  55  41  

1998/1999 657  108  164  203  90  48  44  

1999/2000 665  119  169  190  88  52  47  

2000/2001 673  126  173  188  89  55  42  

2001/2002 705  159  166  184  97  57  50  

2002/2003 727  170  166  187  101  60  41  

2003/2004 762  183  164  204  112  66  33  

2004/2005 755  196  162  208  123  66  0  

2005/2006 808  223  184  201  131  69  0  

2006/2007 772  211  202  178  119  62  0  

2007/2008 760  203  202  108  127  58  162  

2008/2009 749  208  197  159  123  53  9  

2009/2010833  218  200  221  164  30  0  

2010/2011 922  221  198  255  224  24  0  

2011/2012 928  235  210  248  214  21  0  

2012/2013 935  252  209  250  202  22  0  

2013/2014 947  250  229  253  192  23  0  

2014/2015 986  275 233 257 197 23 0 
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ة التدريس في الج د أعضاء هيئةاعد عتطور أ

 

  

  



  المجموع
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140 

73 

92 
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82 

45 

32 

62 

38 

12 

49 

23 

11 

10 

31 

986 
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  الكلية

 

دارد والعلوم اإل

ي للهندسة التكن
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  ثالثًا: الترقيات العلمية

  .) عضوًا85(ة األكاديميإلى مختلف الرتب بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس  الذين تمت ترقيتهم 

  2014/2015للعام الجامعي  الذين تمت ترقيتهم إلى مختلف الرتب األكاديميةأعضاء هيئة التدريس 

  العدد  كليةال

  20 العلومكلية

  15 اآلدابكلية

  1 داريةتصاد والعلوم اإلاالقكلية

  5 الحجاوي للهندسة التكنولوجيةكلية

  18 التربيةكلية

  8 اإلسالميةالشريعة والدراساتكلية

  2 القانونكلية

  1 التربية الرياضيةكلية

  6 تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوبكلية

  5 واألنثروبولوجيااآلثاركلية

  2 الفنون الجميلةكلية

  2 اإلعالمكلية

  85  المجموع

  

  رابعًا: التعيينات

  التالي:) عضو هيئة تدريس في مختلف الكليات وعلى النحو 122ن في الجامعة (ّيـُع

  2014/2015في الجامعة للعام الجامعي  المعّينونأعضاء هيئة التدريس 

  العدد  كليةال

  29 العلومكلية

  13 اآلدابكلية

  7 ةدارياالقتصاد والعلوم اإلكلية

  20 الحجاوي للهندسة التكنولوجيةكلية

  2 التربيةكلية

  15 اإلسالميةالشريعة والدراساتكلية

  1 القانونكلية

  4 التربية الرياضيةكلية

  6 تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوبكلية

  3 الفنون الجميلةكلية

  3 اإلعالمكلية

  3 كلية السياحة والفنادق

  9 كلية الصيدلة

  7 كلية الطب

  122  المجموع
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  العلمية اتـــالبعث

أمين حاجتها من أعضاء الهيئة التدريسية من خالل التركيز على إيفاد مبعوثين للحصول على إلى تتسعى الجامعة 

بعوثين ويتم اختيارهم وفق معايير وأسس تنافسية، ويبلغ عدد الم ،المؤهالت الجامعية في التخصصات التي تحتاجها الجامعة

جدول الة المبينة في األكاديميموزعين على الوحدات  ،) مبعوثًا113( 31/8/2015الذين هم على رأس بعثاتهم حتى تاريخ 

  اآلتي:

  31/8/2015/ التخصص حتى كليةموزعين حسب ال دكتوراهالمبعوثين للحصول على درجة الماجستير أو ال

  العدد  التخصص  كليةال

لو
نو

تك
 ال

سة
د
هن
لل
ي 

او
ج
ح
ال

ية
ج

 

 3  هندسة النظم المعلوماتية الطبية الحيويةقسم 
  5  القوى الكهربائيةهندسة قسم 

  5  هندسة الحاسوب قسم 

  5  العمارةهندسة قسم 

  2  قسم الهندسة الصناعية

  5  قسم الهندسة المدنية

  6  قسم هندسةاالتصاالت

  1  قسم هندسة االلكترونيات

  32  المجموع

IT 

  4  بقسم علوم الحاسو

  4  قسم نظم المعلومات اإلدارية

  5  قسم نظم المعلومات الحاسوبية

  13    المجموع

 الطب
  12 الطب

  12    المجموع

وم
عل
ال

 

  1 قسم اإلحصاء

  4 قسم الرياضيات

  2 قسم العلوم الحياتية

 3 قسم الفيزياء
 1 قسم علوم األرض والبيئة

 11    المجموع

 الصيدلة
  7 الصيدلة

 7    موعالمج

 الفنون الجميلة

  1 قسم التصميم

  1 قسم الموسيقا

 2    المجموع

اآلثار 

 واألنثروبولوجيا

  1 قسم اآلثار

  1 قسم صيانة المصادر التراثية وإدارتها

 2    المجموع
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  العدد  التخصص  كليةال

  اآلداب

  3 قسم الترجمة

  1 قسم الجغرافيا

  1 قسم اللغات الحديثة

  2 قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها

 7    لمجموعا

االقتصاد 

والعلوم 

  اإلدارية

  4 قسم إدارة األعمال

  3 قسم اإلدارة العامة

  4 قسم التسويق

  4 قسم العلوم المالية والمصرفية

  5 قسم المحاسبة

 20    المجموع

  التربية

  2 قسم المناهج والتدريس

  2 قسم علم النفس اإلرشادي والتربوي

 4    المجموع

  الرياضة 
  3 الرياضةعلوم

  3    المجموع

  113  المجموع الكلي

  

  والدرجة العلمية بلد اإليفادموزعين حسب  2014/2015المبعوثين خالل العام الجامعي  أعدادإحصائية ب

 بلد اإليفاد
  الدرجة العلمية

 العدد
  ماجستير   دكتوراة

 5 1 4 الواليات المتحدة

 2 0 2 الواليات المتحدة–بريطانيا 

 4 0 4 يابريطان

  1  0  1  السويد

  1  0  1  كندا

 13  1  12 المجموع
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  بلد اإليفاد والجنسموزعين حسب  31/8/2014حتى تاريخ المبعوثين  أعدادإحصائية ب

 بلد اإليفاد
  الجنس

 العدد
  ذكر  أنثى

 1 1 0 أسبانيا

 3 3 0 استراليا

 1 0 1 األردن

  1  1  0 الدانمارك

  3  0  3  السويد

  2  0  2  ألمانيا

  61  37  24 الواليات المتحدة

  1  0  1 ايرلندا الشمالية

  1  1  0  ايطاليا

  24  15  9  بريطانيا

  1  0  1  بلجيكا

  1  0  1  فرنسا

  12  10  2  كندا

  1  0  1  مصر

 113  68  45 المجموع

 

  كليةموزعين حسب ال 31/8/2015المبعوثين حتى تاريخ  أعدادإحصائية ب

  العدد  كليةال

 11 كلية العلوم

 7 ة اآلدابكلي

 20 داريةكلية االقتصاد والعلوم اإل

 32 كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 4 كلية التربية

 2 كلية الفنون الجميلة

 2 كلية اآلثار واألنثروبولوجيا

 3 كلية التربية الرياضية

 13 وعلوم الحاسوبكلية تكنولوجيا المعلومات

 12 كلية الطب

 7 كلية الصيدلة

 113  موعالمج
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   31/8/2015المبعوثين موزعين حسب الكلية حتى تاريخ  أعداد

  

  

 ًاواحد ًاومبعوث ،للحصول على درجة الدكتوراه) مبعوثًا 12( :) مبعوثًا إلى مختلف الجامعات13كما أوفدت الجامعة (

  ة المبينة في الجدول اآلتي: األكاديميموزعين على الوحدات ، 2014/2015للعام الجامعي  على درجة الماجستيرللحصول 

  / التخصص/ الدرجةكليةموزعين حسب ال 2014/2015الجامعي  عامن في الوالمبعوث

 التخصص كليةال
 الدرجة

 العدد
ماجستير  دكتوراه

 1 0 1  العلوم الحياتية  العلوم كلية

االقتصاد كلية 

  والعلوم اإلدارية

 1 0 1 إدارة أعمال/ اإلدارة اإلستراتيجية

 3  1 2  التسويق
  1  0  1  المحاسبة

  1  0  1  علوم مالية ومصرفية

الحجاوي  كلية

للهندسة 

  التكنولوجية

 1 0 1 الهندسة الصناعية

 1 0 1  هندسة اإلنشاء

 1 0 1  هندسة العمارة

 كلية الصيدلة
Pharmacy Administrator 1  0  1  

  1 0 1 الصيدلة الصناعية 

  1  0  1 الداخلي التصميم الفنون الجميلة كلية

 13 1 12 المجموع الكلي
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  كليةموزعين حسب ال 2014/2015المبعوثين خالل العام الجامعي  أعدادإحصائية ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  والدرجة العلمية بلد اإليفادموزعين حسب  2014/2015المبعوثين خالل العام الجامعي  أعدادإحصائية ب

 العدد كليةال

 1 العلومكلية

 6 االقتصاد والعلوم اإلداريةكلية

 3 الحجاوي للهندسة التكنولوجيةكلية

  2 الصيدلةكلية

  1 الفنون الجميلةكلية

 13 المجموع

 بلد اإليفاد
  الدرجة العلمية

 العدد
  ماجستير   دكتوراة

 5 1 4 الواليات المتحدة

 2 0 2 الواليات المتحدة–بريطانيا 

 4 0 4 بريطانيا

  1  0  1  السويد

  1  0  1  كندا

 13  1  12 المجموع



  2014/2015التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

      118 
 

  الهيئـــة اإلداريــة والفنيــة

  

سـواء بتعيـين األفـراد المـؤهلين مـن أصـحاب        ،تولي الجامعة عناية خاصة بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة من العـاملين 

ن طريق عقد الدورات و بالتدريب والتأهيل عأمتحانات ومقابالت خاصة، الذين يتم انتقاؤهم بدقة بعد إخضاعهم ال ،الكفاءات

أو التخصصـات الفنيـة التـي تتعلـق      دارةليه العلم في مجـال اإل إوالندوات المتخصصة؛ ليبقوا على اطالع على أحدث ما توصل 

  بمجال عملهم؛ ليتمكنوا من مواكبة التغييرات السريعة في العالم والتقدم التكنولوجي الهائل.

) عــامًال يعملــون فــي الوحــدات التنظيميــة المختلفــة فــي الجامعــة،     1621بلــغ عــدد العــاملين مــن اإلداريــين والفنيــين (   

والجداول التالية تبين توزيعاتهم المختلفـة سـواء مـن حيـث الجهـة التـي يعملـون بهـا، أو طبيعـة عملهـم، أو الفئـة التـي ينتمـون              

  إليها.

  في بداية الفترةالعاملين من اإلداريين والفنيين  أعدادتفاصيل 

  العدد  التفصيل

  1647 على رأس العمل في بداية الفترة

  49 جديد خالل الفترةنتعيي

  154 انتهت خدمتهم في الجامعة خالل الفترة

  79 المحولين من مياومة إلى مقطوع

 1621  المجمــــــــــــــوع

  

  العاملين من اإلداريين والفنيين موزَّعين على مجموعات حسب طبيعة الوظيفة أعداد

  العدد  طبيعة الوظائف

  433 مجموعة الوظائف المساندة للعملية التدريسية (مهندسو المختبرات، فنيو المختبرات ....الخ)

  145 مجموعة الوظائف التعليمية ( المدرسة النموذجية)

  7 الطبيةوظائف المجموعة 

  523 مجموعة الوظائف الخدمية ( تغذية، نقل، زراعة، نظافة، عامل مكتب)

  513 اإلدارية والفنية ( وتشمل باقي العاملين من غير الفئات المذكورة أعاله)مجموعة الوظائف 

 1621  المجمــــــــــــــوع
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والفنيين موزعين

  

ريين والفنيين حس

  ين

ريين والفنيين حس

التقرير السنو

ن من اإلداريين و

لعاملون من اإلدار

صفة التعيي

 صنفون

 طوع

 ود

 ر يومية

 فأة

  موع

لعاملون من اإلدار

العاملو
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المص

المقط
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بأجور

مكاال

المجم
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 والجـدول          
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ا
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اب
ر
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0 56 

0 16 

1 171 

2 32 

44 116 

0 4 

13300 

1 8 

0 9 

0 9 

1 14 

، يبلـغ عـدد الع

اتـب المقطـوع)

  

20/2015

  ت (المقطوع)

ية
ان
ث

ثة 
ال
ث

 

اب
ر

2 0 0

1 1 0

1 0 0

3 4 

0 0 2

9 17 4

0 0 0

34 86 38

0 0 

0 0 0

0 0 0

1 0 

   التعيين

) مسـتخدمًا31

لمكافـأة أو بالرا

  ة

014لعام الجامعي

الفئات

سة
اد
س

لى
أو

  

ي

0 1 2

2 0 

0 0 

0 0 

1 2 0

1 8 9

0 0 0

3 11 4

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 1 

201/2015  

ن حسب صفة

 يبلـغ عـددهم (   

و بـالعقود أو بال

ين حسب الدرجة

الدرجة والفئة لل

  فون والعقود)

عة
اب
ر

سة 
ام
خ

0 0 

23 0 

7 0 

75 4 

2 0 

13 1 

1 0 

6 1 

0 0 

6 0 

4 0 

6 0 
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اريين والفنيين

ياومة، والـذين ي

دمـة (مصـنفًا أو

 اإلداريين والفنيي

 

 

حسب الوحدة وا

رجات (المصنفو

ية
ان
ث

ثة 
ال
ث

 

ب
ر

3 0 

14 10 3

5 2 

23 55 5

2 22 

10 8 3

2 1 

5 11 

3 1 

3 0 

4 1 

0 0 

التقرير السنو

عاملين من اإلد

ن يعملون بالمي

 عـامًال فـي الخد

  رجة والفئة:

وزيع العاملين من

والفنيين ح داريين

الد

لى
أو

  

ي

0 

5 4

1 

6 3

1 

5 0

0 

5 

3 

0 

0 

5 

توزيع الع

مستخدمين مّمن

)1590نيـين (

سب الوحدة والد

تو

ي الجامعة من اإلد

  الوحدة

 ب

 استثنينا فئة الم

 اإلداريين والفن

 توزيعاتهم حسب

 العاملون في

درجة (الفئة)/ ا

  العربية

 ة

 جية

 امعي

لصيانة والتدريب

 لتخطيط

  العامة

 دارية والمالية

 لقانونية

 

 لعامة واإلعالم

 

  

ذاإ

الجامعة من

التالي يبّين

الد

اتحاد الجامعات

 يةالدائرة المال

الدائرة الهندسية

المدرسة النموذ

دائرة األمن الجا

دائرة اإلنتاج وا

دائرة التنمية وا

دائرة الخدمات

دائرة الرقابة اإل

دائرة الشؤون ال

دائرة العطاءات

دائرة العالقات ا
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  الدرجة (الفئة)/ الوحدة

  الفئات (المقطوع)  الدرجات (المصنفون والعقود)
وع

جم
لم
ا

لى  
أو

ية  
ان
ث

ثة 
ال
ث

عة 
اب
ر

سة 
ام
خ

سة
اد
س

لى
أو

ية  
ان
ث

ثة 
ال
ث

عة 
اب
ر

 

 59 2 0 0 0 1 8 21 7 11 9 دائرة القبول والتسجيل

 53 12 3 1 0 2 3 13 12 3 4 دائرة اللوازم

 57 2 2 3 1 1 4 31 4 8 1 دائرة الموارد البشرية

 39 8 4 3 2 0 1 11 3 6 1 دائرة رئاسة الجامعة

 64 6 0 2 0 3 3 19 12 15 4 دائرة مكتبة الحسين بن طالل

 7 0 1 0 0 0 1 3 0 1 1 امعة اليرموكصندوق االستثمار لج

 23 1 0 0 0 1 0 11 5 5 0 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

 76 9 3 2 2 3 2 11 15 23 6 عمادة شؤون الطلبة

 30 2 2 2 1 2 0 10 1 8 2 كلية اآلثار واألنثروبولوجيا

 30 1 1 1 1 0 2 16 3 5 0 كلية اآلداب

 23 1 1 1 0 0 1 12 0 7 0 كلية اإلعالم

 17 0 2 0 0 0 0 8 2 5 0 كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية

 19 2 2 0 0 1 1 6 2 5 0 كلية التربية

 27 1 5 1 0 0 1 5 6 8 0 كلية التربية الرياضية

 66 0 1 2 0 0 5 42 8 6 2 كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 9 0 1 0 0 0 0 5 1 2 0 كلية السياحة والفنادق

 17 1 0 1 0 1 1 3 8 2 0 لية الشريعة والدراسات اإلسالميةك

 5 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 كلية الصيدلة

 11 0 1 0 0 0 0 8 0 2 0 كلية الطب

 62 4 3 1 2 1 2 27 8 8 6 كلية العلوم

 23 0 0 1 1 0 1 9 6 4 1 كلية الفنون الجميلة

 7 0 0 1 0 0 0 3 2 1 0 كلية القانون

 36 0 1 1 1 0 2 22 5 4 0 ا المعلومات وعلوم الحاسوبكلية تكنولوجي

 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 مركز االميرة بسمة لدراسات المرأة األردنية

 5 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 مركز الجودة والتطوير األكاديمي

 51 4 1 0 0 1 0 25 10 9 1 مركز الحاسب والمعلومات

 8 1 0 0 0 1 0 1 2 3 0 مركز اللغات

 15 2 0 0 0 0 0 6 0 4 3 كز الملكة رانيا للدراسات األردنيةمر

 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية

 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 وحدة المشاريع الخارجية

1422481590 74 34 26 23623547546 74 المجموع

  ًا.) مستخدم31في الجامعة والبالغ عددهم ( المستخدمين عداد* ال تشمل هذه األ
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 موزعين حسب الوظائف التالية: في وحدات الجامعة المختلفة موظفًا) 49  : تم تعيين (التعــــــــيين 

o  1عدد ( المدرسة النموذجيةفي معلم.( 

o 21عدد ( فنيّيون.( 

o 21( إداري عدد(. 

o ) 2وظائف طبية عدد(. 

o ) 4وظائف الخدمات عدد.( 
  

 موظفًا في وحدات الجامعة المختلفة.360  : تم ترفيع (الترفيعــــات ( 

 موظفًا زيادة سنوية في وحدات الجامعة المختلفة.1152: تم زيادة (الزيادات السنوية ( 

 موظفًا.60( هبما مجموع ) موظفًا22وانتهاء خدمة ( ،) موظفًا38(: تم قبول استقالة االستقــاالت ( 

 موظفًا بين وحدات الجامعة المختلفة.68: تم نقل (النقــــــــــل ( 

 في وحدات الجامعة المختلفة.) موظفًا 48(لــ : تّم تغيير المسمى الوظيفي تغيير المسمى الوظيفي 

  مقطوع.إلى من مياومة  )79(تحويل  

        



  2014/2015التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

      124 
 

  الصحي والتأمين على الحياة التأمين

  

مثــل الزوجــة واألبنــاء   ،يهــدف التــأمين الصــحي إلــى تــوفير المعالجــة الطبيَّــة للعــاملين فــي الجامعــة ومــن يعيلــونهم     

إن لم يكن العامل في الجامعة مشموًال بتأمين صحي آخر، وتتولى  ،والبنات والوالدين. ويكون االشتراك في التأمين إلزاميًا

وعقــد االتفاقيــات مــع  ،وتحقيــق أهدافــه ،الصــحي فــي الجامعــة مســؤولية تطبيــق أحكــام نظــام التــأمين الصــحي لجنــة التــأمين 

  المستشفيات والمراكز الصحية وعيادات األطباء وشركات التأمين.

المعالجــة الصــحية فــي المركــز  وقــد عملــت الجامعــة علــى تــأمين طلبتهــا والعــاملين فيهــا صــحّيًا، ووّفــرت لهــم أيضــاً 

يـة، وفـي العيـادات والمستشـفيات الحكوميـة      األردنالصـحي لجامعـة العلـوم والتكنولوجيـا      والمركـز لجامعـة اليرمـوك،   الصحي 

  على تقارير طبية. بناًء ،في الحاالت التي تتطلب ذلك ،األردنوالخاصة، باإلضافة إلى المعالجة خارج 

ك بموجـب عقـود تأمينيـة مـع شـركات التـأمين       وكذلك تؤمن الجامعة على حياة العاملين فيها من جميع الفئـات، وذلـ  

  تجّدد سنويًا. 

  

  )31/12/2015-1/1/2015( 2014/2015الجامعي  خالل العامالتأمين الصحي  :أوًال

ــي    ــحي هــ ــأمين الصــ ــة التــ ــدإن خدمــ ــذه       أحــ ــد هــ ــا، وتمتــ ــاملين فيهــ ــة للعــ ــدمها الجامعــ ــي تقــ ــددة التــ ــازات المتعــ االمتيــ

ــل في    ــة العامـ ــاء خدمـ ــد انتهـ ــى بعـ ــة حتـ ــاالخدمـ ــام    ،هـ ــي النظـ ــا فـ ــروط المنصـــوص عليهـ ــمن الشـ ــدة   ،ضـ ــق بمـ ــا يتعلـ فيمـ

  العمل وسبب انتهاء الخدمة في الجامعة.  

 س عملهـــم ومنتفعـــيهم أوقـــد بلـــغ عـــدد المســـتفيدين مـــن التـــأمين الصـــحي مـــن المشـــتركين الـــذين مـــا زالـــوا علـــى ر           

ــتفيدًا12633( ــتركين الـــذين انتهـــت خـــدم     ،) مسـ ــتفيدين مـــن المشـ ــغ عـــدد المسـ ــا بلـ ــة  كمـ اتهم مـــن العمـــل فـــي الجامعـ

نفقـــــت أالمشــــتركين والمنتفعــــين والمبــــالغ التــــي      أعـــــداد) مســــتفيدًا، والجــــداول التاليــــة توضــــح     2529ومنتفعــــيهم ( 

  على التأمين الصحي. 

  

 المشتركون بالتأمين الصحي مّمن هم على رأس عملهم، والمنتفعون حسب درجة التأمين 

  زوجة  أبناء  نفسة  درجة التأمين
  المعالون

  زوج+والدان
  المجموع

  332  6  82  164  80  خاصة 

  6622  204  1135  3761  1522  أولى 

  5317  200  894  3240  983  ثانية 

  362  12  44  183  123  ثالثة 

  12633  422  2155  7348  2708  المجموع

    

  

   



  2014/2015التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

      125 
 

  المشتركون بالتأمين الصحي مّمن هم على رأس عملهم، والمنتفعون حسب درجة التأمينالمتقاعدون 
  

  زوجة  أبناء  نفسة  درجة التأمين
  المعالون

  زوج+والدان
  المجموع

  77  1  22  24  30  خاصة 

  991  8  233  447  303  أولى 

  1371  7  297  720  347  ثانية 

  90  1  5  36  48  ثالثة 

  2529  17  557  1227  728  المجموع
  

  

  ).15162التأميــــن الصحي ومنتفعيهـــم (في وبهذا يصبح إجمالي عدد المشتركين 

  

  الرسوم المستوفاة 

موضحة  ًا) دينار341804.616بلغت رسوم االشتراك المستوفاة من العاملين والمنتفعين ممن هم على رأس عملهم (

  حسب درجة التأمين: التاليبالجدول 

 

  رسوم االشتراك بالتأمين الصحي المستوفاة من العاملين والمنتفعين حسب درجة التأمين 

  (بالدينار)سنوي المبلغ   (بالدينار) شهريلغ المب  درجة التامين

  13312.632 1109.836  خاصة

  198821.184 16568.432  أولى

  124631.4 10385.95  ثانية

 5034 419.5  ثالثة

  341804.616 28483.718  المجموع

  

 ماعمل في الجامعة والذين انتهت خدماتهم من ال ،بلغت رسوم االشتراك المستوفاة من المستفيدين من التأمين الصحيو

 حسب درجة التأمين: التاليموضحة في الجدول  ًا) دينار70841.544زالوا مشتركين بالتأمين (
  

  رسوم االشتراك المستوفاة من المستفيدين من التأمين الصحي الذين انتهت خدماتهم في الجامعة 

  (بالدينار)سنوي المبلغ   (بالدينار) شهريالمبلغ   درجة التأمين

 3919.632 326.636 خاصة

  31870.968 2655.914 أولى

  33592.944 2799.412 ثانية

  1458 121.5 ثالثة

 70841.544 5903.462  المجموع

  

ضافة الى الذين انتهت خدمتهم في الجامعة باإل ،مجموع رسوم االشتراك المستوفاة مّمن هم على رأس عملهم في الجامعة - ج

  .ًا) دينار412646.16(
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  لمعالجة للمشتركين والمنتفعين نفقات ا

  نفقات معالجة المشتركين والمنتفعين لدى المستشفيات والمراكز الصحية: التالييوضح الجدول 
  

  31/12/2015 – 1/1/2015عن الفترة نفقات المعالجة للمشتركين والمنتفعين من التامين الصحي في جامعة اليرموك     

  قيمة المطالبة  اسم الجهة الطبية

لغ التي المبا

  تحملتها الجامعة

المبالغ التي تحملها 

  المشتركون

  المبلغ (بالدينار)  المبلغ (بالدينار)

 137281.48 522536.84 876197.609  المستشفيات الخاصة 

 5503.04 21877.81 27387.812  الخدمات الطبية 

 11139.23 28612.56 54441.369  الجامعة األردنية

 14754.61 34869.88 65755.605  المركز الوطني للسكري 

 150290.19 360905.44 612258  مستشفى الملك المؤسس 

 1517.46 0.5 1517.96  مركز صحي اليرموك الشامل 

 81379.22 268610.49 372766.523  مركز صحي العلوم والتكنولوجيا

 39736.6 146665.7 248177.65  )/ أشعةالشبكة الطبية (صيدليات/ مختبرات/ أطباء

 59925.97 92188.17 196422.417  المطالبات التي تصرف مع الراتب

 109539.91 486997.06 625471.865  نقابة الصيادلة

 611067.71 1963264.45 3080396.81  المجموع

  

  2014/2015خالل العام التأمين على الحياة 

                عــــاملين لــــدى شــــركة العــــرب للتــــأمين بلغــــت أقســــاط التــــأمين التــــي تحملتهــــا الجامعــــة لقــــاء التــــأمين علــــى حيــــاة ال  

  ) دينارًا.73249(

بلغت التعويضات التي قامت شركة التـأمين بـدفعها للمسـتفيدين مـن التـأمين (العاملين/الورثـة) بسـبب الوفـاة أو العجـز          

  ) دينارًا.64611(
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  خدمـــات اإلسكــان والتسهيــالت والسفــر

  

علـى شـقق الجامعـة السـكنية الخاصـة بالعـاملين والضـيوف فـي السـكن الجنـوبي وإسـكان             سكان اإلشرافيتولى قسم اإل

يلـي   امـ ، باإلضافة إلـى اإلشـراف علـى االنتسـاب واالنسـحاب مـن صـندوق إسـكان العـاملين فـي الجامعـة، وقـد تـّم تنفيـذ م              ةزبد

  : 2014/2015خالل العام الجامعي 

  عدد الحركات  عمال المنجزةاأل

  ) شقة34( لشقق الشاغرةمتابعة صيانة ا

  ) حركة22( حركات اإلشغال لشقق العقبة/ الوحدات

  ) حركة236( حركات اإلشغال لشقق العقبة/ العالمية

  ) حركة29( حركات اإلشغال للقاطنين

  ) حركة31(  نتساب لصندوق إسكان العاملين في الجامعةحركات اال

  ) حركة14(  امعة حركات االنسحاب من صندوق إسكان العاملين في الج

  

  

  عدد الحركات  عمال المنجزةاأل الرقم

  ) تذكرة120شراء (  تذاكر سفر وندوات ومؤتمرات علمية.1

  ) تذكرة35شراء (  تذاكر سفر المبعوثين وأجور شحن كتبهم وأمتعتهم .2

  65  إذن مغادرة للعاملين في الجامعة .3

4.
حمــل لوحــة إدخــال مؤقــتت،تجديــد إقامــات ســيارة تحمــل لوحــة تجديــد إقامــة ســيارة

  يةاألردنألعضاء هيئة التدريس غير 
6  

5.
تأشـــيرة مـــن الســـفارات لمشـــاركة أعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي الجامعـــة فـــي مـــؤتمرات

  وندوات علمية
49  

  39  تأشيرات دخول لضيوف الجامعة.6

  10  يين وعائالتهماألردنإقامة سنوية ألعضاء هيئة التدريس من غير .7

  24  ييناألردنهيئة التدريس من غير تصريح عمل ألعضاء .8

  

  

  من اإلداريين في الدائرة: العاملون

الدرجة     

  العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

1  8  4  31  4  1  8  57  
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  الدائــــرة الماليـــة وإحصائيـــات الموازنـــة
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  ةــرة الماليــالدائ

  

  المهمة الرئيسية: 

وفـق النظـام    ،المترتبـة عليهـا   االلتزامـات ودفـع   ،بمـا فـي ذلـك قـبض أموالهـا وتحصـيلها       ،الشؤون الماليـة للجامعـة   إدارة

المالي للجامعة، وتنفيذ السياسات والخطـط والبـرامج المتعلقـة بـذلك، واتخـاذ اإلجـراءات الكفيلـة بحمايـة هـذه األمـوال، وذلـك            

  هات المعنية. بالتنسيق مع الج

تضــم الــدائرة ثمانيــة أقســام وهــي: قســم الــواردات، قســم الموجــودات وحســاب التكــاليف، قســم الموازنــة والحســابات      

  العامة، قسم الرواتب والضمان، قسم التدقيق، قسم النفقات، قسم الصناديق الخاصة، قسم الديوان.

  

  موازنة الجامعة ومواردها المالية

قرارهـا ورفعهـا إلـى    إوتقـدم إلـى مجلـس الجامعـة لمناقشـتها و      ،زنتها المالية في بداية كـل عـام  موا عدادإتقوم الجامعة ب

  .ومن ثم إلى مجلس التعليم العالي للمصادقة عليها ،مجلس األمناء

  

  تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:

    الرسوم الدراسية.  .1

  ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.  .2

  لسنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة.المنحة ا  .3

  ضافية.حصة الجامعة من الرسوم الجمركية والرسوم اإل  .4

ما يتأّتى من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمراكز، وما يتأّتى من المشاريع اإلنتاجية والمرافق   .5

  الجامعية.

ات وغيرها، وفقًا ألحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي، على أن تؤخذ الهبات والتبرعات والمنح والمساعد  .6

  إذا كانت من مصدر غير أردني. ،موافقة مجلس الوزراء

    أخرى. إيراداتأية   .7

  تحصيل األموال األميرية المعمول به. ل وفقًا لقانونحّصوتعتبر أموال الجامعة أمواًال عامة ُت
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  2014موازنة الجامعة لعام وفيما يلي تفصيالت عن 
  

  2014لعام  يراداتأوًال: اإل

، ويبــين الجــدول اآلتــي ًا) دينــار55969338.526( 31/12/2014-1/1بلــغ مجموعهــا الفعلــي المحصــل للفتــرة مــن  

  :يراداتتفصيالت هذه اإل

  2014المقدرة والفعلية في موازنة الجامعة لعام  يراداتاإل    

 اسم الحساب

اإليرادات المقدرة 

في موازنة عام 

2014  

اإليرادات الفعلية 

المحصلة خالل 

  2014عام 

  الرصيد
نسبة ال

  المئوية
  دائن  مدين

  الرسوم الجامعية إيرادات:الباب األول

100.652  0.000-44700000.00044991402.934291402.934  إيرادات الرسوم الجامعية

100.652 0.000- 44700000.00044991402.934291402.934 مجموع الباب األول

 الباب الثاني: اإليرادات الذاتية

 91.032  241943.333  0.000 2456056.667 2698000.000 إيرادات الوحدات اإلنتاجية

  92.347  150147.670  0.000 1811852.330 1962000.000 إيرادات المراكز العلمية

 91.586  392091.003  0.000 4267908.997 4660000.000 مجموع الباب الثاني

 تبرعات ومنح إيرادات ألعوام سابقة والباب الثالث: 

 0.000  0.000  0.000 0000000.000 0000000.000 رسوم إضافية وجامعية مستحقة

100.000  0.000  0.000 2000000.000 2000000.000  تبرعات دورية ومنح

100.000  0.000  0.000 2000000.000 2000000.000 مجموع الباب الثالث

 ومنحة الحكومة الباب الرابع: الدعم الحكومي

 67.286 2289973.405  0.000 4710026.595 7000000.000  الدعم الحكومي

  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 منحة الحكومة لتسديد الديون

 67.286  2289973.405  0.000 4710026.595 7000000.000 مجموع الباب الرابع

 العجز: الخامسالباب 

 0.000 7.873250.000  0.000 0000000.000 7.873250.000 تسهيالت وقروض لتغطية العجز

 0.000 7.873250.000  0.000  0000000.000 7.873250.000  الخامسمجموع الباب 

 10263911.47484.503  66233250.00055969338.5260.000 المجموع العام
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  2014لعام  ثانيًا: النفقات

) دينارًا موزعة على 5675631.858( 31/12/2014 – 1/1بلغ مجموع النفقات الفعلية المدفوعة للفترة من 

  األبواب الواردة في الجدول وعلى النحو التالي: 

  2014ام النفقات المقدرة والفعلية في موازنة الجامعة لع

 اسم الحساب
النفقات المقدرة 

في موازنة عام 

2014 

النفقات المدفوعة 

خالل عام   فعليًا

2014  

  الرصيد
 النسبة 

  دائن  مدين

  الباب األول: النفقات المتكررة

 الفصل األول: الرواتب والعالوات والمكافآت

  والحوافز
37291000.00036961833.284329166.716 0.000 99.117

97.100 0.000 237411.896 7949588.104 8187000.000  الفصل الثاني: مساهمة بالتعويضات والتأمين
65.902 0.000 492372.329  951627.671 1444000.000 الفصل الثالث: لوازم ومستلزمات سلعية

  الفصل الرابع: الخدمات والنشاطات الطالبية
795500.000  577701.928 217798.072 0.000 

72.62

1 
74.562 1070680.9790.000 3138319.021 4209000.000 الفصل الخامس: النفقات العامة
99.722 0.000  342.294 122657.706 123000.000 الفصل السادس: المساهمات

82.393 0.000 320088.242 1497911.758 1818000.000  الفصل السابع: نفقات االلتزامات المدورة

95.047  53867500.00051199639.4722667860.5280.000    ولمجموع الباب األ

  الباب الثاني: البعثات العلمية

 0.000 0.000  0.000  0.000 0.000 : البعثات العلميةاألولالفصل 

 0.000 0.000  0.000  0.000 0.000 الدورات التدريبية: الثانيالفصل 

  0.000  0.000  0.000  0.000 0.000  مجموع الباب الثاني

 : النفقات الرأسماليةالثالثالباب 

 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 الكتب والدورياتالفصل األول: 
 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000  الفصل الثاني: معدات وآالت ووأجهزة تعليمي

: أجهزة الحاسوب ومعدات الثالثالفصل 

 المشاغل 
390000.000 313540.770 76459.230  0.000 80.395

28.812 0.000 287598.163  116401.837 404000.000 وآالتالفصل الرابع: تجهيزات مكتبية وسيارات 
70.165 0.000 138806.943 326443.057 465250.000 : مخصصات رأسمالية أخرىالخامسالفصل 
 0.000 4350000.0000.000 0.000 4350000.000 : األبنية واإلنشاءاتالسادسالفصل 

18.446 0.000 318875.078 72124.922 391000.000 : األشغال والمرافق العامةالسابعل الفص

13.808  5171739.4140.000 828510.586 6000250.000 الثالثمجموع الباب 

 والبعثات العلمية: البحث العلمي والمؤتمرات الرابعالباب 

97.748 0.000  8333.116 361666.884 370000.000 الفصل األول: البحث العلمي
99.533 0.000  46.669 7900.000 10000.000 الفصل الثاني: النشر العلمي

 7.500 0.000  2775.000  225.000 3000.000  الفصل الثالث: المجالت العلمية والبحثية

62.103 0.000  56844.803  93155.197 150000.000  الفصل الرابع: المؤتمرات والندوات العلمية
76.792 0.000  46416.435  153583.565 200000.000  مساعدي البحثالخامس: الفصل 

17.478 0.000 677089.484  143410.516 820500.000  علمية الجهزة األالفصل السادس: 
36.797 0.000 304637.151  177362.849 482000.000  وقواعد بيانات الفصل السابع: كتب ودوريات

82.732 0.000 518045.591 2481954.409 3000000.000  علميةالفصل الثامن: البعثات ال

67.977  1614188.2490.000 3421311.751 5035500.000 الرابعمجموع الباب 
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  31/8/2015إلى   1/1/2015 تفصيالت موازنة الجامعة للفترة من

  2015لنهاية آب الفعلية  يراداتأوًال: اإل

، ويبــين الجــدول اآلتــي  ًا) دينــار35507780.176( 31/8/2015 -1/1بلــغ مجموعهــا الفعلــي المحصــل للفتــرة مــن   

  :يراداتتفصيالت هذه اإل

  2015 المقدرة والفعلية في موازنة الجامعة لنهاية آب يراداتاإل

 اسم الحساب
يرادات المقدرة اإل

في موازنة عام 

2015 

اإليرادات الفعلية 

 المحصلة لنهاية آب

2015 

  الرصيد

 النسبة 
  دائن  مدين

  إيرادات الرسوم الجامعية الباب األول:

20741130.71655.634 0.000 46750000.00026008869.284 إيرادات الرسوم الجامعية

20741130.71655.634 0.000  46750000.00026008869.284 مجموع الباب األول

 الباب الثاني: اإليرادات الذاتية

71.182 851846.837 0.000 2104153.163 2956000.000 إيرادات الوحدات اإلنتاجية
71.026 582377.271 0.000  1427622.729 2010000.000 إيرادات المراكز العلمية

71.119 1434224.108 0.000 3531775.892 4966000.000 مجموع الباب الثاني

 الباب الثالث: إيرادات ألعوام سابقة وتبرع

رسوم إضافية وجامعية

  مستحقة
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

33.524 5982865.000 0.000 3017135.000 9000000.000  تبرعات دورية ومنح

33.524 5982865.000 0.000 3017135.000 9000000.000 مجموع الباب الثالث

 ومنحة الحكومة الباب الرابع: الدعم الحكومي

42.143 4050000.000 0.000 2950000.000 7000000.000  الدعم الحكومي
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 منحة الحومة لتسديد الديون

42.143 4050000.000 0.000 2950000.000 7000000.000 مجموع الباب الرابع

 : العجزالباب الخامس

تسهيالت وقروض لتغطية

 العجز
6284000.000 0.000  0.000 6284000.000 0.000 

 0.000  6284000.000 0.000 0.000 6284000.000 مجموع الباب الخامس

38492219.82447.983 0.000 74000000.00035507780.176 المجموع العام
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  2015لنهاية آب  ثانيًا: النفقات

) دينارًا موزعة على 37941494.657( 31/8/2015 – 1/1بلغ مجموع النفقات الفعلية المدفوعة للفترة من 

  األبواب الواردة في الجدول وعلى النحو التالي: 

  2015آب  حّتى نهايةزنة الجامعة النفقات المقدرة والفعلية في موا

 اسم الحساب

النفقات المقدرة 

في موازنة عام 

2015 

النفقات المدفوعة 

لنهاية آب  ًايفعل

2015  

  النسبة من المقدر

  النسبة 
  دائن  مدين

  الباب األول: النفقات المتكررة

 0.00064.281 13704343.254 24662656.746 38367000.000 والحوافزالفصل األول: الرواتب والعالوات والمكافآت

 0.00076.981 2107186.401 7047113.599 9154300.000  الفصل الثاني: مساهمة بالتعويضات والتأمين

 0.00036.226 1009390.322  573359.678 1582750.000 الفصل الثالث: لوازم ومستلزمات سلعية

 0.00030.698 557537.087 246962.913  804500.000 الفصل الرابع: الخدمات والنشاطات الطالبية

 0.00055.472 1769559.523 2204440.477 3974000.000 الفصل الخامس: النفقات العامة

 0.00041.629 71976.024 51203.976 123000.000 الفصل السادس: المساهمات

 0.00067.202 636282.503 1303717.497 1940000.000 الفصل السابع: نفقات االلتزامات المدورة

 0.00064.508 55945550.00036089454.88619856095.114  مجموع الباب األول

  نفقات البعثات العلمية والدوراتالباب الثاني: 

 0.0000.000 0.000 0.000 0.000 البعثات العلميةالفصل األول: 

 0.0000.000 0.000 0.000 0.000 الدورات التدريبيةالفصل الثاني: 

 0.0000.000 0.000 0.000 0.000  مجموع الباب الثاني

 الباب الثاني: النفقات الرأسمالية

 0.0000.000 0.000 0.000 0.000 الكتب والدورياتالفصل األول: 

 0.0000.000 0.000 0.000 0.000 معدات وآالت وأجهزة تعليميالفصل الثاني: 

 0.00097.043 3696.000 121304.000 125000.000 ات المشاغل: أجهزة الحاسوب ومعدالثالثالفصل

 0.00052.979 223207.091 251492.909 474700.000 وآالت: تجهيزات مكتبية وسياراتالرابعالفصل

 0.00066.470 97253.975 192796025 290050.000 : مخصصات رأسمالية أخرىالخامسالفصل

 0.00011.604 7734609.563 1015390.437 8750000.000 ات: األبنية واإلنشاءالسادسالفصل

 0.0001.692 2398718.832 41281.168 2440000.000 : األشغال والمرافق العامةالسابعالفصل

 0.00013.430 10457485.461 12079750.0001622264.539 مجموع الباب الثاني

 العلميةالباب الثالث: البحث العلمي والمؤتمرات والبعثات 

 0.00072.913 100221.140 269778.860  370000.000 الفصل األول: البحث العلمي

 0.00022.163 7783.686 2216.314  10000.000 الفصل الثاني: النشر العلمي

 0.0000.000 1000.000  0.000  1000.000 الفصل الثالث: المجالت العلمية والبحثية

 0.00055.762 66356.365  83643.635  150000.000 وات العلميةالفصل الرابع: المؤتمرات والند

 0.00080.547 29179.421  120820.579  150000.000 مساعدي البحثالفصل الخامس: 

 0.00082.512 267158.252 1260541.748 1527700.000 علميةالجهزة األالفصل السادس: 

 0.00077.686 67165.434  233834.566  301000.000 وقواعد البياناتالفصل السابع: الكتب والدوريات
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  ةــة الجامعــرة رئاســدائ

    

  المهمة الرئيسية:

ارات المتخـذة بشـأنها   روالقـ  ومتابعة وتنفيـذ اإلجـراءات   ،استقباًالو ًاأعدادمراسالت رئاسة الجامعة  إدارةتتولى الدائرة 

تنظـيم مواعيـد رئـيس    وكـذلك  إضافة إلى أعمال الفهرسـة والتنظـيم لملفـات ووثـائق الجامعـة حفظـًا وتوثيقـًا وأرشـفة          ،وتوثيقها

ــزوار والطــالب والمــراجعين   اســتقبالالجامعــة و ــام باتصــاالت الجامعــة و   تكمــا  ،ال ــدائرة القي ــولي ال حضــور المــؤتمرات  ترتيــب ت

  الوطنية.الجتماعات الوطنية واإلقليمية والدولية واالحتفاالت بالمناسبات واوالندوات 

سر المجالس واللجـان، قسـم أمانـة سـر      ةتضم الدائرة خمسة أقسام وهي: قسم العالقات الثقافية الخارجية، قسم أمان

  الترقيات العلمية، قسم مكتب االرتباط، قسم الديوان.

  

 :اتنجازأهم النشاطات واإل

  التالية: في قسم العالقات الخارجية/ دائرة الرئاسةلالتفاقيات والبرامج التنفيذية  عداداإلفي لدائرة شاركت ا

  تاريخ التوقيع  نوع االتفاقية  اسم الجامعة أو المؤسسة الرقم
مدة 

  االتفاقية

1.University de Toulouse سنوات 5 25/11/2014  اتفاقية إطار تعاون جامعي  

2.Tambov State University 
مذكرة تفاهم في التعاون 

  األكاديمي
  سنوات 4 20/10/2014

3.
Russian State University pf 
Physical Education, Sport, 

Youth and Tourism 

تجديد اتفاقية االرتباط 

  األكاديمي
  سنوات 5  8/10/2014

4.Sabre Travel Network سنتان 14/10/2014  اتفاقية  

  تكنولوجياكلية عمان لإلدارة وال.5
تجديد اتفاقية االرتباط 

  األكاديمي
  سنتان  8/10/2014

الشركة األردنية للصحافة والنشر/ جريدة.6

  الدستور
    2/10/2014  قرار شراء

 سنة واحدة 29/12/2014  اتفاقية  وكالة غاز الحتاملة.7

جمعية المجمع العربي للمحاسبين.8

  القانونيين
 واحدةسنة  13/11/2014  اتفاقية تقديم خدمات

 سنة واحدة 18/12/2014  اتفاقية شركة أمية للمطاعم السياحية.9

 سنة واحدة 18/12/2014 اتفاقية شركة الهرم للمطاعم السياحية.10

 سنة واحدة 18/12/2014 اتفاقية شركة منور للمطاعم السياحية.11

 سنة واحدة 18/12/2014 اتفاقية مؤسسة علوة القابضة/ مطعم تيم بيك.12

 سنة واحدة 18/12/2014 اتفاقية كراون فندق سارة.13

 سنة واحدة 18/12/2014 اتفاقية فندق سدره باالس.14
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  تاريخ التوقيع  نوع االتفاقية  اسم الجامعة أو المؤسسة الرقم
مدة 

  االتفاقية

مكتب القادري للسياحة والسفر والحج.15

 والعمرة
 سنة واحدة 18/12/2014 اتفاقية

 سنة واحدة 18/12/2014  اتفاقية  شركة مطاعم وقاعات أرابيال.16

  شركة بسملة للتطوير والتدريب اإلداري.17

ية عقد برنامج دورة اتفاق

تدريبية المحاسبة المالية 

  اإلسالمية

  أسبوع 12/12/2014

 سنة واحدة  24/9/2014  اتفاقية  االتحاد للزينكوجراف والخدمات المطبعية.18

19.University de Southampton 

اتفاقية اشراف مشترك على 

طالب الدراسات العليا 

  والباحثين

11/2/2015  -  

20.Lexis Nexis Online Servicec 
اتفاقية إعطاء رخصة للمكتبة 

  للدخول إلى قاعدة بيانات
 سنة واحدة  23/3/2015

21.Cambridge University press 
اتفاقية إعطاء رخصة للمكتبة 

  للدخول إلى قاعدة بيانات
 سنة واحدة  23/3/2015

  اتفاقية تقديم خدمات قانونية  المحامي األستاذ أحمد عبدالكريم قوقزة.22

لحق تم إضافة م

) بتاريخ 1(

12/1/2015  

تجدد 

  تلقائيًا

شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة.23

  المحدودة
    1/1/2015  ) من اتفاقية1ملحق (

  1/2/2015  اتفاقية  مستشفى الصفاء التخصصي.24

سنة واحدة 

تجدد 

  تلقائيًا

  شركة بسملة للتطوير والتدريب اإلداري.25
اتفاقية عقد برنامج دورة 

 حاسب المحترف"تدريبية "الم
 شهر ونصف  17/2/2015

 سنة ونصف  25/1/2015  اتفاقية شركة المعدات والتجهيزات الفنية.26

 سنة واحدة  1/2/2015 عقد ايجار السيد خلدون علي محمد المومني.27

  شركة بسملة للتطوير والتدريب اإلداري.28

اتفاقية عقد برنامج دبلوم 

تدريبي "المحاسبة" و"التغذية 

  الجية"والتغذية الع

  أشهر 9  22/2/2015

مؤسسة الملك  -المعهد الوطني للموسيقى.29

 حسين

) اتفاقية ارتباط 2ملحق (

 اكاديمي
  سنوات 5  1/2/2015

  شركة بسملة للتطوير والتدريب اإلداري.30

اتفاقية عقد برنامج دورة 

تدريبية "المحاسبة المالية 

  اإلسالمية"

  أسبوع 12/1/2015

 محافظة اربدمجلس الخدمات المشتركة ل.31
اتفاقية عقد تصريف نفايات 

 صلبة
 سنة واحدة 25/1/2015
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  تاريخ التوقيع  نوع االتفاقية  اسم الجامعة أو المؤسسة الرقم
مدة 

  االتفاقية

شركة المرنان لصيانة األجهزة الطبية.32

 واإللكترونية

اتفاقية صيانة جهاز الماسح 

 االلكتروني
 سنة واحدة  15/1/2015

 سنة واحدة  1/1/2015 اتفاقية صيانة اآلالت الموسيقية  المؤسسة العالمية للموسيقى.33

االقتصادية واالجتماعية  المؤسسة.34

  للمتقاعدين العسكريين

ملحق لقرار التلزيم المتعلق 

باتفاقية تقديم خدمات األمن 

  والحراسة

18/1/2015  -  

 سنة واحدة  6/1/2015  عقد إيجار  السيد بالل أحمد كباريه.35

  -  15/3/2015  اتفاقية  جمعية مؤسسة زياد المناصير الخيرية.36

  -  15/3/2015  اتفاقية عمل  السيد رائد عاطف رجا مكحل.37

  شركة بسملة للتطوير والتدريب اإلداري.38

اتفاقية عقد برنامج دبلوم 

تدريبي "إدارة الجودة 

  الشاملة"

  أشهر 9  25/2/2015

  شركة بسملة للتطوير والتدريب اإلداري.39
اتفاقية عقد برنامج دبلوم 

  تدريبي "التسويق"
  أشهر 9  19/3/2015

 شركة اديوتيك.40

وريد وتركيب وتشغيل اتفاقية ت

وصيانة نظام امتحانات 

  محوسب

 سنة واحدة  20/4/2015

المؤسسة االقتصادية واالجتماعية.41

للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

اتفاقية تأمين حراسة أبواب 

  الجامعة ومبانيها
 سنة واحدة  19/4/2015

 سنة واحدة  21/4/2015  تأجير كشك كلية اآلداب السيد أحمد محمد موسى المومني.42

الشركة األردنية الحديثة المتميزة.43

  لتكنولوجيا المعلومات (مناصير جروب)

صيانة أجهزة الحاسب الشخصي 

  وملحقاتة
 ثالث سنوات  3/5/2015

  شركة الثلج والصودا والكازوز األردنية.44
توريد مشروبات غازية ومياه 

  معدنية لقسم التغذية
 سنة واحدة  3/5/2015

  ة الذكية للحلول التقنيةالطابع.45

صيانة أنظمة التشغيل وبرامج 

الحاسوب ألجهزة الحاسب 

  الشخصي

 سنة واحدة  3/5/2015

 سنة واحدة  18/5/2015 توريد المواد التموينية الناشفة  شركة أكرم عرفات موسى وإخوانه.46

 صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.47
تطوير مكتب اإلرشاد الوظيفي 

  ريجينومتابعة الخ
18/5/2015  

خمس 

سنوات 

(تجدد 

  تلقائيًا)

شركة الطاعة للسياحة والسفر والحج.48

 والعمرة

ارسال بعثة من طلبة جامعة 

 اليرموك ألداء مناسك العمرة
  أيام 10  3/6/2015
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  تاريخ التوقيع  نوع االتفاقية  اسم الجامعة أو المؤسسة الرقم
مدة 

  االتفاقية

  الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.49
تنفيذ برامج لتشغيل وتدريب 

  قوى عاملة أردنية
27/5/2015  

سنة  2

وقعت من 

لشؤون ا

  القانونية

 الشركة األهلية للكمبيوتر.50

تجديد رخص وبرمجيات 

أوراكل وتقديم خدمات الصيانة 

 والدعم الفني

 سنة واحدة  8/6/2015

  شركة أورانج.51

اتفاقية لدعم مختبر أورانج 

اليرموك اإلبداعي في مجمع 

  الريادة

 سنة واحدة 9/6/2015

  

  

  من اإلداريين في الدائرة: العاملون

الدرجة     

  العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

1  6  3  11  1  0  17  39  
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  طـة والتخطيـرة التنميـدائـ

  

    المهمة الرئيسية: 

الدراســات والتقــارير والنشــرات   عــدادإألنشــطة الجامعــة المختلفــة، و  ةاإلحصــائيتــتلخص مهامهــا فــي جمــع المعلومــات  

دارية وتحليلها وتطويرها، وتوصيف الوظـائف الفنيـة واإلداريـة فـي الجامعـة،      جراءات اإلاليب العمل واإل، ودراسة أسةاإلحصائي

في رسـم السياسـات والخطـط التنمويـة      اإلسهام الفاعلوتحديث وتطوير الهيكل التنظيمي للجامعة بوحداتها المختلفة، وكذلك 

قتـراح البـرامج وخطـط التطـوير اإلداري فـي الجامعـة،       ، وانيـة ومتابعتهـا  ة واإلداريـة والف األكاديميـ التي تتعلق بنشاطات الجامعة 

  الدراسات والتقارير الهادفة لتطويرها.  أعدادوتوفير البيانات والمعلومات لفعاليات الجامعة وتحليلها و

  وهي: قسم الدراسات والمعلومات، قسم التطوير اإلداري، قسم الديوان.رئيسية تضم الدائرة ثالثة أقسام 

  

  :اتنجازالنشاطات واإلأهم 

 اوتدقيقه اتبويبهو 2015-2014 والثاني والصيفي األول ولللفص ةول الدراسيااستقبال ردود الكليات المتعلقة بالجد .1

 .واحتساب العبء التدريسي للمدرسين

كـذلك الطلبـة   إعداد إحصائيات للتعليم العالي تشتمل على أعداد الطلبة وأعضاء هيئـة التـدريس بمعلومـات تفصـيلية و     .2

 .2015-2014والثاني األول  ينالوافدين للفصل

للفصــلين الدراســيين األول  تزويــد هيئــة االعتمــاد بمعلومــات وإحصــائيات متنوعــة عــن الطلبــة وأعضــاء هيئــة التــدريس   .3

 .2014/2015والثاني 

لعمــل التــابعين لهــا  وتصــنيفها ومتابعتهــا مــع جهــات ا  إعــداد الكتــب والمراســالت الخاصــة بالمحاضــرين غيــر المتفــرغين   .4

 .وتوقيعها من األستاذ الدكتور رئيس الجامعة 2014/2015للفصول األول والثاني والصيفي 

وحـدات  وتشـتمل علـى كافـة انجـازات ونشـاطات       2013/2014للعام الجامعي  إعداد التقرير السنوي لجامعة اليرموك .5

 .2013/2014والنشاطات خالل العام الجامعي  وتنضيدها واستخراجها في تقرير تفصيلي لمجمل اإلنجازات الجامعة

شارك السيد وائل طبيشات/ رئيس قسـم الدراسـات والمعلومـات فـي دورة تدريبيـة بعنـوان "تصـميم وتطـوير الهياكـل           .6

التنظيميــة فــي المؤسســات الحكوميــة" التــي نظمهــا مركــز الملكــة رانيــا للدراســات األردنيــة وخدمــة المجتمــع/ جامعــة        

 .23/2/2015-15رة اليرموك خالل الفت

 .ddp.yu.edu.joعلى موقع الدائرة اإللكتروني بشكل دوري ومستمر المختلفة إجراء التعديالت  .7

إعداد إحصائيات للتعليم العالي تشتمل على أعداد الطلبة وأعضاء هيئـة التـدريس بمعلومـات تفصـيلية وكـذلك الطلبـة        .8

 .2015-2014 الثانيالوافدين للفصل 

لعــدد مــن   2015عضــو اللجنــة الفنيــة للتعــداد العــام للســكان والمســاكن الســيد حــاتم الشــريدة حضــور مــدير الــدائرة  .9

االجتماعــات الخاصــة لمناقشــة مســودة االســتمارات وآليــات العمــل المتعلقــة بالتعــداد العــام للســكان والمســاكن، بتــاريخ  

 في دائرة االحصاءات العامة/ عمان. 29/4/2015

ديــة للــدائرة مــن إعــداد المراســالت وطباعتهــا وتصــديرها وتوريــدها وأرشــفتها وكــذلك       باإلضــافة إلــى األعمــال االعتيا  .10

 عمليات اإلشراف والمتابعة عليها.

بصورتها النهائية وتحميلها على موقع  2015تعديل وتنسيق الهيكل التنظيمي لعدد من دوائر ووحدات الجامعة للعام  .11

 . ddp.yu.edu.joالدائرة اإللكتروني الخاص 

 .لإلداريين والفنيين وتنقيحها من قبل اللجنة المختصةدليل وصف الوظائف مقترح  اء من طباعة وتنسيقاالنته .12
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  التطلعات المستقبلية: 

باإلضـافة إلـى نيـة     ،األعمـال المنوطـة فيهـا آليـاً     جميعحيث تسعى إلى برمجة  ،تتطلع الدائرة إلى تطوير آلية العمل فيها

وتقيـيم   ،فضـًال عـن السـعي إلـى اقتـراح سـبل لتطـوير األداء        ،ت لنشـاطات الجامعـة المختلفـة   المزيـد مـن الدراسـا    عدادإالدائرة 

  .متخّصصين، وتزويد الدائرة بالباحثين الوتفعيل دور الدائرة في التخطيط ،نجازاإل

  

 

  من اإلداريين في الدائرة: العاملون

الدرجة     

  العدد

  مجموعال  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

0  2  1  1  0  0  0  4  
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  ةــؤون القانونيــرة الشــدائ

  

  المهمة الرئيسية:

، ستشــارات القانونيــةمشــاريع القــوانين واألنظمــة والتعليمــات وتعــديالتها فــي الجامعــة، وتقــديم اال   عــدادإفــي اإلســهام 

  والمتابعة القضائية لقضايا الجامعة لدى المحاكم، بالتنسيق مع محامي الجامعة.

م الدائرة أربعـة أقسـام وهـي: قسـم العقـود واالستشـارات القانونيـة، قسـم القضـايا والمتابعـة، قسـم لجـان التحقيـق              تض

  واإلجراءات التأديبية، قسم الديوان.

  

  النشاطات واإلنجازات: أهم 

  العدد  الموضوع  الرقم

  127  قضايا الجامعة ( صفة مدعية ومدعى عليها ).1

  50  التبليغات القضائية.2

  25  لمشروحات القضائيةا.3

4.
ــوفين       ــهداء والمتــ ــاء الشــ ــة ألبنــ ــوم الجامعيــ ــن الرســ ــاء مــ ــامالت اإلعفــ معــ

  والمصابين من القوات المسلحة األردنية
580  

  100  معامالت حجز راتب لرواتب العاملين في الجامعة.5

  150  عقود واتفاقيات.6

  68  استشارات قانونية.7

  3  ردود ديوان المظالم عدادإ.8

  4  ود استيضاح لديوان المحاسبةرد عدادإ.9

  5  تدقيق معامالت تعديل اسم في الوثائق الجامعية.10

  

  التطلعات المستقبلية: 

الدائرة من الطريقة التقليدية اليدوية إلى الطريقة اآللية، عن طريق العمل على إدخال البيانات الالزمة  نقل عمل

  لمجاالت عملها على النظام المحوسب الجديد.

  

  

  من اإلداريين في الدائرة: ونالعامل

الدرجة     

  العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

0  3  0  6  0  0  0  9  
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  واإلعالمدائرة العالقات العامة 

 

  المهمة الرئيسية:

علـى سـمعتها   حيث تهدف إلى تحقيق رسالة الجامعة والمحافظـة   ،1976تزامن إنشاء الدائرة مع تأسيس الجامعة عام 

 .العالمية المرموقة

  .األقسامفي وتشارك في اللجان المختلفة وتنفذ المهام الموكلة إليها  ،تتولى الدائرة تقديم المشورة ألصحاب القرار

 .الديوانواألنشطة الجامعية، قسم التصميم، قسم  ستقبالقسم اإلعالم، قسم اال تضم الدائرة أربعة أقسام رئيسية وهي:

  

  :اتنجازاإلطات والنشاأهم 

  واألنشطة الجامعية ستقبال. قسم اال1

  النشاط  الرقم

1.  
ورشــة عمــل بعنــوان "التعلــيم األكــاديمي اإلعالمــي... مواكبــة التطــور العــالمي" نظمتهــا اللجنــة المكلفــة بمتابعــة     

  .1/9/2014بالتنسيق مع كلية اإلعالم بتاريخ  2015-2011تنفيذ مضامين االستراتيجية اإلعالمية 

2.  
، برعاية صاحبة السـمو الملكـي األميـرة عاليـة     2013/2014حفل تكريم أوائل الطلبة في الجامعة للعام الدراسي 

  .1/9/2014نادي خريجي جامعة اليرموك بتاريخ  - بنت الحسين المعظمة

3.  
تــاريخ )/ األمــن العــام ب 64زيــارة لكليــة اإلعــالم مــن قبــل المشــاركين فــي دورة العمليــات النفســية للضــباط رقــم (     

4/9/2014.  

4.  
"لعــرض النتــائج والتوصــيات التــي توصــل إليهــا المشــروع"  Archeomedإقامــة مــؤتمر دولــي خــاص لمشــروع 

  .8/9/2014-7بالتعاون مع كلية اآلثار واألنثروبولوجيا 

5.  
في قسم اللغـات الحديثـة/ كليـة     18/9/2014-14افتتاح دورة لتدريب المدربين على تكنولوجيا المعلومات من 

  آلداب.ا

  .14/9/2014افتتاح دورة تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد/ مركز الجودة والتطوير األكاديمي بتاريخ   .6

  .5/9/2014بتاريخ  2013/2014) من طلبة الجامعة للفصل الدراسي الصيفي 36تخريج الفوج (  .7

  .17/9/2014افتتاح الدورة اآلسيوية الخاصة بكرة القدم بتاريخ   .8

  .21/9/2014الطلبة بتاريخ  وان "انطلق لتطوير الويب العربي" بعمادة شؤونحملة بعن  .9

10.  
نشاط لتعريف طلبة الجامعة بخدمات جوجل والبريد اإللكتروني الرسمي فـي مركـز الحاسـب والمعلومـات بتـاريخ      

22/9/2014.  

  . 22/9/2014اريخ سفر بعثة الحج من طلبة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية إلى الديار المقدسة بت  .11

12.  
لقاء حواري حول "الورقة النقاشية الخامسة" هيئة شباب كلنا األردن بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني 

  .22/9/2014للتنمية/ عمادة شؤون الطلبة بتاريخ 

13.  
عية/ كليـة  مؤتمر الجودة إلعداد الخطط الدراسية التي تعتمد لدى مؤسسات التعليم العـالي فـي الدراسـات الشـر    

  .24/9/2014-23الشريعة والدراسات اإلسالمية خالل الفترة 

  .25/9/2014يوم طبي مجاني/ صندوق الملك عبدالله الثاني للتأهيل الوظيفي بتاريخ   .14

15.  
محاضرة بعنوان "تطوير مهـارات التفكيـر حـول األحـداث الجاريـة فـي الـوطن العربـي" نظمهـا الطلبـة التايلنـديين            

  .25/9/2014جامعة بتاريخ الدارسين في ال

16.  
جلسة حوارية حول الورقة النقاشية الخامسة لجاللة الملك عبدالله ابن الحسين المعظم/ قسـم العلـوم السياسـية    

  .28/9/2014في كلية اآلداب بتاريخ 
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  النشاط  الرقم

17.  
ــاريخ            ــي اإلدارة بتـ ــة فـ ــدكتوراه الفخريـ ــة الـ ــدران درجـ ــدنان بـ ــدكتور عـ ــتاذ الـ ــة األسـ ــنح دولـ ــة بمـ ــال الجامعـ احتفـ

30/9/2014.  

  .3/10/2014)/ كلية التربية الرياضية Cو Dحفل تخريج دورتي كرة القدم (  .18

  .8/10/2014 واإلعالمحفل استقبال وتبادل التهاني بمناسبة عيد األضحى المبارك/ دائرة العالقات العامة   .19

  .14/10/2014يوم طبي عن المضار الصحية التي يسببها التدخين/ كلية الطب   .20

  .15/10/2014زيع الجوائز المالية للمشاركين في مهرجان األفالم القصيرة/ كلية الفنون الجميلة حفل تو  .21

  .16/10/2014محاضرة حول التدخين ومضاره لمدير مركز مكافحة السرطان   .22

23.  
ندوة حوارية حول الطاقة في األردن واقع وتحديات مستقبلية بمشاركة وزيـر الطاقـة ورئـيس مجلـس الطاقـة فـي       

  .21/10/2014س النواب/ كلية العلوم مجل

  .21/10/2014حملة سرطان الثدي  عنعرض مسرحية توعوية تثقيفية نظمها البرنامج األردني   .24

  .21/10/2014محاضرة عن اكتشاف األلفية العالمية الجديدة/ كلية العلوم   .25

26.  
ردنيـين/ مجمـع الريـادة األكاديميـة     ورشة عمل تعريفية بكيفية الحصـول علـى رتبـة مهنيـة فـي نقابـة المهندسـين األ       

  .22/10/2014للتميز 

27.  
كليــة العلــوم   –نــدوة بعنــوان دور الرياضــيات فــي الحيــاة االجتماعيــة والدينيــة واالقتصــادية/ قســم الرياضــيات       

22/10/2014.  

  .27/10/2014ندوة المرأة الباحثة عن عمل/ مركز األميرة بسمة لدراسات المرأة األردنية    .28

  .27/10/2014لزعل وخضرة/ كلية الفنون الجميلة "عالماية"سرحية عرض م   .29

  .28/10/2014" إرادة/ مبادرة "اإلنتاجيةورشة تعريفية حول تعزيز   .30

31.  
ــة الخاصــة بــين خريجــي       إســهاماتمحاضــرة بعنــوان صــندوق التنميــة والتشــغيل فــي حــل مشــكلتي الفقــر والبطال

  .28/10/2014الجامعات/ عمادة شؤون الطلبة 

  .29/10/2014تكريم طلبة الجامعة وقوات درك الشمال/ المركز العربي للتراث والثقافة والفنون   .32

  .2/11/2014يوم طبي مجاني/ طلبة كلية طب األسنان في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية   .33

34.  
نثروبولوجيــا واأل حفــل تخــريج المتــدربين فــي الورشــة التدريبيــة المتخصصــة فــي التــرويج للمتــاحف/ كليــة اآلثــار  

4/11/2014.  

35.  
ــبة ذكـــرى الهجـــرة النبويـــة الشـــريفة "محاضـــرة لـــوزير األوقـــاف"/  كليـــة الشـــريعة والدراســـات      االحتفـــال بمناسـ

  .6/11/2014واتحاد الطلبة  اإلسالمية

36.  
محاضرة بعنوان: "قانون الضـمان االجتمـاعي" لمـدير عـام مؤسسـة الضـمان االجتمـاعي/ نـادي جامعـة اليرمـوك           

9/11/2014.  

37.  
ندوة دعم البحث العلمي والتطور التكنولـوجي فـي األردن فـي مجـال الميـاه والطاقـة والغـذاء والصـحة/ المجلـس          

  .9/11/2014األعلى للعلوم والتكنولوجيا 

  .13/11/2014ندوة احتفاء باليوم العالمي لحقوق الطفل/ مركز األميرة بسمة لدراسات المرأة األردنية   .38

  .13/11/2014: "لنركب سفينة األخالق" للدكتور محمد نوح القضاة محاضرة بعنوان  .39

40.  
ورشــة تدريبيــة لعــدد مــن أعضــاء هيئــة التــدريس فــي جامعــة ذمــار/ الجمهوريــة اليمنيــة/ مركــز الجــودة والتطــوير   

  .14/11/2014األكاديمي 

  .16/11/2014حفل بمناسبة اليوم العالمي للسكري/ كلية الطب   .41

  .17/11/2014ها كرسي عرار قراءات شعرية/ نظم  .42

  .18/11/2014ندوة حول أهمية وطرق العالج باليد وفوائده/ عمادة شؤون الطلبة   .43

44.  
االسـتفادة منهـا/ دائـرة الرئاسـة     وإمكانيـة محاضرة حول البرامج الجديدة التـي يطرحهـا برنـامج ايراسـموس بلـس      

20/11/2014.  
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  النشاط  الرقم

  .20/11/2014حتياجات الخاصة لقاء األستاذ رئيس الجامعة مع الطلبة ذوي اال  .45

  .23/11/2014حملة (نهديك كتابًا)/ عمادة شؤون الطلبة   .46

  .25/11/2014معرض فني لقسم الفنون التشكيلية/ كلية الفنون الجميلة   .47

48.  
افتتاح بـازار "تسـوق وتـذوق" لألكـالت الشـعبية/ نظمتـه جمعيـة أيـام زمـان للمحافظـة علـى التـراث بالتعـاون مـع               

  .30/11/2014اليرموك نادي جامعة 

  .1/12/2014حفل موسيقي لفرقة الجاز األمريكية   .49

  .2/12/2014كتاب للمرحوم األستاذ سمير شما  إشهارحفل   .50

  .3/12/2014ورشة عمل (االتجار بالبشر) نظمتها المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع الجامعة   .51

  .6/12/2014 اإلسالميةوالدراسات فعاليات الملتقى الخاص بالقراءات/ كلية الشريعة   .52

53.  
ــة        ــع وزارة الثقافــ ــاون مــ ــد بالتعــ ــافي/ اربــ ــا المنتــــدى الثقــ ــمال األردن نظمهــ ــفاهي لريــــف شــ ــراث الشــ ــدوة التــ نــ

8/12/2014.  

  .9/12/2014محاضرة للبنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة والتعريف بخدمات البنك المقدمة للطلبة   .54

  .9/12/2014ألعضاء هيئة التدريس/ مركز الجودة والتطوير األكاديمي ورشة التخطيط االستراتيجي   .55

56.  
محاضرة حول التغييرات المناخية وتأثيرها علـى الصـحة للـدكتور قاسـم عبـدالعال مـن الجامعـة األلمانيـة األردنيـة          

10/12/2014.  

  .14/12/2014صري محاضرة بعنوان "دور الشباب في مواجهة التحديات الراهنة" لدولة األستاذ طاهر الم  .57

  .14/12/2014اليوم الطبي التثقيفي المجاني لطلبة الجامعة/ عمادة شؤون الطلبة   .58

59.  
ندوة بعنوان :"التحديات التي تواجه الشباب األردني في ظل الظروف الراهنة" شارك بها دولة األستاذ الـدكتور  

  .15/12/2014عدنان بدران ومعالي الدكتور عبدالسالم العبادي 

  .17/12/2014م علمي مفتوح نظمه متحف التاريخ الطبيعي/ كلية العلوم يو  .60

  .17/12/2014محاضرة بعنوان المواطنة لدولة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة   .61

  .18/12/2014يوم وظيفي حول توفير فرص عمل للطلبة المتوقع تخرجهم/ كلية السياحة والفنادق   .62

63.  
هــا كليــة تاربــد نظم فــي حــل المشــاكل األســرية" لمــدير حمايــة األســرة/  محاضــرة بعنــوان: "دور حمايــة األســرة

  .18/12/2014 التربية

64.  
ــادرة       ــمن مبــ ــل ضــ ــابالت العمــ ــة ومقــ ــيرة الذاتيــ ــة الســ ــول كتابــ ــل حــ ــة عمــ ــة  101ورشــ ــؤون الطلبــ ــادة شــ / عمــ

18/11/2014.  

  .18/11/2014/ نظمتها كلية التربية واإلبداعندوة "التربية العملية على طريق التميز   .65

  .21/12/2014عرض مسرحي بعنوان: "المحكمة"/ كلية الفنون الجميلة   .66

67.  
الستشــهاده/ نــادي جامعــة اليرمــوك  43بمناســبة الــذكرى " نــدوة بعنــوان: "ســتبقى يــا وصــفي خالــدًا فــي قلوبنــا

22/12/2014.  

  .23/12/2014محاضرة حول توعية الطلبة باللغة االنجليزية ومشاكل الترجمة/ كلية اآلداب   .68

  .23/12/2014 اإلعالم/ كلية اإلعالمورشة حول التطرف الديني ودور وسائل   .69

70.  
محاضــرة بعنــوان "نصــرت بالشــباب" للســيد محمــد راتــب النابلســي/ عمــادة شــؤون الطلبــة بالتعــاون مــع مبــادرة    

  .29/12/2014لنركب سفينة األخالق 

  .22/1/2015مج تعزيز اإلنتاجية "إرادة" ورشة تدريبية لطلبة الجامعة بعنوان: المشروع الريادي/ برنا  .71

  .1/2015/ 26الماليزية إلى الجامعة  Putraزيارة وفد من جامعة   .72

  .29/1/2015احتفال الجامعة بعيد الشجرة/ دائرة العالقات العامة واإلعالم، ودائرة الخدمات العامة/   .73

74.  
اإلسالم/ كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية محاضرة للدكتور احمد ضياء الدين بعنوان: التحديات التي تواجه 

5/2/2015.  
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  النشاط  الرقم

  .8/2/2015زيارة القنصل التايواني إلى الجامعة   .75

  .11/2/2015افتتاح ورش التهيئة ألعضاء هيئة التدريس الجدد/ مركز الجودة   .76

  .15/2/2015تخريج الفوج السادس والثالثين من طلبة الجامعة   .77

  .22/2/2015الحاضر والمستقبل"/ كلية التربية  –ي ندوة بعنوان: الطالب الجامع  .78

79.  
ــرية           ــرة القسـ ــازحين والهجـ ــين والنـ ــات الالجئـ ــز دراسـ ــين"/ مركـ ــدولي لالجئـ ــانون الـ ــوان: "القـ ــوي بعنـ ــوم توعـ يـ

23/2/2015.  

  .24/2/2015زيارة وفد من مركز اللغات بجامعة سري بكاوان للتربية الدينية بسلطنة بروناي إلى الجامعة   .80

81.  
ــا الدينيــة والوطنيــة        محاضــر ة لســماحة الــدكتور علــي الفقيــر بعنــوان: "دور الشــباب الجــامعي مــن منظــور هويتن

  .24/2/2015والحياتية" عمادة شؤون الطلبة 

  .2/3/2015يوم طبي عن مرض االيدز/ كلية الطب   .82

83.  
إلــى الجامعــة  زيــارة ســعادة الســفير الســعودي د. ســامي الصــالح وســعادة الملحــق الثقــافي د. محمــد القحطــاني    

2/3/2015.  

  .2/3/2015ورشة تدريبية لموظفي قطاع الشمال/ ديوان المحاسبة وبمشاركة ديوان المحاسبة االسباني/   .84

85.  
محاضــرة علميــة للــدكتور عــدلي قنــدح المــدير العــام لجمعيــة البنــوك فــي األردن بعنــوان: الجهــاز المصــرفي فــي        

  .3/3/2015ية األردن/ نظمتها كلية االقتصاد والعلوم اإلدار

86.  
زيارة ألعضاء البرنامج التدريبي لدورة اللغة العبرية التأسيسـية/ معهـد تـدريب اللغـات والحاسـوب/ قسـم اللغـات        

  .4/3/2015السامية والشرقية 

  .5/3/2015) 23انتخابات مجلس اتحاد الطلبة لدورته (  .87

  .8/3/2015ث معرض الحرف اليدوية/ نظمته جمعية أيام زمان للمحافظة على الترا  .88

  .9/3/2015ندوة "اليوم العالمي للمرأة: آفاق أردنية" مركز األمير بسمة لدراسات المرأة األردنية   .89

  .9/3/2015زيارة المستشار الثقافي العراقي إلى الجامعة   .90

91.  
جتمـاعي  مخيمات لالجئين الفلسطينيين في األردن "حول اختالف النوع اال 4إطالق نتائج الدراسة الميدانية في 

  .10/3/2015كمحدد لمشكلتي الفقر والبطالة "/ مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية 

  .10/3/2015ورشة عمل بعنوان: "قصص نجاح في األعمال السياحية"/ كلية السياحة والفنادق   .92

  .11/3/2015لجامعة زيارة سعادة الملحق الثقافي العماني السيد إسماعيل بن عبدالله البلوشي إلى ا  .93

  .12/3/2015منح درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية لدولة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة األفخم   .94

  .22/3/2015 – 15/3كلية اآلداب من  –أسبوع الفرانكفونية/ قسم اللغات الحديثة   .95

  .15/3/2015معرض للفنان محمد ذينات/   .96

97.  
اليرموك مع سفيرة االتحاد األوروبي حول: دور االتحاد فـي دعـم الشـباب ومناقشـة     جلسة حوارية لطالب جامعة

  .15/3/2015البرامج التي يقدمها االتحاد األوروبي لتفعيل دور الشباب في المنطقة 

98.  
دورة تدريبيــة لمنســقي جــائزة الحســن للشــباب ومشــرفي برنــامج الخــدمات فــي محافظــة اربــد/ دائــرة النشــاط             

  .17/3/2015ة شؤون الطلبة عماد –الرياضي 

  .18/3/2015ندوة حقوق الطفل بين المواثيق الدولية والرؤية اإلسالمية/ كلية التربية   .99

  .19/3/2015ورشة عمل بعنوان: التنمية السياحية في إقليم الشمال/ كلية السياحة والفنادق .100

  .25/3/2015زيارة وفد من جمعية رابطة األكاديميات األردنيات إلى الجامعة .101

  .26/3/2015اليوم العلمي لكلية العلوم .102

  .29/3/2015زيارة وفد من جامعة البحر األحمر في السودان إلى كلية اآلداب في الجامعة .103

  .30/3/2015االحتفال بيوم المسرح العالمي/ كلية الفنون الجميلة .104

  .31/3/2015الطلبة  احتفال الجامعة بذكرى معركة الكرامة الخالدة/ نظمته عمادة شؤون.105
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  .1/4/2015يوم تعريفي خاص بمسابقة "تحدي التطبيقات اإللكترونية"/ مركز الملك عبدالله الثاني .106

107.
ــة وخدمــة           ــا للدراســات األردني ــة لمــوظفي الجامعــة/ مركــز الملكــة راني تخــريج دورتــي طباعــة ودورة فحــص الترب

  .1/4/2015المجتمع 

108.
لالمركزيـــة بـــين الواقـــع والطمـــوح"/ المنتـــدى األردنـــي للفكـــر والحـــوار  ورشـــة عمـــل حـــول "قـــانون البلـــديات وا

2/4/2015.  

  .5/4/2015جامعة اليرموك  -ورشة عمل مع فريق التوأمة اإلسباني/ نظمها ديوان المحاسبة.109

110.
محاضــرة بعنــوان "التصــنيف العـــالمي للجامعــات" للــدكتورعادل الوهادنــه/ مركـــز الجــودة والتطــوير األكـــاديمي         

5/4/2015.  

  .6/4/2015محاضرة حول "التحديات التي تواجه األماكن المقدسة" .111

  .7/4/2015محاضرة للدكتور زغلول النجار بعنوان "اإلعجاز الطبي في القرآن الكريم" .112

  . 7/4/2015لقاء األستاذ الدكتور عبدالله الموسى رئيس الجامعة مع اتحاد طلبة الجامعة .113

  .9/4/2015ول الله"/ كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية محاضرة بعنوان "نحبك يا رس.114

  .9/4/2015الطالب الجامعي انموذجًا"/ كلية التربية  -ندوة بعنوان "حياتنا االجتماعية.115

116.
ــة      ــة العــرب واألجانــب   -معــرض "التــراث الــوطني للجاليــات العربيــة واألجنبيــة"/ عمــادة شــؤون الطلب نــادي الطلب

13/4/2015.  

  .12/4/2015نون المدني األردني بين تعدد المصادر وتعارض األحكام"/ كلية القانون ندوة "القا.117

118.
مؤتمر "الفكر المتطرف والعالم المعاصر" برعاية سمو األمير غازي بن محمد/ عمادة شـؤون الطلبـة (صـندوق    

  . 14/4/2015الملك عبدالله الثاني للتأهيل الوظيفي) بالتعاون مع مؤسسة محافظتي التطوعية 

  .14/4/2015زيارة وفد رؤساء الجامعات اليمنية إلى الجامعة .119

120.
محاضرة بعنوان "بين الفكر المتطرف واألمن الوطني األردني" لمعالي السيد سمير الحباشنة/ نظمها قسم اللغة 

  .15/4/2015كلية اآلداب  -العربية وآدابها

  .15/4/2015ورشة عمل حول "ثقافة الجودة الجامعية" .121

122.
ــدث " ف ــات حــ ــات      Google Dayعاليــ ــب والمعلومــ ــز الحاســ ــة ومركــ ــي الجامعــ ــل فــ ــفراء جوجــ ــادي ســ "/ نــ

19/4/2015.  

  .19/4/2015ندوة حول "الحرية العلمية في التدريس الجامعي"/ كليةالتربية .123

  .21/4/2015ندوة بعنوان "تطور القضاء اإلداري والدستوري في األردن" .124

  .21/4/2015كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  محاضرة بعنوان "كالم في الحب"/.125

126.
جلسة نقاشية حول "دور وزارة العمل في تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة"/ صندوق الملـك عبداللـه الثـاني فـي     

  .21/4/2015عمادة شؤون الطلبة 

127.
لـي/ نظمهـا المركـز    رعاية صاحبة السـمو الملكـي األميـرة سـمية بنـت ع     باحتفاالت المركز العربي باألعياد الوطنية

  .22/4/2015العربي للتراث والثقافة والفنون 

  .22/4/2015زيارة السفيرة األمريكية للجامعة ضمن برنامج "أنا أشارك"/ المعهد الديمقراطي الوطني .128

129.
محاضرة لمعالي الدكتور محمد خير مامسر ضمن لقاءات مع إحدى الشخصيات التي حققت نجاحـات وإنجـازات   

  .23/4/2015دة شؤون الطلبة وطنية/ عما

130.
قلـيم الشـمال/ كليـة تكنولوجيـا المعلومـات      إ ت" العالمية للبرمجة باسم أرابـيال للبرمجـة لجامعـا   ACMمسابقة "

  .25/4/2015وعلوم الحاسوب 

  .26/4/2015محاضرة بعنوان "الدعوة إلى الله .... مسؤوليتي"/ كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية .131

132.
ــرة عـــن  ــة      محاضـ ــة الحجـــاوي للهندسـ ــع كليـ ــاون مـ ــة بالتعـ ــاع الطاقـ ــيم قطـ ــة تنظـ ــائي األردنـــي/ هيئـ ــام الكهربـ النظـ

  .26/4/2015التكنولوجية 
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  .26/4/2015محاضرة بعنوان "أنا أعشق الرياضيات" كلية العلوم .133

  .26/4/2015عرض كتاب علمي .134

  .27/4/2015نثروبولوجيا معرض بعنوان "عادات الدفن في األردن عبر العصور" كلية اآلثار واأل.135

  .NASA "27/4/2015محاضرة عن المشاريع المختلفة لوكالة الفضاء األمريكية ".136

137.
اليوم العالمي للمرأة ويوم األم برعاية سيادة الشريفة بـدور بنـت عبدااللـه/ مركـز األميـرة بسـمة لدراسـات المـرأة         

  .27/4/2015األردنية 

  .28/4/2015يات"/ كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية مؤتمر التحوالت الراهنة:"فرص وتحد.138

139.
ــية       ــة الرياضــ ــة التربيــ ــة"/ كليــ ــة للرياضــ ــتراتيجية طموحــ ــوان "نحــــو اســ ــابع بعنــ المــــؤتمر العلمــــي الــــدولي الســ

29/4/2015.  

140.
عمادة شـؤون   -محاضرة بعنوان "جيل آخر... لفجر آخر" للدكتور سليمان الدقور/ نظمها نادي الحوار والفكر

  .29/4/2015الطلبة 

  .6/5/2015-3ورشة عمل لديوان المحاسبة مع فريق التوأمة اإلسباني .141

  .4/5/2015محاضرة بعنوان "سر النجاح في الحياة" للدكتور عايش لبابنه/ عمادة شؤون الطلبة .142

  .4/5/2015"/ مؤسسة إنجاز والسفارة األمريكية Grad Jobsنشاط حول ".143

  .5/5/2015ا المعلومات وعلوم الحاسوب اليوم العلمي لكلية تكنولوجي.144

145.
محاضــرة حــول "األردن والتحــديات اإلقليميــة الراهنــة" لمعــالي المهنــدس عبــدالهادي المجــالي/ مجلــس النــواب       

  .5/5/2015األردني 

146.
سلســلة محاضــرات لمركــز دراســات الالجئــين والنــازحين والهجــرة القســرية لطلبــة جامعــة لونــد الســويدية خــالل     

  .11/5/2015-6الفترة من 

  .6/5/2015دورة الحكام المستجدين في السباحة/ كلية التربية الرياضية .147

  .6/5/2015زيارة وفد من جامعة أوتارا الماليزية إلى الجامعة .148

149.
محاضرة بعنوان "علـم الـنفس اإلسـالمي" للـدكتور حمـزة ربابعـة مـن كليـة التربيـة نظمتهـا عمـادة شـؤون الطلبـة              

6/5/2015.  

  .7/5/2015رحي حول "صحة اإلنسان"/ كلية الطب عرض مس.150

  .7/5/2015يوم مفتوح في المدرسة النموذجية .151

152.
نــدوة "األبعــاد السياســية واألمنيــة فــي قضــية اللجــوء الســوري"/ مركــز دراســات الالجئــين والنــازحين والهجــرة       

  .7/5/2015القسرية 

  .7/5/2015كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  ندوة "استراتيجيات العمليات الخضراء في منظمات األعمال".153

154.
" نظمتهـا مكتبـة الحسـين بـن طـالل فـي       How to Publish in High Impact Journalsنـدوة بعنـوان "  

  .7/5/2015الجامعة بالتعاون مع شركة تكنوليدج 

155.
/ عمادة شؤون ندوة حوارية بعنوان "دور المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين في رعاية ذوي اإلعاقة"

  .10/5/2015الطلبة 

  .10/5/2015عرض مسرحي لطلبة قسم الدراما في كلية الفنون الجميلة بعنوان "الصحة الجيدة" .156

  .11/5/2015مؤتمر "تحديات التعليم الموسيقي المدرسي"/ كلية الفنون الجميلة .157

158.
ــة "  ــالق زمالــ ــمة ل     –" USADإطــ ــرة بســ ــز األميــ ــاعي/ مركــ ــوع االجتمــ ــل النــ ــة   تكامــ ــرأة األردنيــ ــات المــ دراســ

11/5/2015.  

159.
تنفيذ مشروع "دعم برامج سوق العمل الفعالة بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق التشـغيل والتـدريب والتعلـيم    

  .14/5/2015-12المهني" 
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160.
محاضــرة بعنــوان "تفــاءل ربنــا يحبــك" حــول القضــايا الشــبابية والدينيــة للــدكتور عمــر علــي نــوح/ نظمتهــا كليــة    

  .12/5/2015صيدلة ال

  .12/5/2015المؤتمر األردني الدولي الثاني "للسياحة والضيافة"/ كلية السياحة والفنادق .161

  .14/5/2015التربية الرياضية  ورشة طبية إلقليم الشمال/ كلية.162

 .14/5/2015التربية الرياضية  ورشة عمل بعنوان "انتقاء الالعبين" للخبير العربي أبو العالء عبدالفتاح/ كلية.163

  .14/5/2015ندوة بعنوان "التاريخ الشفوي وأهميته في دراسة التاريخ" قسم التاريخ في كلية االداب .164

165.
اليوم العلمي لكلية الشريعة بعنوان "الحكـم علـى الحـديث الشـريف مـن خـالل الحاسـب اآللـي"/ للـدكتور حمـدي           

  .18/5/2015مراد نظمتها كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

  .18/5/2015نظمها قسم اللغة اإلنجليزية في كلية اآلداب  Amanda Richeyمحاضرة للدكتور .166

167.
محاضرة لمعالي وزيـر التنميـة السياسـية نظمهـا المعهـد الـديمقراطي الـوطني بالتعـاون مـع عمـادة شـؤون الطلبـة             

19/5/2015.  

168.
ــدالرحيم العكــور بمناســبة ذكــرى اإلســراء        ــالي الشــيخ عب ــة    محاضــرة لمع ــا اتحــاد طلب والمعــراج الشــريفين نظمه

  .19/5/2015الجامعة 

  .19/5/2015معرض "األردن وفلسطين تاريخ وحضارة"/ عمادة شؤون الطلية .169

  .20/5/2015مؤتمر علمي بعنوان "العرب وفضاءات األزمة"/ ملتقى اربد الثقافي .170

  .21/5/2015 حفل عشاء شعبي للجاليات العربية واألجنبية/ عمادة شؤون الطلبة.171

172.
فـي كليـة الحجـاوي     TEEEنشاط بعنوان "دور المرأة األردنية في بناء المجتمع" نظمها فرع الجمعية العالميـة  

  .23/5/2015للهندسة التكنولوجية 

  .26/5/2015مهرجان األفالم القصيرة/ كلية الفنون الجميلة .173

  .27/5/2015العامة واإلعالم / دائرة العالقات 69االحتفال بمناسبة عيد االستقالل الـ .174

175.
 Careاالحتفال الختامي لمبادرة "معـًا لننهـي العنـف"/ جمعيـة شـبكة سـيدات اربـد الخيريـة بالتعـاون مـع منظمـة            

  .28/5/2015العالمية 

  .6/6/2015افتتاح دورة مدربي كرة القدم/ كلية التربية الرياضية .176

177.
ــر حــول األحــ      ــارات التفكي ــوان "تطــوير مه ــديين فــي      محاضــرة بعن ــة التايلن ــي/ الطلب ــالم العرب ــة فــي الع داث الجاري

  .6/6/2015الجامعة" بتاريخ 

178.
مشاركة الجامعـة بحملـة وطنيـة تحـت شـعار "الحـد مـن اسـتخدام األكيـاس البالسـتيكية وتفعيـل دور الشـراكة مـع              

  .8/6/2015القطاعات الخاصة وهيئات المجتمع المحلي" بتاريخ 

  .9/6/2015نج وافتتاح حاضنة في المجمع الريادي/ مجمع الريادة األكاديمية بتاريخ توقيع اتفاقية شركة أورا.179

180.
حفل تخريج طلبة الدبلوم المهنـي فـي تخصصـات: إدارة المستشـفيات وإدارة المطـاعم والمسـاحة/ مركـز الملكـة         

  .11/6/2015رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمع بتاريخ 

181.
ألعيـاد الوطنيـة/ نـادي العـاملين فـي الجامعـة بالتعـاون مـع المدرسـة النموذجيـة بتـاريخ            احتفالية شعرية بمناسـبة ا

11/6/2015.  

  .13/6/2015أمسية وطنية بمناسبة األعياد الوطنية/ نظمها المنتدى األردني للفكر والحوار بتاريخ .182

183.
األردنيــــين بتــــاريخ  فــــي مركــــز اللغــــات بالتعــــاون مــــع جمعيــــة المتــــرجمين 2015يــــوم المتــــرجم األردنــــي لعــــام 

14/6/2015.  

  .1/7/2015محاضرة بعنوان فتاوى دينية/ كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بتاريخ .184

  .7/7/2015محاضرة بعنوان "العشر األواخر في رمضان"/ كلية التربية بتاريخ .185

186.
عامـة إلـى قسـم اللغـات السـامية      مـن القيـادة ال   2زيارة المشاركين فـي برنـامج اللغـة العبريـة التأسيسـية المشـتركة/      

  .8/7/2015والشرقية بتاريخ 
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  النشاط  الرقم

  .13/7/2015محاضرة بعنوان "الله بين الرحمة والعظمة"/ كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بتاريخ .187

  .20/7/2015حفل تبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد/ دائرة العالقات العامة واإلعالم بتاريخ .188

189.
) في تخصـص العلـوم الطبيـة المسـاندة     1985لية مرور ثالثين عامل على تخريج طلبة الفوج األول (لقاء واحتفا

  .23/7/2015في الجامعة بتاريخ 

  .23/7/2015حفل تخريج طلبة الثانوية العامة/ المدرسة النموذجية بتاريخ .190

  .26/7/2015حفل تخريج طلبة الجامعة الفوج السادس والثالثين الفصل الثاني بتاريخ .191

192.
االحتفاليــة الختاميــة للنســخة الرابعــة مــن مشــروع "رســل الحريــة" نظمــه مركــز حمايــة وحريــة الصــحفيين بتــاريخ   

26/7/2015.  

193.
قسـم   /مؤتمر النقد األدبي الخامس عشر بعنوان "التراث اللغوي واألدبـي والنقـدي العربـي فـي اآلداب العالميـة"     

  .30/7/2015-28اللغة العربية وآدابها خالل الفترة 

  .30/7/2015مركز الجودة والتطوير األكاديمي بتاريخ / ورشة عمل بعنوان "الجودة وصناعة التغيير".194

195.
حفــل تهنئــة األســتاذ الــدكتور رفعــت الفــاعوري بمناســبة تعيينــه رئيســًا للجامعــة/ دائــرة العالقــات العامــة واإلعــالم     

  . 2/8/2015بتاريخ 

196.
ث فيهـــا الداعيـــة عمـــر علـــي نـــوح وفريـــق برنـــامج فـــوق الســـادة بتـــاريخ    مبـــادرة بعنـــوان "خـــذلك بريـــك" يتحـــد

2/8/2015.  

197.
نــدوة بعنــوان "الوفــاء للمرحــوم الــدكتور محمــد أمــين بنــي عــامر"/ كليــة الشــريعة والدراســات اإلســالمية بتــاريخ  

2/8/2015.  

  .3/8/2015اليوم العلمي لكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بتاريخ .198

199.
الجامعة  تقالل السابع عشر (بمناسبة األعياد الوطنية) عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع اتحاد طلبةمهرجان اإلس

  .3/8/2015بتاريخ 

200.
كليـة   /الملتقى الرابع لكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بعنوان "الحديث الصحيح وتطبيقاتـه عنـد المحـدثين"   

  .4/8/2015ة الحديث الشريف بتاريخ الشريعة والدراسات اإلسالمية بالتعاون مع جمعي

  .6/8/2015مسابقة البرمجة لطالب كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب بتاريخ .201

  .6/8/2015لقاء األستاذ الرئيس مع السفير التايلندي بتاريخ .202

  .9/8/2015حفل تكريم الفائزين بمسابقة "حفظ القرآن الكريم"/ كلية التربية بتاريخ .203

  .10/8/2015ضرة وعظية بعنوان "فرمت قلبك"/ كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بتاريخ محا.204

  .16/8/2015محاضرة بعنوان "أثر التدخين على العجز الجنسي"/ كلية الطب بتاريخ .205

  .20/8/2015لقاء األستاذ الدكتور رئيس الجامعة مع المجلس الثقافي البريطاني بتاريخ .206

  .23/8/2015ع شركة أرامكس بتاريخ توقيع اتفاقية م.207

  .23/8/2015زيارة الملحق الثقافي الياباني للجامعة بتاريخ .208

  .25/8/2015ورشة تدريبية بعنوان "مهارات اإلعالمي"/ كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بتاريخ .209

  .30/8/2015زيارة المستشارة الثقافية في سفارة البحرين بتاريخ .210
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 :إلعالمقسم ا. 2

التغطيـــة اإلعالميـــة لجميـــع النشـــاطات والمحاضـــرات والمـــؤتمرات فـــي الجامعة(كتابـــة األخبار،تصـــوير فوتـــوغرافي)،     .1

 ة.اإللكترونيوفي الصحف اليومية والمواقع  ،ونشرها على موقع شبكة جامعة اليرموك اإلخبارية

المجتمـع المحلـي للجامعـة،التي تنشـر فـي      من أبنـاء ومؤسسـات    ةمتابعة ورصد أية أخبار أو مقاالت أو رسائل موجه .2

ــة     ،الجامعــة بهــا  إدارةة، وتزويــد اإللكترونيــوســائل اإلعــالم كالصــحف المطبوعــة والمواقــع     التخــاذ مــا يلــزم تجــاه أي

 موضوعات أو قضايا.

قـع  ونشـرها علـى مو   ،ة اإلخباريـة اإللكترونيـ تقرير يومي ألخبار جامعة اليرموك فـي الصـحف المحليـة والمواقـع      عدادإ .3

 وتحديث محتوياتها يوميا. ،التي تم إنشائها من قبل دائرة العالقات العامة واإلعالم ،خباريةاإلشبكة جامعة اليرموك 

 من نشرة أنباء اليرموك اإلخبارية. عدد) 21إصدار ( .4

ونشــرها فــي الصــحف المحليــة  ،مجموعــة مــن التقــارير الصــحفية عــن مختلــف الوحــدات والمراكــز فــي الجامعــة عــدادإ .5

 ة.اإللكترونيالمواقع على و

  

  

  من اإلداريين في الدائرة: العاملون

الدرجة     

  العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

5  0  0  6  0  0  3  14  
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  اللــن بن طــة الحسيــمكتب

  المهمة الرئيسية:

، وتقوم بتعليم الجامعة فيوضوعات البحث والدراسة التي تمثل موأشكالها، بمختلف أنواعها  ،المعلومات أوعية توفير

وتنميــة معــرفتهم فــي موضــوعات  ،بحــوثهم عــدادالمعلومــات المتخصصــة إل مصــادرالبــاحثين والدارســين للوصــول إلــى وإرشــاد 

ايير لتطـوير المعـ   ، والعـالمي  عربـي سسـات العلميـة علـى المسـتوى المحلـي وال     ؤالتعاون مـع المكتبـات الجامعيـة والم   ، بدراستهم

 المكتبية ورفع مستوى خدمات البحث والتدريس.
  

عشر قسمًا وهـي: قسـم التجليـد والتـرميم والنسـخ، قسـم الفهرسـة والتصـنيف والتكشـيف،           ي) إثن12تضم المكتبة (  

م قسم المراجع والمجموعات الخاصة، قسم اإلعارة، قسم قواعد البيانات، قسم المكتبة العربية والرقمية، قسم الدوريات، قس

المجموعات العامة، قسم الدعم الفني ألنظمة المكتبـة، قسـم االسـتقبال وخـدمات المكتبـة، قسـم التزويـد وتنميـة المجموعـات،          

  قسم الديوان.

  

  النشاطات واإلنجازات:أهم 

  المكان  اإلنجاز  الرقم

1.
  )555519( األوعية الورقية - 1مقتنيات المكتبة: 

  كاديميةأ تقاعدة بيانا 16المصادر اإللكترونية  -2

قسم التزويد وتنمية 

المجموعات، المجموعات 

  العامة، المراجع، الدوريات

2.
  ) مجلد3777األوعية الورقية ( - 1اإلضافات: 

  ) قواعد بيانات4المصادر الرقمية ( -2

وتنمية  قسم التزويد

  المجموعات

  قسم الدوريات

3.
  ) مجلد2182فهرسة وتصنيف (

  ) مقال من الدوريات10264المعالجة الموضوعية والفنية (

قسم الفهرسة والتصنيف 

  والتكشيف

 قسم التجليد والترميم والنسخ  ) مجلد9120) مجلد، وترميم وصيانة (6250تجليد (.4

5.
) مقــال مــن الــدوريات  159730جمــالي المقــاالت المتاحــة بــالنص الكامــل ( إ

  ) رسالة جامعية بالنص الكامل12310العربية، و(

لرقمية، قسم المكتبة العربية ا

  الدوريات

6.

  )98413عارة الكتب (إحركات 

  )110538رجاع الكتب (إحركات 

  )210عارة المراجع (إحركات 

  )515حركات حجز الكتب (

  )20عارة التبادلية (حركات اإل

  قسم اإلعارة

7.
  ة) صفح138870الطباعة اإللكترونية (

  ) صفحة85756التصوير الفوتوستاتي (

  قسم قواعد البيانات

 جليد والترميم والنسخقسم الت

 قسم التجليد والترميم والنسخ  ًا) دينار7270إيرادات التصوير الفوتوستاتي والطباعة اإللكترونية (.8

  قسم قواعد البيانات  دينار) 10622.5إيرادات التخزين اإللكتروني (.9

  دنانير) 21610شتراكات أفراد المجتمع المحلي (ا إيرادات.10
قسم االستقبال وخدمات 

  لمكتبةا

  )428339عدد الزائرين للمكتبة والصفحة األكترونية (.11
قسم االستقبال وخدمات 

  المكتبة
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          المشـــاركة فـــي مـــؤتمر جمعيـــة المكتبـــات والمعلومـــات األردنيـــة الثالـــث عشـــر فـــي الطفيلـــة/ األردن خـــالل الفتـــرة             .12

15-16/10/2014. 

 .14/11/2014-10الفترة  المشاركة في مؤتمر معرض الشارقة الدولي للكتاب خالل .13

 .20/3/2015-16) جمعية المكتبات المتخصصة في أبو ظبي خالل الفترة SLAشاركت المكتبة في مؤتمر ( .14

كما قام فريق الدعم الفني بتنفيذ عدد مـن النشـاطات منهـا: توصـيل أجهـزة الحاسـب بشـبكة المكتبـة، متابعـة صـيانة            .15

) جهــاز 65فحة المكتبــة اإللكترونيــة، نقــل وتركيــب وتشــغيل (  أجهــزة الحاســوب، تحــديث وتعــديل البيانــات علــى صــ   

حاسب شخصي، برمجة وتشغيل نظام سجل الزوار إلدخال زوار المكتبة بشكل إلكتروني، إعداد التقارير اإلحصـائية  

 الخاصة بأقسام المكتبة.

  

  التطلعات المستقبلية:

  تنمية المجموعات المختلفة باإلضافة واستبعاد التالف والمكرر. .1

 تيسير وتسهيل الوصول الى أوعية المعلومات من داخل المكتبة وخارجها لجميع منتسبي الجامعة. .2

  شراء نظام حماية المقتنيات واإلعارة الذاتية. .3

  
  

  المعوقات والحلول المقترحة:

  الحل المقترح  المعوقات

الموازنــة الســنوية ال تلبــي حاجـــة المكتبــة الفعليــة مـــن

  األجهزة لتطوير العمل

ماد تقديرات المكتبة المقترحة لشـراء أوعيـة المعلومـات    اعت

  واألجهزة

ــدرة ــبب نـــ ــؤهلين بســـ ــين والمـــ ــوظفين المتخصصـــ المـــ

  ستقالة و االأالتقاعد 
  و النقل من دوائر الجامعةأتعويض هؤالء بالتعيين 

مرتفــعذوي االحتياجــات الخاصــةعــدد المــوظفين مــن   

  مقارنة بالعدد اإلجمالي لموظفي المكتبة

ض العدد بما يتناسـب مـع المعـايير والقـوانين المحليـة      تخفي

  والعالمية

  

  

  من اإلداريين في الدائرة: العاملون

الدرجة     

  العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

4  15  12  19  3  3  8  64  
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  ةــرة الهندسيـــالدائ
   

  المهمة الرئيسية: 

هــذه وثــائق العطــاءات لتنفيــذ   عــدادإو ،مهمــة التخطــيط والتصــميم لمبــاني الجامعــة المختلفــة  تتــولى الــدائرة الهندســية  

كمـا تتـولى الـدائرة عمليـة اإلشـراف       ،من خالل التخصصات الهندسية المختلفة معمارية وإنشائية وميكانيكية وكهربائيـة المباني 

وتتـابع الـدائرة القـرارات الصـادرة عـن لجنـة        ،العطـاءات ك بتلـ على التنفيذ وتقوم بتنظيم وتدقيق جميع األمـور الماليـة الخاصـة    

وتقوم الــدائرة بتــدريب طــالب كليــة الهندســة مــن       ،حتفــاظ بالســجالت الخاصــة بعطــاءات وأمــالك الجامعــة      وأيضــًا اال  ،المبــاني 

  .من خالل أقسامهاوتنفذ الدائرة أعمالها على أعمال التصميم والتدريب العملي في مواقع المشاريع. كّلها الجامعات األردنية

وتضم الدائرة أربعة أقسام وهي: قسم التوثيق والمباني ومراقبة العقـارات، قسـم التصـميم والدراسـات، قسـم التنفيـذ،       

  وقسم الديوان.

  

  النشاطات واإلنجازات: أهم 

) 18( إعداد التصاميم وجداول الكميات والمخططات الالزمة لمبنى كلية الطب والصيدلة والذي تصل مسـاحته إلـى   .1

  ألف متر مربع.

  طرح عطاء مبنى كليتي الطب والصيدلة واإلعالن عنه للمقاولين. .2

إعداد التصاميم والكميات والمخططـات الالزمـة لمشـروع األليـاف الضـوئية الخـاص فـي الحـرم الجـامعي بالتعـاون مـع             .3

  مركز الحاسب اآللي، واإلعالن عن العطاء للمقاولين.

  الجامعي واإلعالن عن العطاء.إعداد وثائق عطاء أكشاك لألمن  .4

  إعداد وثائق عطاء فك ونقل برج اإلرسال إلذاعة اليرموك. .5

 إحالة عطاء كلية الطب في حرم الجامعة على شركة المهندس للمقاوالت.  .6

 استالم عطاء توريد وتقديم أكشاك في مواقع مختلفة داخل الجامعة على شركة مصنع الحطاب وشركة برافيليا. .7

 عطاء استثمار المالعب الرياضية داخل الحرم الجامعي وبدء المستثمر بتشغيلها. استالم أعمال  .8

 اإلعالن عن طرح مشروع الطاقة الشمسية.  .9

 إحالة عطاء مبنى كلية القانون على السادة شركة سدين.  .10

 .FMقيد الطرح مشروع فك ونقل وتركيب برج اإلرسال لمحطة يرموك  .11

 ئية داخل الحرم الجامعي. اإلعالن عن طرح مشروع األلياف الضو .12

 االستمرار في تدريب مهندسين حديثي التخرج بالتعاون مع نقابة المهندسين ووزارة األشغال.  .13

 االستمرار في تدريب طالب كليات الهندسة من مختلف التخصصات لغايات التخرج.  .14

ــة         .15 ــدائرة الهندســية علــى مشــاريع توســعة كلي ــل ال ــة الحجــااســتمرار اإلشــراف الكامــل مــن قب  وي للهندســة التكنولوجي

  والقاعات الصفية.
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  التطلعات المستقبلية: 

 المباشرة بتنفيذ عطاء كلية الطب. .1

 طاء كلية القانون.المباشرة بتنفيذ ع .2

      توسعة مبنى كلية التربية. .3

 استثمار محطة محروقات في الجامعة. .4

      .أو خط ناقل للمياه خاص بالجامعة ،حفر بئر ماء ارتوازي خاص بالجامعة .5

 المباشرة بتنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخاليا الشمسية.  .6

 مستشفى للتعليم الجامعي. .7

 فندق سياحي تعليمي. .8

  

  المعوقات والحلول المقترحة: 

 .حيث تسعى الجامعة إلى توفير التمويل الالزم توفير مصادر التمويل .1

  

  من اإلداريين في الدائرة: العاملون

ة الدرج    

  العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

1  5  2  7  0  0  1  16  
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  ةـة والماليـة اإلداريـرة الرقابــدائ
  

  المهمة الرئيسية:

ــة، والتأكــد مــن           ــا المالي ــا وقراراته ــا وموجوداته ــرادات الجامعــة ونفقاته ــة علــى إي ــدائرة الرئيســة بالرقاب  تتمثــل مهمــة ال

والتأكــد مــن أنهــا تصــدر وتنفــذ                   ،والرقابــة علــى القــرارات اإلداريــة   ،خــذة لحمايــة أصــول الجامعــة وممتلكاتهــا  االحتياطــات المت

  وفق أحكام القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها. ،بصورة سليمة

  واحد فقط وهو قسم الديوان.يوجد في الدائرة قسم 

  

  :نجازاتاإلالنشاطات و أهم

  رات لجان العطاءات ومالحقها في دائرة العطاءات.تدقيق قرا .1

  ) دينار في الدائرة المالية.500تدقيق سندات الصرف التي تزيد عن مبلغ ( .2

  نتداب/ بدون راتب ألعضاء الهيئة التدريسية.تدقيق إجازات التفرغ العلمي /اإلعارة/ اال .3

 .2014تدقيق محاضر اللجان (األولى والثانية) لعام  .4

 آت التي تصرف للعاملين أثناء الدوام الرسمي.تدقيق المكاف .5

  .2014/2015للعام الجامعي  التدريس هيئة تدقيق العبء التدريسي ألعضاء .6

  .ومحاسبي آالت النقدإجراء الجرد المفاجئ على صناديق الدائرة المالية  .7

 الجرد المفاجئ على عهد العاملين في دائرة اإلنتاج والصيانة. .8

 .2014شراء لعام تدقيق قرارات وطلبات ال .9

  نماذج اإلجازات السنوية و االضطرارية بدون راتب لجميع العاملين. كافةتدقيق  .10

  .2014لعام  تدقيق إيرادات سكن الطالبات .11

  .2014لعام  قروض الطلبة في عمادة شؤون الطلبةكافة تدقيق  .12

  .2014لعام  والتدقيق على محاضر لجنة التأمين ،تدقيق نفقات التأمين الصحي .13

  ق مشتريات الكتب واإلعارة واإلهداء والغرامات في مكتبة الجامعة.تدقي .14

  تدقيق أسس منح أوائل الخريجين الذين يدرسون في الجامعة. .15

  األمانات لدى الجامعة. كافةحصر  .16

  .2014لعام  دخار واإلسكان ونهاية الخدمة في الدائرة الماليةق اإليداتدقيق الحسابات الختامية لصن .17

  .وآلية تحصيل األجرة الشهرية منهم ق الجامعة المؤجرة للعاملينتدقيق إيرادات شق .18

  تدقيق حسابات صندوق االستثمار. .19

 تدقيق عقود الصيانة في الجامعة.  .20

 .2014تدقيق الذمم المستحقة على المبعوثين على نفقة الجامعة لعام  .21

 .2014 لعام للدراسة في الجامعة من جهات أخرىتدقيق الذمم المستحقة على المبعوثين  .22

 .2014لعام  تدقيق تسديدات قروض الطلبة .23

 تدقيق الكفاالت بأنواعها في الجامعة. .24

 .2015تدقيق الرواتب لشهري نيسان وأيار لعام  .25

 تدقيق صرف الدروع والشارات واألعالم في دائرة العالقات العامة. .26
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 ت الجامعة المختلفة وهي: الكثير من المواضيع ذات العالقة بنشاطادراسات حول  ةكما قامت الدائرة بعد  .27

 دراسة إيرادات ونفقات مدرسة الجامعة النموذجية.  -

 دراسة كفاية أنظمة السالمة العامة في الجامعة.  -

 دراسة إيرادات ونفقات مركز اللغات.  -

 دراسة إيرادات مرافق الجامعة.  -

 دراسة إيرادات ونفقات نادي الجامعة.  -

 ة ومدى متابعة األقسام األكاديمية لدراستهم.دراسة ملفات المبعوثين على نفقة الجامع -

 دراسة إيرادات عقود الحاضنات في مجمع الريادة األكاديمية/ كلية الحجاوي.  -

ــا للدراســات األردنيــة، بمــا فيهــا االستشــارات التــي قــدمت مــن          - دراســة إيــرادات ونفقــات مركــز الملكــة راني

 العاملين في الجامعة.

 لية التي تتعلق بسير العمل في الجامعة.تقديم المقترحات اإلدارية والما .28

  

  التطلعات المستقبلية:

للوصــول فــي  ،تعزيــز دورهــا الوقــائي كوحــدة تــدقيق داخلــي فــي الجامعــة   تطمــح دائــرة الرقابــة اإلداريــة والماليــة إلــى   

تطبيــق برنــامج  ريــق،عن طرتقــاء بالعمــل الرقــابي بمــا يــنعكس إيجابــًا علــى مصــلحة الجامعــةواال ،برامجهــا الرقابيــة إلــى األفضــل

  بما في ذلك الرقابة الفنية واألداء. ،الرقابة الشاملة

  

  المعوقات والحلول المقترحة:

حيــث ال يتــوفر لــدى الــدائرة ســـــــوى  ثالثــة   ،مــن أهــم المعوقــات التــي تعــاني منهــا الــدائرة نقــص فــي الكــادر الــوظيفي   

، وتسـعى الـدائرة إلـى رفـع كفـاءة وفاعليـة العـاملين باإلضـافة         علـيهم  ًامما يشـــــكل عبئًا كبيـر  ،مدققين لتنفيذ خطة عمل الدائرة

العليـا كقيمـة مضـافة     دارةلتعزيز جانب الرقابة الماليـة، ألنهـا الضـمانة لـإل     ،إلى دعمها بموظفين متخصصين في األعمال المالية

  تحسن من العمليات اإلدارية والمالية في المؤسسة.

  

  

  دائرة:من اإلداريين في ال العاملون

الدرجة     

  العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

3  3  1  0  0  0  1  8  
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  عيـن الجامــرة األمــدائ

  

    المهمة الرئيسية: 

ــة مرافــق الجامعــة     ــدائرة حماي ــا والمحافظــة ومنشــآتهاتتــولى ال ــوفير  ،ألعمــال الســرقة والتخريــب   ،لئّال تتعــّرضعليه وت

وتنظيم عملية الدخول والخروج للسيارات واألشخاص، واإلشراف على جميع األنشـطة التـي تقـام    للعاملين والطلبة، الطمأنينة 

  في الجامعة. 

  هي: قسم السالمة العامة، قسم الحرس الجامعي، قسم األمن الجامعي، قسم الديوان. تضم الدائرة أربعة أقسام

  

  النشاطات واإلنجازات: أهم 

 لطلبة. اة قبول وتسجيل اإلشراف على عملي .1

 اإلشراف على احتفاالت تخريج الطلبة من حيث ضبط وتنظيم دخول الخريجين وذويهم.  .2

 حالة إلى المركز الصحي والمستشفيات. 693إسعاف  .3

 مراسلة بين صادر ووارد. 2194التعامل مع  .4

  

  التطلعات المستقبلية: 

 ة، في حال حصول مشاجرة أو عبث أو سرقة.. إلخ.استحداث قسم في الدائرة يتولى متابعة كاميرات المراقب .1

 استخدام البطاقة الذكية للطلبة والعاملين.  .2

 أسوار الجامعة بطريقة تمنع التسلل من خاللها إلى الجامعة. رفع .3

  

  المعوقات والحلول المقترحة: 

  .  منح موظفي األمن الجامعي الضابطه العدليه لحمايتهم .1

  والحل صيانتها. ،ويسهل التسلل منها إلى الجامعة ،ا آيل للسقوطوبعضه ة،أسوار الجامعة شبه بالي .2

  

  

  من اإلداريين في الدائرة: العاملون

الدرجة     

  العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

1  2  22  2  0  1  4  32  

  

 ) موظف.153بلغ عدد موظفي األمن الجامعي التابعين لمؤسسة المتقاعدين العسكريين ( 
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  ةــات العامــرة الخدمــدائ

  المهمة الرئيسية: 

والمحافظـة علـى نظافتهـا     ،والعنايـة بحـدائقها   ،تصاالت لطلبة الجامعة والعاملين فيهاتقديم خدمات التغذية والنقل واإل

 وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجامعة.  ،وجمالها

باني ومرافق الجامعة، قسـم تنظيـف الحـرم الجـامعي والخدمـة الصـحية،       وتضم الدائرة سبعة أقسام هي: قسم تنظيف م

  قسم التغذية، قسم الزراعة، قسم االتصاالت، قسم الحركة، قسم الديوان.

  

  أهم النشاطات واإلنجازات:

) 609نفذت عدد من األعمال في قسـم االتصـاالت تمثلـت بمـا يلـي: بلغـت عـدد الفاكسـات المرسـلة والمسـتقبلة (           .1

)، 24) وتركيـب وصـيانة الهواتـف الرقميـة وبرمجتهـا عـدد (      9وتّم تركيب وصيانة وحدات انتـركم عـدد (  فاكسات، 

)، 25) تركيـب خطـوط هـاتف جديـدة عـدد (     6) عطـل وتركيـب أجهـزة فـاكس عـدد (     650إصالح أعطال مختلفـة ( 

وط جديـدة  )، تركيـب خطـ  65) عطل، ونقل خطـوط هواتـف عـدد (   97صيانة الهواتف وتفقد األعطال وإصالحها (

) كمـا بلغـت مكالمـات الهـاتف الـواردة عبـر       9)، تمديد كوابل داخلية بسعات وأطوال مختلفـة ( 150على التوازي (

 ) مكالمة. 76767) مكالمة، ومكالمات صادرة (54938القسم (

) 64927نفذت عدد من األعمال في قسم التغذيـة تمثلـت بمـا يلـي: بلـغ مجمـوع إيـرادات النـدوات والمـؤتمرات (          .2

) دينــار، مبيعــات 5825) دينــار، إيــرادات الحفــالت الخاصــة والتواصــي (161828دينــار، مبيعــات كــاونتر التغذيــة (

 ) دينار. 25533مقصف المدرسة النموذجية (

 ) طالب.657تدريب طلبة كلية السياحة والتدريب المهني ومدرسة علي خلقي الشرايري ( .3

) طلبـًا، تـّم تغييـر زيـت     6713ما يلي: بلغـت طلبـات الحركـة بــ (    نفذت عدد من األعمال في قسم الحركة  تمثلت ب .4

)، مصـروف بنـزين اوكتـان    378) لتر، تركيب قطع للسيارات عدد (3082لمركبات الجامعة (ديزل وبنزين) بواقع (

صــرف ســوالر للمركبــات    ) لتــر،20013) لمركبــات الجامعــة ( 90) لتــر، مصــروف بنــزين اوكتــان (   31562( 95

كما تّم تزويد مرافق الجامعة بالمـاء بــ   ) لتر، 3570) لتر وصرف كاز لتنظيف مرافق الجامعة (14556والتدفئة (

 ) طن.690) متر مكعب، وتم تصريف نفايات صلبة إلى األكيدر (3060(

تــأمين مركبــات ، تــأمين وســائط نقــل للــرحالت العلميــة والدينيــة والترفيهيــة والمــؤتمرات والنــدوات والبحــث العلمــي  .5

 . اتسيار) 5ـ (عمل أفرهول ل، في االنتخابات النيابية والبلدية للمشاركة

وجلـي بـالط أرضـيات وتنظيـف الزجـاج ومكافحـة       غسيل موكيت وسجاد المكاتـب وشـقق الضـيافة وسـكن الطالبـات       .6

قـص  ، قطف ثمار الزيتون وتوريد الزيت بعد العصر إلى مستودع اللوازم فـي قسـم التغذيـة   ،  القوارض والحشرات

تودع اللـوازم فـي   قطـف ثمـار البنـدورة وتوريـدها لمسـ     ، وارع الجامعة واألحواض وتشكيلها أكثر من مـرة أشجار ش

، رش وتسـميد مسـطحات النجيـل،    اإلشراف علـى أرض الجامعـة فـي عمـان منطقـة بـدر الجديـدة       المطبخ المركزي، 

أرض الجامعـة   حراثـة جامعـة،  ، تقلـيم أشـجار الزيتـون فـي ال    سقاية األحواض والمسطحات واألشجار ونباتات الزينة

 كاملة أكثر من مرة.

 ) دينار. 652000بلغت قيمة االستثمار في األكشاك والمقاصف ( .7

  من اإلداريين في الدائرة: العاملون

الدرجة     

  العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

5  5  11  6  1  3  269  300  
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  وازمــرة اللـــدائ
  

  الرئيسية: المهمة 

تعمـل   .، وتضم في هيكلهـا التنظيمـي ستــة أقســام ولجنــة مشـتريات     1991أنشئت دائـرة اللـوازم كوحـدة مستقلـة عـام 

الدائـــرة علـــى توفيـــر المــواد والخدمـــات ذات العالقـــة المطلوبــة للجامعـــة مــن خــالل الشــراء، كمــا تقــوم الــدائرة بالتــأمين علــى     

ـــة للجامعـــة مــن المصــادر    وعقــود الصــيانة المبرمـــة مـــع الشــركات،    ومتابعــة ،ممتلكــات الجامعــة  تتولـــى توفيـــر اللــوازم المطلوب

 .وتعمـل علـى تسلـم اللـوازم وترميزهـا وتخزينهـا وصرفهـا ومراقبتهـا السلعيـة ،المحليـة والخارجيـة

المسـتودعات، قسـم الرقابة،قسـم    ، قسـم المشـتريات، قسـم العقـود، قسـم      ستة أقسام وهـي: قسـم العهـدة   تضم الدائرة 

  .باإلضافة إلى لجنة المشتريات الديوان

  

  :اتنجازالنشاطات واإلأهم 

  العـــــدد  نوع المستند والوثيقة  الرقم

  6676 مستند إخـــراج.1

  2333 مستند إدخــال.2

  62 مستند إضافة للمستودع.3

  2370 مستند إرجاع.4

  249 مستند شطب من المستودع.5

  2350 لوازمضبط تسلم.6

  6770 لـــــوازمإشعارات.7

  239 إشعار شطب من المستودع.8

  63 إشعار إضافة للمستودع.9

  2554 مستند تحويــــل.10

  2407 إرجاعطلباتإشعار.11

  202 مستنـــد شطب من العهدة.12

  1775 شراءاتطلب.13

  1841 توريداتطلب.14

  172 أعطال آالت التصوير.15

  71 عقــود صيانـــــة.16

  3476 البريد الصادر.17

  4498 البريد الـوارد.18

  138 قرار شراء.19

  23 إعالنات المناقصات في الصحف المحلية.20

  1328 تنجيد كراسي مختلفـة.21

  20 تنجيد لوحة إعالنات.22

  م ط 2023 خياطة وتركيب برادي قماش مختلفة.23
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 الضيافة.صيانة برادي قماش مختلفة وتركيب جسور برادي للقاعات والمكاتب وشقق  .24

  الكشف على طلبات اللوازم الخاصة بالبرادي والموكيت والتنجيد. .25

 جرد عهد العاملين في بعض وحدات الجامعة. .26

  تحديث ونقل عهد العاملين إلكترونيًا. .27

مين على أالت التخليص على البضائع/ عقود الصيانة/ طلبات الشراء/ قرارات الشراء/ متابعة (العطاءات/ .28

  ليات).ت واآلالممتلكات والموجودا

  النقل لمختلف وحدات الجامعة). الترحيل/ رجاع اللوازم/إصرف اللوازم ( .29

  تالف........الخ).اإل فتح المكاتب/ االستالم/ الجرد/ البيع/ المشاركة في اللجان (الفنية/ .30

  شعارات.حفظ الوثائق والمستندات واإل .31

    

  التطلعات المستقبلية: 

 .من خالل مشاركتهـم بالدورات التدريبيـة ،ورفع كفاءة العامليـن ،وتحديث برامجهـا ،تسعى الدائـرة إلى تطوير عملهـا

  

  

  من اإلداريين في الدائرة: العاملون

الدرجة     

  العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

4  3  12  13  3  2  16  53  
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  دائرة العطاءات

  

  المهمة الرئيسية: 

ــة   ــة،        تتــولى عملي ــة وزجاجي ــوازم التــي تحتاجهــا الجامعــة (أجهــزة، ومعــدات، ومــواد كيميائي ــع الل طــرح العطــاءات لجمي

  وقرطاسية، وأثاث، ومواد صيانة، وأية مواد أخرى) وضمن الصالحيات المحددة للجنة العطاءات المركزية.

  هما: قسم الدراسات والمواصفات، قسم اإلحاالت.، تضم الدائرة قسمين

  

  :اتنجازات واإلالنشاطأهم 

) عطـــاًء بتكلفـــة إجماليـــة بلغـــت  43) عطـــاء تـــّم إحالـــة (68بلـــغ عـــدد العطـــاءات التـــي طرحـــت خـــالل الفتـــرة الســـابقة (   .1

 ) عطاء.25) دينارًا وإلغاء (6305650.33(

                وبلغـــــــــت القيمـــــــــة اإلجماليـــــــــة لهـــــــــا     ملحـــــــــق) 31بلغـــــــــت عـــــــــدد المالحـــــــــق التابعـــــــــة للعطـــــــــاءات المحالـــــــــة (      .2

 ) دينارًا. 1497555.861(

 ) دينارًا.2631631.1والقيمة اإلجمالية لها ( تالزيم) 10بلغت عدد التالزيم التابعة للعطاءات المحالة ( .3

بلغت عدد العطاءات الخاصة باألشغال عطاء واحدًا وهو إنشاء مشروع مبنـى القاعـات التدريسـية بتكلفـة إجماليـة بلغـت        .4

 ) دينارًا.3180000(

بتكلفــة إجماليــة بلغــت  )3إلغــاء (وتــّم ) 3أحيــل منهــا ( ات)عطــاء6عــدد العطــاءات الخاصــة باســتثمار األكشــاك ( بلغــت .5

 ) دينارًا.143115.975(

 

  من اإلداريين في الدائرة: العاملون

الدرجة     

  العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

0  4  1  4  0  0  0  9  
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  والصيانة والتدريب اجاإلنتدائرة 

 

    الرئيسية: المهمة 

تصنيع بعض اللوازم التي تحتاجها الجامعة، والقيام بأعمال الصيانة المختلفة لضمان استمرارية الخدمات التي تقـدمها  

  الجامعة، ودراسة سبل تخفيض تكاليف هذه الخدمات بالتنسيق مع الجهات المعنية فيها. 

الميكانيــك قســم األعمــال المدنيــة، قســم النجــارة، قســم األجهــزة والمعــادن، قســم  هــي:، أقســام تســعةوتضــم الــدائرة 

  المطبعة، وقسم الديوان.قسم  تشكيل المعادن،قسم التدريب، قسم والكهرباء، 

  

  :اتنجازالنشاطات واإلأهم 

  أوًال:األعمال اإلنتاجية:

  -لى سبيل المثال ال الحصر:أعمال إنتاجية لمختلف مباني كليات ودوائر الجامعة ومنها ع إنجازتم 

 تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية لمرافق مختلفة في الجامعة. .1

  تركيب أجهزة البصمة في مرافق الجامعة المختلفة. .2

 عمل صيانة شاملة للمدرسة النموذجية.  .3

 إنشاء كشك بمظلة قرميدية شمال شرق مبنى الجمنازيوم وتجهيزه كامًال.  .4

 الشريعة.  قاعة تدريسية في كليةإعادة تأهيل وتجهيز  .5

 إعادة تأهيل وصيانة شقق سكنية في السكن الجنوبي وسكن زبده.  .6

 تركيب خزانات ماء في مرافق مختلفة في الجامعة.  .7

 عمل تمديدات كهربائية لمختبرات في مرافق الجامعة المختلفة.  .8

 د أن تّم تركيب بويلر جديد للمكتبة. تجهيز التمديدات الالزمة لخطوط التدفئة داخل غرفة البويلر وذلك بع .9

 تغيير وتركيب خطوط مياه في مرافق الجامعة المختلفة.  .10

 تصنيع وتوصيل قواعد داتا شو في مرافق الجامعة المختلفة.  .11

 –االقتصـاد   –القـانون   –الحجـاوي   -عمل صيانة للمرافق الصحية لمواقع مختلفـة فـي الجامعـة (القريـة اإلنجليزيـة       .12

 لة).الفنون الجمي

 التربية.  عمل صيانة وتحديث لمصعد كلية .13

 إلسكان الجنوبي. عامة لبويلرات مباني الجامعة وا عمل صيانة .14

 خشبية لقاعات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية.  منصاتتصنيع وتركيب  .15

 تصنيع أثاث لمختلف مباني كليات الجامعة.  .16

  أعمال إنتاجية متفرقة. .17

  .ًا) دينار286673األعمال (وبلغت التكلفة اإلجمالية لهذه 
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  :نتاج المطبعةإ ثانيًا:

والمجتمـع   ،يـة األردنوجامعـة العلـوم والتكنواوجيـا     ،مطبوعـات وتصـاميم لمختلـف كليـات الجامعـة      إنجازقامت المطبعة ب

، مجلـة  وعلى سبيل المثال ال الحصر ورق مروس، دفاتر امتحانات، ملفـات، بوسـترات، مجـالت عمـادة البحـث العلمـي       ،المحلي

اتحــاد الجامعــات العربيــة، أعمــال المــؤتمرات، نشــرة األنبــاء، تجليــد كتــب، نمــاذج مختلفــة وســجالت عالمــات وبلغــت التكلفــة         

  .ًا) دينار96842اإلجمالية لهذه األعمال (

  

  أعمال الصيانة: :ثالثًا

  .ًا) دينار424290ها (إنجاز) طلب صيانة بلغت تكلفة 6415تم التعامل مع (

  

  التدريب:  :رابعًا

الفنــون  كليــةو ،علــى مســاق المشــاغل الهندســيةالتكنولوجيــة ) طالبــًا مــن كليتــي الحجــاوي للهندســة  990تــم تــدريب (

  .ًا) دينار58127وبلغت التكلفة اإلجمالية ( ،الجميلة على مساقات التصميم

  

  .دينارًا )856932وبذلك يكون إجمالي تكلفة األعمال المنفذة وخالل الفترة المبينة أعاله (*** 

   

  

  من اإلداريين في الدائرة: العاملون

الدرجة     

  العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

5  10  8  13  1  1  78  116  
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  الباب الرابع

  المراكـــــز العلميـــــــة
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  اتــب والمعلومــــز الحاســــمرك

  

  :ة الرئيسيةالمهم

  ليتولى مهمة تقديم الخدمات التالية: 1979ء مركز الحاسب والمعلومات عام ىأنش

 .برمجة أنظمة المعلومات الحاسوبية لوحدات الجامعة المختلفة وإدامتها وتطويرها لتلبي احتياجات العمل  

   ) ــة اإللكترونيــة ــة الــدخول ل  Portalإدامــة وتطــوير البواب ) Web Sitesمواقــع الجامعــة ( ) للجامعــة التــي ُتشــكل بواب

  ) المتعددة.E-Servicesوللخدمات االلكترونية (

 .تشغيل وإدامة أجهزة الخوادم الرئيسية ووحدات تخزين بيانات الجامعة الرئيسية وتحديثها وتطويرها بشكل دائم  

 .تقديم خدمات الدعم الفني إلدامة عمل أجهزة الحواسيب الشخصية وتوابعها  

    ة الجامعــة وتــوفير خدمــة اإلنترنـــت  لجميــع مختبــرات الجامعــة ومكاتــب أعضــاء هيئــة التـــدريس          تشــغيل وإدامــة شــبك

  والموظفين. 

              تقــديم خــدمات التــدريب واالستشــارات فــي حقــول أنظمــة الحاســبات والمعلومــات بالتنســيق مــع مركــز الملكــة رانيــا

  للدراسات األردنية وخدمة المجتمع.

 في استخدام الحاسوب ( احتضان مركز امتحانات الرخصة الدوليةICDL.المعتمد من اليونسكو (  

ويقوم مركز الحاسب بشـكل دائـم ومسـتمر بوضـع المواصـفات الفنيـة لألنظمـة الحاسـوبية، وأجهـزة ومعـدات الشـبكات،            

ــا طبيعــة أعمــال وحــدات           ــة التــي تتطلبه ــا المختلف ــا وملحقاته والبرمجيــات والتطبيقــات وأجهــزة الحواســيب الشخصــية وتوابعه

فــق الجامعــة المختلفــة. ويشــارك العــاملون فــي المركــز فــي اللجــان الفنيــة المنبثقــة عــن لجنــة العطــاءات المركزيــة و لجنــة        ومرا

  المشتريات  التابعة لدائرة اللوازم لدراسة عروض شراء تلك األنظمة والبرمجيات واألجهزة والمعدات.

  

  ة:وينفذ المركز هذه المهام والواجبات من خالل األقسام التالي

األكاديميـة،   األنظمـة قسـم   ، قسـم إدارة أنظمـة المعلومـات    والصـيانة،  قسم أنظمة الحاسـوب والشـبكات  قسم الديوان، 

خــدمات الويــب واألرشــفة، قســم النظمــة الماليــة والتــأمين الصــحي، قســم أنظمــة المــوارد البشــرية، وقســم أنظمــة اللــوازم قســم 

  والخدمات والصيانة.

  

  :اتنجازالنشاطات واإلأهم 

نتـاج باسـتخدام تقنيـة أوراكـل وتفعيلـه الـذي يغطـي ويضـبط أعمـال الـدائرة           تطوير وتشغيل نظـام دائـرة الصـيانة واإل    .1

وصحيحة، باإلضافة إلى انه أصبح باإلمكان تلبية أية احتياجات إضافية حالية أو مستقبلية علـى النظـام    ةدقيق ةبطريق

اسـب والمعلومـات (علـى عكـس تقنيـة كوبـول)، وانـه مـرتبط         الجديد  لوجـود خبـرات فـي تقنيـة أوراكـل فـي مركـز الح       

  ).10/2014ومتكامل مع أنظمة الجامعة األخرى، (

) وبتكلفـة اجماليـة   MB 155) بدًال مـن ( MB 232.5زيادة سعة خط االنترنت الرئيسي في الجامعة بحيث أصبح ( .2

  ).10/2014أقل بخمسة اآلف دينار تقريبًا من التكلفة السابقة، (

بشـكل سـنوي وآلـي علـى      16/3/2013رنامج صرف مكافأة نهاية الخدمـة للعـاملين الـذين تـم تعييـنهم بعـد       تشغيل ب .3

  ).11/2014نظام الرواتب، (
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جهاز وترحيل بياناتها الى نظام الموارد البشـرية،   45تركيب وتشغيل أجهزة مراقبة الدوام البصمة وربطها وعددها  .4

)12/2014.(  

) ألـف دوالر تقريبـًا قابلـة    83ة على منحة ماليـة مـن شـركة جوجـل العالميـة مقـدارها (      الحصول على الموافقة المبدئي .5

) ألــف دوالر لتمويــل تنفيــذ توســعة البنيــة التحتيــة لشــبكة األليــاف الضــوئية فــي الجامعــة،      150للزيــادة لتصــل الــى ( 

)12/2014.(  

لتغذيـة أجهـزة الخـوادم     Data Centerلمركـز البيانـات    UPSتركيب وتشغيل جهازي مـزود الطاقـة غيـر المنقطعـة      .6

  )12/2014والتخزين والربط الرئيسية، (

  ).1/2015جديدين ( Load Balancersتركيب وتشغيل جهازي  .7

) ليتكامـل  COBOL) بـدًال مـن (  Oracleاالنتهاء من تطوير تشغيل نظام اإليرادات/ نظـام الـدائرة الماليـة بتقنيـة (     .8

  ).1/2015بة األخرى العاملة في الجامعة، (مع نظام الدائرة المالية واألنظمة المحوس

) COBOL) بـدًال مـن (  Oracleاالنتهاء من تطوير وتشغيل نظام الصناديق الخاصة/ نظام الدائرة المالية بتقنية ( .9

  ).1/2015ليتكامل مع نظام الدائرة المالية واألنظمة المحوسبة األخرى العاملة في الجامعة، (

لجميع العاملين في الجامعة ليتم تقديمها من قبل شـركة جوجـل وبـنفس اسـم نطـاق       تشغيل خدمة البريد االلكتروني .10

@) مجانًا ومدى الحياة وبسعة تخزينية ال نهائيـة وبـأعلى مسـتويات جـودة الخدمـة وتوافرهـا       yu.edu.joالجامعة (

يـة أو أي جهـاز   واالستفادة من تطبيقـات جوجـل المختلفـة مـن أي مكـان باسـتخدام أجهـزة الحاسـب أو الهواتـف الذك         

  ).2/2015( ،جوجل من ضافة إلى ميزات عديدة أخرىمتصل باإلنترنت، باإل

تجهيز نظام معلومات الطلبة (نظام التسجيل) ليتالءم مـع دوام محاضـرات الطلبـة األسـبوعي ليصـبح أربعـة أيـام فقـط          .11

  ).3/2015بدًال من خمسة أيام، (

لألنظمـة المحوسـبة العاملـة فـي الجامعـة بـدال مـن الخـادم         ) Application Serverتشغيل خادم تطبيقـات جديـد (   .12

  ).3/2015الحالي (لوجود مشاكل فيه أثناء عمله)، (

  ).4/2015استكمال إجراءات تكامل نظام مراقبة الدوام البصمة مع نظام الموارد البشرية، ( .13

  ).4/2015، (2015إحالة عطاء الحواسيب الشخصية السنوي لتغطية احتياجات الجامعة للعام  .14

  ).4/2015، (2015إحالة عطاء الماسحات الضوئية السنوي لتغطية احتياجات الجامعة للعام  .15

) بالتعـاون مـع شـركة جوجـل العالميـة، وفريـق مرشـدي جوجـل         Google Dayإقامـة فعاليـة يـوم جوجـل المفتـوح (      .16

)Google Guides) ،4/2015) في الجامعة.(  

  ).4/2015المرحلة األولى، ( –ل الحرم الجامعي طرح عطاء توسعة شبكة األلياف الضوئية داخ .17

  ).4/2015المرحلة الثانية، ( –طرح عطاء توسعة شبكة األلياف الضوئية داخل الحرم الجامعي واحالته  .18

تحديث آلية عمل المجالت العلمية بحيـث أصـبح اسـتالم البحـوث ومراجعتهـا الكترونيـًا مـن قبـل المعنيـين فـي عمـادة             .19

  ).5/2015سات العليا، (البحث العلمي والدرا

) لألنظمـة المحوسـبة العاملـة فـي الجامعـة لـيعمال علـى        Application Serverتشغيل خـادمي تطبيقـات جديـدين (    .20

  ).6/2015التوزاي إلتاحة مزيد من توفر الخدمة وسرعة األداء، (

اء السـنوي لعـام   توزيع وتركيب أجهزة الحاسب الشخصي على وحدات الجامعة المختلفة المخصصـة لهـم ضـمن العطـ     .21

  ).6/2015لهذ الغاية،  ( 2015

  ).6/2015، (2015إحالة عطاء أجهزة العرض السنوي لتغطية احتياجات الجامعة للعام  .22

) Oracle) الـى النظـام الجديـد (   COBOLتحميل بيانات نظام الموازنة/ نظام الدائرة الماليـة مـن النظـام القـديم (     .23

  ).6/2015، (2010حتى عام 
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) الـى النظــام الجديــد  COBOLنظـام الصــناديق الخاصـة/ نظــام الــدائرة الماليـة مــن النظـام القــديم (     تحميـل بيانــات  .24

)Oracle 6/2015، (2012) حتى عام.(  

ــرم الجـــامعي      .25 ــبكة األليـــاف الضـــوئية داخـــل الحـ ــاء توســـعة شـ ــة،   –إعـــادة طـــرح عطـ ــال المدنيـ ــة األولى/األعمـ المرحلـ

)7/2015.(  

كترونيًا على المشتركين مع شركة اورانـج مـن العـاملين فـي الجامعـة ممـا يـوفر وقـت         توزيع فواتير الهواتف الخلوية ال .26

  ).7/2015وجهد المعنيين في دائرة الرئاسة في توزيعها ورقيًا على المشتركين من العاملين في الجامعة، (

الـدائرة الماليـة   تشغيل برنـامج األرشـفة الجديـد لـدى كـل مـن مركـز الحاسـب والمعلومـات ودائـرة المـوارد البشـرية و             .27

وترحيــل بيانــات نظــام األرشــفة القــديم الــى النظــام الجديــد، علمــًا بــأن النظــام الجديــد يــوفر العديــد مــن االمتيــازات     

  .والوظائف الفنية الجديدة

واألرشفة لتلبية احتياجات المركز والجامعة في تقديم خدمات الويب تعيين مبرمجين بخبرة مناسبة في قسم خدمات  .28

  ).8/2015-7يرها بشكل مناسب، (القسم وتطو

)) لعـدد مـن المهندسـين والمبـرمجين     Certified Ethical Hacker (CEHعقـد دورة "االختـراق األخالقـي" (    .29

والفنيــين فــي المركــز وبحضــور ومشــاركة مــدير المركــز بهــدف التعــرف علــى أبــرز الوســائل الهامــة التــي يســتخدمها        

كل مستمر الختراق األنظمـة أو تعطيلهـا أو سـرقة بياناتهـا، وبهـدف أن      القراصنة والمخترقين عبر شبكة االنترنت بش

يقوم المعنيون في مركز الحاسب والمعلومات بواجباتهم لحماية األنظمـة المحوسـبة وشـبكات الحاسـوب ولصـد هـذه       

  ).8/2015االختراقات بشكل احترافي ومنهجي، (

  تقديم الخدمات المتنوعة الدورية التالية: .30

 لدعم الفني المستمر ألجهزة الحواسيب الشخصية وملحقاتها لجميع العاملين في الجامعة.تقديم خدمات ا  

 .إعداد المواصفات الفنية ألجهزة الحواسيب الشخصية وملحقاتها التي يتم شراؤها للجامعة  

         ،علـى  تركيب مئات نقاط الوصول لشبكة الجامعة وشـبكة االنترنـت فـي المكاتـب والمختبـرات والقاعـات التدريسـية

  مدار السنة.

   المشــاركة فــي اللجــان الفنيــة المنبثقــة عــن دائرتــي  العطــاءات واللــوازم لدراســة عــروض شــراء أجهــزة الحواســيب

  الشخصية وملحقاتها للجامعة.

  إدارة توزيـــع أجهـــزة حواســـيب شخصـــية وملحقاتهـــا الجديـــدة و المســـتعملة لســـد االحتياجـــات الفعليـــة للجامعـــة

  .بالتنسيق مع دائرة اللوازم

 شبكة مكتبات الجامعات األردنية الرسمية. -تقديم الخدمات الفنية والبرمجية لمركز التميز  

تنفيذ الدورات واالمتحانات المحلية والدوليـة بالتنسـيق مـع مركـز الملكـة رانيـا للدراسـات األردنيـة وخدمـة المجتمـع            .31

  ومركز الجودة وتطوير أعضاء هئية التدريس التالية:

 الحاسوب الدولية" ( دورات "رخصة قيادةICDL.للمجتمع المحلي (  

 .دورات "األرشفة اإللكترونية" للعاملين في أقسام الدواوين في الجامعة  

 ) دورات إدارة واستخدام مواقع التعليم االلكترونيe-Learning Web Sites.(  

 ) ورشات إدارة واستخدام الموقع اإللكتروني ألعضاء الهيئة التدريسيةFaculty Web Sites.(  

 ) "امتحانات "الرخصة الدولية في قيادة الحاسوبICDL.أسبوعيًا (  
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  :التطلعات المستقبلية

مراجعة وتحسين عمل البرامج الفرعية التالية فـي نظـام معلومـات الطلبـة: برنـامج قـبض الرسـوم الجامعيـة مـن خـالل            .1

اضـافة بعـض االجـراءات األمنيـة والوظيفيـة       الدائرة المالية، برنامج قبض الرسوم من خالل فروع بنك القـاهرة عمـان،  

  على النظام.

  ) على جميع األنظمة المحوسبة.Single Sign onتوحيد دخول العامل بحساب واحد فقط ( .2

  شراء وتشغيل برنامج نظام المكتبة العربية الرقمية لتلبية متطلبات واحتياجات دائرة المكتبة. .3

) العديـدة  Virtual Serversحتيـاطي لخـوادم األنظمـة االفتراضـية (    تشغيل أجهزة خـوادم رئيسـية لغايـات النسـخ اال     .4

  خارج مركز الحاسب (مكتبة الحسين بن طالل).

ــة (Core Switchsتحــديث أجهــزة ربــط الشــبكات الرئيســة (    .5 ) لتصــبح مــن صــنف واحــد   L2 Switchs) والفرعي

  % من شبكة الجامعة الحالية.75ن وبميزات االدارة والمراقبة المركزية واألكثر أمانًا ولتتكامل مع أكثر م

شراء أو تطوير نظام الدخول المركزي على شبكة الجامعـة الالسـلكية باسـتخدام اسـم مسـتخدم واحـد وكلمـة مـرور          .6

  واحدة وفقًا للمعايير العالمية المتبعة في هذا المجال.

  

  المعوقات والحلول المقترحة:

  .نقص في بعض الكفاءات الفنية المختصة المعوق:

لحـاقهم بالـدورات الفنيـة المتخصصـة     إب ؛توظيف الكفـاءات الفنيـة المختصـة أو تـدريب وتأهيـل المـوظفين الحـاليين        ل:الح

  .هوخارج األردّنداخل 

 

  من اإلداريين في المركز: العاملون

الدرجة     

  العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

1  9  10  25  0  1  5  51  

   

    



  2014/2015التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

      179 
 

  ـز اللغــــاتـمركـ

    

  المهمة الرئيسية:

يقوم المركز من وهو وحدة أكاديمية مستقلة مرتبطة برئاسة الجامعة،  ،1979أنشئ المركز بإرادة ملكية سامية سنة 

) 101ز.ل و 099ز.ل( اإلنجليزية اللغة مساقات خالل أعضاء هيئة تدريس من حملة الماجستير والدكتوراه بتدريس

متخصصين في تدريس اللغة اإلنجليزية واللغة ويوجد  للجامعة، إجبارية متطلبات) 101وع 099ع( بيةالعر اللغة ومساقات

  ويضم المركز قسمًا واحدًا فقط وهو قسم الديوان. ،العربية للناطقين بغيرها

  

  النشاطات واإلنجازات:أهم 

 الزمان والمكان اإلنجاز الرقم

1.

لغاية تـاريخ   1/9/2014لي من تاريخ وزارة التعليم العا عقد االمتحان الوطني/

وقــد اســتلمت هيئــة اعتمــاد مؤسســات التعلــيم العــالي متابعــة         31/10/2014

ــاريخ       ــة مــــن تــ ــة االنجليزيــ ــل الــــوطني للغــ ــان التوفــ لغايــــة  1/11/2014إمتحــ

ــين  31/8/2015 ــغ عــدد الممتحن ــه، حيــث بل فــي مركــز اللغــات واإلشــراف علي

 ممتحنًا. 7616

ي على مدار العام الجامع

2014/2015 

2.
واإلشـراف  ILETS  إبرام اتفاقيـة مـع المجلـس الثقـافي البريطـاني لعقـد امتحـان       

ــه. وقـــد انتهـــت االتفاقيـــة بتـــاريخ      النظـــر فـــي   وال زال جاريـــًا 7/9/2015عليـ

 تجديدها

 

 2014/2015مركز اللغات طلبا وطالبة. 293وقد بلغ عدد الطلبة الممتحنين .3

مركز اللغات  2014/2015  101و ل.ز 099ات اللغة اإلنجليزية ل.زتشكيل لجان تأليف كتب لمساق.4

5.
طرح مساقات اللغة االنجليزية (استدراكية) لطلبة الدراسات العليا كمتطلب لغة 

 ا) 403ا و ل.ز 402انجليزية (ل.ز 

 2014/2015 مركز اللغات

6.
ليزيـة  إعداد امتحانات المستوى للطلبـة المسـتجدين فـي اللغتـين العربيـة واإلنج     

 هاوحوسبت

بداية كل فصل دراسي في 

الخوارزمي والمقدسي 

2014/2015 
 

    

  تطلعــات مستقبليــة:

  زيادة عدد المختبرات في المركز والقاعات التدريسية. .1

تطوير برامج اللغة العربية للنـاطقين بغيرهـا، وعقـد المزيـد مـن االتفاقيـات مـع جامعـات مـن مختلـف دول العـالم، مـع              .2

  العمل على توفير المرافق الحديثة المناسبة.تأكيد ضرورة 
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  المعوقات والحلول المقترحة:

توحيد مباني المركز الثالثة في مبنى واحد فذلك يسهل العملية التعليميـة، ويسـاعد علـى تطـوير المركـز ونجاحـه ألن        .1

ورة الــى نجــاح وتطــوير قــرب االدارة مــن مكاتــب أعضــاء هيئــة التــدريس والبــرامج المختلفــة مــن شــأنه أن يــؤدي بالضــر  

  خطط المركز.

الميزانية المقدرة للمركز ال تفي باحتياجاته، من حيـث زيـادة عـدد المختبـرات المـزوده بـاألجهزة العلميـة، ممـا يتطلـب           .2

  رفع سقف الميزانية لهذه الغاية.

اكتظـاظ القاعـات الصـفية    زيادة عدد الكادر األكاديمي في المركز، نظرا الزدياد أعـداد الطلبـة المقبـولين فـي الجامعـة و      .3

 بهم وبخاصة في مساقات اللغة العربية، 

  

  :2014/2015خالل العام الجامعي  في الكليةالعبء التدريسي اإلضافي خالصة 

  القسم

  العبء الزائد اإلضافي  العبء الناقص
ساعات المحاضرين 

  غير المتفرغين

عدد المحاضرين غير 

  المتفرغين

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

فصل ال

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاني

 -- 3 -- 15 22 19.2 15 --  مركز اللغات

 -- 3 -- 15 22 19.2 15 --   المجموع

 
  

  في المركز: من األكاديميين العاملون

 الدرجة

  العدد

  المجموع  مساعد تدريس  مدرس  أستاذ مساعد  أستاذ مشارك  أستاذ

0  4  4  23  0  31 

  

  من اإلداريين في المركز: العاملون

الدرجة     

  العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

0  3  2  1  0  1  1  8  
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  ز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسريةــمرك

  

  المهمة الرئيسية: 

التي تتفاقم يومًا بعد يـوم كظـاهرة عالميـة تـؤثر      ،والنزوحإجراء وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بقضايا اللجوء 

 على األرض واإلنسان.

 .قسم الديوانوقسم شؤون اإلعالم والمنظمات، وهي: قسم الدراسات والبحوث، ، أقسام ةيضم المركز ثالث

  

  :اتنجازالنشاطات واإلأهم 

 الزمان والمكان اإلنجاز الرقم

1.
ثـار اإلقتصـادية واالجتماعيـة لالجئـين     مشاركة المركز فـي ورشـة العمـل "اآل

 السوريين على األردن"

غرفة صناعة اربد 

15/10/2014 

2.

ــاركة  ــادر مشـ ــية     كـ ــوالت السياسـ ــوان "التحـ ــي بعنـ ــؤتمر وطنـ ــي مـ ــز فـ المركـ

 " 2014-1984واالقتصادية واالجتماعية في األردن: 

مركز الدراسات االستراتيجية/ 

   الجامعة األردنية خالل الفترة

28-29/10/2014 

3.

شارك المركز في ورقة عمل بعنوان "اآلثار المترتبة علـى وجـود السـوريين    

ــة      ــادية واالجتماعيـ ــار االقتصـ ــل "اآلثـ ــة العمـ ــي ورشـ ــد" فـ ــة اربـ ــي محافظـ فـ

 لالجئين السوريين على األردن"

غرفة صناعة اربد 

15/10/2014 

4.

ري في التعامل مع مشاركة مدير المركز في ورشة العمل "دور الحاكم اإلدا

قضايا اللجوء" من خالل محاضـرة حـول "توجيهـات األردنيـين نحـو تبعـات       

اللجــوء الســوري" عقــدتها وزارة الداخليــة بالتعــاون مــع المفوضــية الســامية 

 األمم المتحدة لشؤون الالجئين

  البحر الميت خالل الفترة

 4 -6/10/2014 

5.

ة وتنقل العمالـة العربيـة   شارك مدير المركز في المؤتمر الدولي حول "هجر

لــدعم فــرص التشــغيل" التــي عقــدت فــي تــونس بتنظــيم مــن منظمــة العمــل     

العربيــة مــن خــالل ورقــة عمــل بعنــوان "تنقــل األيــدي العاملــة العربيــة بــين       

  الواقع والمأمول"

  تونس خالل الفترة

 19 -21/10/2014 

6.

يم مـن  شارك مدير المركز في المؤتمر الدولي الذي عقـد فـي المغـرب بتنظـ    

ــاون مــع الرابطــة العلميــة لمراكــز          ــة ابــن زهــر/ المملكــة المغربيــة بالتع جامع

بحــوث تنميــة المــوارد البشــرية فــي الــوطن العربــي مــن خــالل ورقــة عمــل          

بعنـــوان "تعزيـــز إنتاجيـــة المـــرأة ومشـــاركتها فـــي القـــوى العاملـــة مـــدخل         

 لالستثمار في تنمية المرأة األردنية"

 مدينة أكادير المغربية خالل

 16/11/2014- 15الفترة 

7.

تمويـل التنميـة المسـتدامة فـي المنطقـة      شارك المركز في المؤتمر الـدولي "

بتنظــيم مــن لجنــة األمــم المتحــدة االقتصــادية واالجتماعيــة لغربــي     "العربيــة

آســيا (االســكوا) مــن خــالل ورقــة عمــل بعنــوان "اآلثــار االقتصــادية الكليــة      

 لهجرة العمالة: حالة األردن"

  الل الفترةمصر  خ

 17 -18/12/2014 

 18/12/2014عمان مشــاركة المركــز فــي ورشــة عقــدتها وزارة الداخليــة بالتعــاون مــع المفوضــية   .8
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 الزمان والمكان اإلنجاز الرقم

ــات      ــالم وأزمـ ــوان "دوراإلعـ ــين بعنـ ــؤون الالجئـ ــدة لشـ ــم المتحـ ــامية األمـ السـ

 اللجوء والهجرات القسرية"

9.

ورشـة   شارك مدير المركز والسيدة يسرى ردايدة مساعد مدير المركز في

عمل بعنوان "مؤشـرات تنميـة المـوارد البشـرية علـى مسـتوى المحافظـات:        

الواقــع والتطلعــات" عقــدتها غرفــة تجــارة اربــد بالتعــاون مــع برنــامج االمــم      

) ومجموعة إسناد مـن خـالل ورقـة عمـل حـول      UNDPالمتحدة اإلنمائي (

  "مؤشرات الفقر والبطالة في التنمية البشرية في األردن "

28/12/2014  

10.
مشاركة المركـز فـي يـوم توعـوي حـول القـانون الـدولي لالجئـين فـي جامعـة           

  اليرموك بالتعاون مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لالجئين
23/2/2015  

11.
عقد المركز نـدوة بعنـوان "النـوع االجتمـاعي والفقـر والبطالـة فـي مخيمـات         

  اعيةالالجئين والنازحين" برعاية معالي وزير التنمية االجتم
10/3/2015  

12.

شارك الدكتور عبدالباسط عثامنة مدير المركز فـي عقـد اللقـاءات الحواريـة     

لمجموعة العمـل المركـزة لمحـاور الهجـرة الدوليـة والتنميـة، تمـيكن المـرأة،         

  تمكين الشباب، الصحة اإلنجابية من قبل المجلس األعلى للسكان

  6/4/2015- 5خالل الفترة 

13.

لطلبةالدراسات العليا فـي ثـالث جامعـات سـويدية     عقد المركز مساق ُمكثف

(لوند، جوتنبرغ، ليونس) بعنوان "تطبيقات في الهجرة ودراساتا لالجئـين"  

  وذلك في إطار التعاون بين جامعتي اليرموك ولوند السويدية 

  10/5/2015- 5خالل الفترة 

14.

ء عقــد المركــز نــدوة بعنــوان "األبعــاد السياســية واألمنيــة فــي قضــية اللجــو    

الســوري" تحــت رعايــة دولــة الــدكتور عبــدالرؤوف الروابــدة رئــيس مجلــس    

  األعيان وشارك فيها نخبة من السياسيين والبرلمانيين األردنيين

7/5/2015  

15.

شــارك الــدكتور عبدالباســط عثامنــة مــدير المركــز فــي اللقــاء الحــواري حــول 

وثيقــة  "آليــة دمــج قضــايا األزمــة الســورية وتأثيراتهــا علــى تحقــق واســتثمار

  سياسات الفرصة السكانية" من قبل المجلس األعلى للسكان

13/5/2015  

16.

شارك الدكتور عبدالباسط عثامنة مدير المركز مع كلية الدراسـات الدوليـة/   

 الجامعة األردنية، مبنى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي السابق في

 Jordan Economic Monitor Report (JEM) 

1/6/2015  

17.
ــارك  ــكو      شــ ــادرة اليونســ ــز بمبــ ــدير المركــ ــة مــ ــط عثامنــ ــدكتور عبدالباســ الــ

  "جامعتي" للتعليم العالي الموجهة للسوريين في األردن
25/6/2015  

18.

شــارك الــدكتور عبدالباســط عثامنــة مــدير المركــز فــي إطــالق نتــائج دراســة     

"تحليــــل بيئــــة السياســــات الداعمــــة للقضــــايا الســــكانية: دمــــج المتغيــــرات  

  ستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية"السكانية في اال

29/6/2015  

19.
 –شــارك مــدير المركــز فــي اجتمــاع حــول اســتراتيجية التنميــة االقتصــادية      

  االجتماعية لمحافظ اربد
5/8/2015  
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  التطلعات المستقبلية: 

ون فـي متنـاول   لتكـ ، بة متخصصة بقضايا الهجـرة القسـرية  يتطلع المركز في وقت قريب إلى إنشاء قاعدة بيانات ومكت .1

  .الباحثين والدارسين

) ساعة معتمدة لطلبة البكـالوريوس فـي   21) في حقل الهجرة القسرية بواقع (Minorإقامة برنامج تخصص فرعي ( .2

 ) مع الجامعات األجنبية على مستوى الماجستير.Joint Program( ًامشترك ًاآخر ًاالجامعة، وبرنامج

   

  

  المعوقات والحلول المقترحة:

 صادر  تمويل نشاطات المركز. ضعف م .1

  .كفاية الكادر البحثيعدم  .2

    

  

  من اإلداريين في المركز: العاملون

الدرجة     

  العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

1  0  1  1  0  0  1  4  
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  األكاديمير ـودة والتطويـز الجــمرك

  

  المهمة الرئيسية: 

مل األكاديمي في الجامعة من خالل برامج تدريبية فاعلة ومسـاهمة فـي عمليـات التطـوير     ضمان جودة التعليم والع .1

  والتقييم.

  عليم الجامعي.تتطوير معايير متجددة للجودة المؤسسية واألكاديمية في ال .2

  عقد البرامج والورش التدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة. .3

  

تقيـيم   ، وكـذلك وخارجهـا  الهيئـة التدريسـية مـن داخـل الجامعـة      ألعضـاء تدريبيـة  يقوم المركز بعقد الـدورات والـورش ال  

بعــد  ويجــري تطبيقهــا ،والتــي تــم حوســبتها وأصــبحت إلزاميــة بموجــب قــرار مجلــس العمــداء    ،التدريســية أعضــاء الهيئــةأداء 

  .متحان الثاني من كل فصلاال

حيـث   ،للجامعـة  بنـاء الخطـة االسـتراتيجّية   ويقـوم ب ة، المركز الجهة المسؤولة عن ملف ضـمان الجـودة فـي الجامعـ     ويعّد

ــام المركــز  ــة المشــكلة لهــذا الغــرض   وعــن طريــق  ،ق ــّف االســتراتيجية للجامعــة. كمــا ســبق أنّ   بوضــع الخطــة  ،اللجن المركــز  كل

 .هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بهذا الخصوص والتنسيق مع ،ولية متابعة ملف االعتمادؤمسب

 
  مختبرات التالية:يضم المركز ال

  .ًا) جهاز25مختبر حاسوب سعة ( .1

  .ًاجهاز) 10مختبر حاسوب سعة ( .2

 الهيئة التدريسية.  ألعضاءمختبر وسائل تعليمية: وتستخدم لغايات عقد ورش  .3

 يضم المركز ثالثة أقسام رئيسية وهي: قسم التدريب والتطوير، قسم الجودة واالعتماد، قسم الديوان.

  

  :اتجازنالنشاطات واإلأهم 

  تنظيم إجراء واإلشراف والمتابعة على امتحان الكفاءة الجامعية للطلبة. .1

  تنظيم اجتماعات لرؤساء لجان الجودة من الكليات األكاديمية في الجامعة. .2

  اليمن. -عقد ورشة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في جامعة ذمار  .3

  تم عمل بروشورات عن الورش التدريبية التي يعقدها المركز. .4

  إعادة هيكلة نظام األرشفة في المركز، في جميع األعمال الخاصة به. .5

  ).2015-2011تدقيق وتنسيق مؤشرات األداء لكليات ودوائر الجامعة لألعوام ( .6

عقــد االجتمــاع الــدوري األول مــع مســاعدي العمــداء لشــؤون الجــودة فــي الكليــات، واالتفــاق علــى تحــديث البيانــات     .7

  ج األكاديمية المعتمدة.المتعلقة بالكليات والبرام

  تنظيم وتحديث ملفات االعتماد لجميع البرامج األكاديمية في الجامعة. .8

  تنفيذ الدراسة االستطالعية على مستوى الكليات، لواقع الجودة في الجامعة. .9

  العالمية.) Q.S(تسليم بيانات الجامعة ومتطلبات الدخول للتصنيف الخاص بمؤسسة  .10

  ).QSابهم ومساعديهم عن التصنيف العالمي للجامعات (تنظيم محاضرة للعمداء ونو .11
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استقبال لجان هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي العتمـاد عـدد مـن التخصصـات فـي البـرامج األكاديميـة المختلفـة          .12

  في الجامعة، ولجان التحقق من الطاقة االستيعابية لعدد آخر من البرامج.

  ية والرسالة والقيم واألهداف اإلستراتيجية لكل كلية على حدة.التنسيق مع مساعدي العمداء إلنجاز الرؤ .13

ــرامج         .14 ــع البـ ــاد لجميـ ــات اعتمـ ــتحداث ملفـ ــز مـــن خـــالل اسـ ــاد فـــي المركـ ــة بشـــؤون االعتمـ ــات خاصـ ــدة بيانـ ــاء قاعـ بنـ

  والتخصصات في الجامعة.

  .2007التنسيق مع الكليات لتنظيم ومتابعة قضايا االعتماد للبرامج المستحدثة بعد عام  .15

  . Course Portfolioلب من مساعدي العمداء لشؤون الجودة دراسة مقترح محتوي المساق الط .16

  عقد ورش متخصصة مع مساعدي العمداء لشؤون الجودة، لمناقشة وتحليل الرؤية والرسالة لمختلف الكليات. .17

  حضور ورش في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي حول معايير وضمان الجودة. .18

  قد ورش تدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية  والمبينة في الجدول التالي:قام المركز بع .19

عدد الورش عنوان الورشة تسلسل
عدد 

المشاركين

  66  2  ورشة التهيئة ألعضاء الهيئة التدريسية الجدد في الجامعة.1

  32  4  التعلم االلكتروني ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.2

  25  1  التخطيط االستراتيجي.3

  SPSS  1  13باستخدام حزمة  اإلحصائيالتحليل .4

  7  1 األبحاثاستخدام معالج النصوص المتقدم في طباعة .5

  9  1 ورشة لجان التحقيق.6

  5  1  الموقع الشخصي إدارة.7

  10  1  اليمن -هيئة التدريس في جامعة ذمار  ألعضاءورشة تدريبية .8

  08 1  تصميم المواقع االلكترونية.9

  28 1 ة الجامعية وصياغة الرؤية والرسالة على مستوى الكليةثقافة الجود.10

  32 1  إعداد ملف المساق.11

  APA  1 24أساليب توثيق المعلومات باستخدام أسلوب .12

  20 1  بناء المساقات المحوسبة.13

  13 1  قضايا بحثية في العلوم اإلنسانية.14

  12 1  نظام االمتحانات المحوسبة الجديد.15

 32 1 غييرالت وصناعة الجودة.16

 336 20 المجمــــــــــــــــــــوع
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قــام المركــز بتزويــد الكليــات وأقســامها األكاديميــة بنتــائج التقيــيم ألعضــاء هيئــة التــدريس فيهــا، وكمــا هــو مبــين فــي    .20

 الجدول التالي:

  الكلية  ت
عدد أعضاء هيئة 

  التدريس
  عدد التقييمات

 40 10 النثروبولوجيااآلثار ا   .1

 200 50 اآلداب   .2

 64 16 اإلعالم   .3

 80 20 اإلداريةاالقتصاد والعلوم    .4

 144 36 التربية    .5

 32 8 التربية الرياضية   .6

 196 49 الحجاوي للهندسة التكنولوجية   .7

 12 3 السياحة والفنادق   .8

 112 28 اإلسالميةالشريعة والدراسات    .9

 384 96 العلوم    .10

 92 23 يلةالفنون الجم   .11

 8 2 القانون   .12

 40 10 مركز اللغات   .13

 84 21 تكنولوجيا المعلومات   .14

 4 1 الطب   .15

 36 9 الصيدلة   .16

  1528  382  المجموع
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  التطلعات المستقبلية: 

لجامعة، وأن يكون مصدرًا يطمح مركز الجودة والتطوير األكاديمي في أن يصبح واحدًا من مراكز الجودة الفاعلة في ا .1

  رئيسيًا لمبادرات التطوير األكاديمي ووسيطًا فاعًال لضمان جودة العمل األكاديمي في جامعة اليرموك.

  مساعدة الجامعة في تحقيق معايير ضمان الجودة محليًا وعالميًا. .2

ة إعتماد مؤسسات التعليم اإلسهام الفاعل في اإلعتماد الخاص لجميع البرامج التي تطرحها الجامعة من قبل هيئ .3

  العالي.

عقد برامج وورش تدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية الرسمية والخاصة والجامعات العربية من  .4

  أجل تحسين األداء التدريسي والبحثي.

  

  المعوقات والحلول المقترحة:

  الضيوف من الجامعات العربية واألردنية.المكان: المساحة غير كافية أو ال يناسب رواد المركز وخاصة 

  ضعف اإلقبال على الورش التدريبية من قبل أعضاء الهيئة التدريسية.

  أجهزة التكييف ال تتناسب مع موقع المركز.

  الحلول: 

  البحث عن مكان يتناسب وطبيعة عمل المركز، حيث انه يعكس الصورة االيجابية للجامعة.

  تدريسية بحضور الورش التي يعقدها المركز من قبل العمداء.التأكيد على أعضاء الهيئة ال

  تركيب أجهزة تكييف تتناسب مع مكان المركز.

 
  

  من اإلداريين في المركز: العاملون

الدرجة     

  العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

1  2  0  1  1  0  0  5  
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  ةــبيات المكتــز في الخدمــز التمّيــمرك

      

   المهمة الرئيسية:

ز فــي تــم تأســيس "تجمــع مكتبــي" إلدارة شــبكة معلومــات المكتبــات الجامعيــة الرســمية األردنيــة باســم "مركــز التميـّـ           

علـى مـذكرة تفـاهم     إنشاؤه بناًء وتّمالخدمات المكتبية للجامعات األردنية الرسمية" ومقره في جامعة اليرموك (إربد، األردن)، 

الجامعــات الرســمية األردنيــة، وبموجــب خطــاب معــالي وزيــر التعلــيم العــالي بــأن تكــون جامعــة اليرمــوك مقــرًا     موقعــة مــن جميــع

  .2004نيسان  27للمركز بتاريخ 

وتعميمهــا علــى المجتمــع األكــاديمي     ،خــدماتها المختلفــة  إدارة شــبكة مكتبــات الجامعــات األردنيــة الرســمية، وتنســيق      .1

ات والمشاركة فـي مصـادر المعلومـات وتوحيـد آليـات العمـل وأدواتـه بـين المكتبـات          بغية تحقيق ترشيد النفق ،والبحثي

 .التجمع األعضاء في

 ستخدام األمثل للموارد البشرية والمادية والمالية المتوفرة فيالمكتبات األعضاء في التجمع.تحقيق اال .2

 المعلومات المطبوعة واإللكترونية ترشيد النفقات من خالل توحيد آليات الشراء واالشتراكات الجماعية بمصادر  .3

 .اء بين المكتبات األعضاء في التجمعتعزيز أطر التعاون البّن .4

 توحيد آليات العمل وأدواته وفقًا للمعايير المهنية المكتبية العالمية.  .5

 .رفد شبكة المعلومات الوطنية والمكتبة الرقمية األردنية بالمصادر المهمة  .6

ظفين العاملين في المكتبات األعضاء على أفضل المعـايير المكتبيـة وأنظمـة المعلومـات فـي      تعليم وتدريب وتأهيل المو .7

 المكتبات الجامعية.

لتطــوير المعــايير   ،التعــاون مــع المكتبــات الجامعيــة والمؤسســات العلميــة علــى المســتوى المحلــي والعربــي والعــالمي           .8

  المكتبية.

  

  النشاطات واإلنجازات:أهم 

  والمكان الزمان  اإلنجاز الرقم

  ) قرارًا133) اجتماعًا، اتخذ فيها (12عقد مجلس اإلدارة (.1
مكتب ارتباط مركز التميز، 

  جامعة اليرموك

2.
والمكتبــات تقـديم خــدمات الــدعم الفنـي المباشــر لنظــام المعلومـات األفــق

  األعضاء لتسهيل تنفيذ أعمالها على النظام
  مركز التميز

3.
صــيانة نظــام المعلومــات واألجهــزة  عقــد اتفاقيــات صــيانة وتجديــد عقــود

  دم وتوابعهاخدمة مثل الختالمس
  مركز التميز

  مركز التميز  بيانات للمكتبات األعضاء قواعد) 5تنسيق اإلشتراك الجماعي في (.4

  ، األردن، مصراإلمارات  في المكتبات والمعلومات ةصمتخّص ةعالمي ات) مؤتمر4المشاركة في (.5

6.

ت متخصصــة فــي أنظمــة المعلومــات وقواعــد  عقــد دورات تدريبيــة ونــدوا

الشـراكة  البيانات لتأهيل الموظفين فـي المكتبـات الجامعيـة وبالتنسـيق مـع      

  ذات العالقة

 الجامعة األردنية، مركز التميز

7.
متابعة تقارير وتوصـيات اللجنـة الفنيـة الخاصـة بـالمركز واتخـاذ القـرارات        

  المناسبة لتنفيذها
  مركز التميز
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  والمكان الزمان  اإلنجاز الرقم

8.
ية إرساليات البريد السريع لتوصيل أوعية المعلومات ما بين تفاقاتجديد 

  المكتبات األعضاء
  مركز التميز

9.

مشــــروع تكامــــل البيانــــات، أنظمــــة البيانــــات  اســــتكمال إجــــراءات تنفيــــذ

المستخدمة في كل جامعة مع نظام معلومات المكتبة (األفق)، وتم إنجـاز  

  جامعات أربعالتكامل في 

ردنية، العلوم والتكنولوجيا األ

اليرموك،الهاشمية، مؤتة، 

  البلقاء التطبيقية

10.
متابعة توصيات وقـرارت لجنـة ضـبط الجـودة لتطـوير وتحسـين السـجالت        

  على نظام المعلومات (األفق)
  مركز التميز

   

  التطلعات المستقبلية: 

النظـام مركزيـة ممـا     تصـبح إدارة  ، بحيـث (Integrated Library System) إدارة نظام معلومات المكتبات المتكامل .1

 .يخفف عبء ذلك عن كل مكتبة جامعية

  ة.المتكامل ونظم معلومات المكتبات ،تقديم المشورة واإلرشاد في مجالي أتمتة المكتبات  .2

يهـا بإيجــاد روابــط إلكترونيــة  إل وتوفيرهـا وإتاحــة الوصــول  ،المسـاعدة فــي جمــع مصـادر المعلومــات بأشــكالها المختلفــة    .3

 ا.بينه

  ه.للتطوير المهني وتحسين ورات التعليمية والتدريبية واإلرشادية وورش العمل وأية فرص أخرىعقد الد  .4

  ة.تصميم الواجهات التطبيقية لنظم المعلومات في المكتبات المحلية واإلقليمي  .5

  ة.ستناد وصيانتها وضمان جودة قواعد البيانات الببليوجرافيإدارة ملفات اال  .6

  ق.وكذلك خدمة إيصال الوثائ بادلة بين المكتبات األعضاء حسب تعليمات توضع لهذا الغرضتسهيل اإلعارة المت  .7

 .أخرى تهم المكتبات األعضاء وأية منتجات ،هافيدعم التفاوض الجماعي لشراء مصادر المعلومات أو االشتراك  .8

  

  المعوقات والحلول المقترحة:

  .البحث عن مصادر تمويل محلية وأجنبية الحلو .ضعف القدرة المالية لتمويل برامج وخطط المركز .1

  مشاكل فنية في ربط المكتبات الرقمية. .2
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  مجمع الريـادة األكاديمية للتّميز

      

  المهمة الرئيسية:

ز" في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في بداية عام قامت جامعة اليرموك بإنشاء "مجمع الريادة األكاديمية للتمّي

ــة األمريكيــة للتنميــة العالميــة   ،صــندوق تطــوير التعلــيم العــالي   :الي جزئــي مــن كــل مــن  بــدعم مــ  ،2004  ،)(USAID والوكال

كمبادرة لتعزيز اإلبداع والريادة والتميز العلمي والعملي )  (int@j)وبالتعاون مع جمعية شركات تكنولوجيا المعلومات (إنتاج

وفي بقية المجاالت بشكل عام، والعمل على بلورة األفكار الخالقــة   ،في مجالي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بشكل خاص

ــاحثين والطــالب    ــة تخــدم المجتمــع وتســهم فــي دعــم       ،لــدى القطــاع الخــاص واألكــاديميين والب وتحويلهــا إلــى منتجـــات حقيقي

لتلبيـة االحتياجـات    ،خـريجين تـوفير البيئـة الحاضـنة المجهـزة بالتقنيـات الحديثـة لتأهيـل الطلبـة وال        من خالل ، االقتصاد الوطني

مـن خـالل تظـافر وتكامـل الجهـود لكـل مـن مجمـع الريـادة والجامعـة            ،المتجددة والمتغيرة للسوق المحلي واألسواق المجـاورة 

 .وقطاعي األعمال والصناعة

  

  النشاطات واإلنجازات:أهم 

اإلبداعي في مجمع الريادة األكاديمية توقيع اتفاقية بين جامعة اليرموك وشركة أورانج لدعم مختبر أورانج اليرموك  .1

 .للتميز

  )Android, Webعقد دورات مجانية لطلبة الكلية في مجمع الريادة األكاديمية للتميز: ( .2

  أجهزة الحواسيب الموجودة في مجمع الريادة األكاديمية للتميز

 الجهة المشرفة عدد األجهزة  اسم الحاضنة  

AECE Devolopment unit 29 يادةمجمع الر 

MBRM Educational Lab 18PC's مجمع الريادة 

Orange 10 Orange 
Extentrix 10 Extentrix 
MBRM 14 MBRM 

R&I Incubator 6 مجمع الريادة 
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  عـة المجتمـة وخدمـياألردنات ـا للدراسـة رانيـز الملكـــمرك

  

  نشأة المركز:

آب  28تمع هو أحد المراكز العلميـة فـي الجامعـة، حيـث تأسـس فـي       ية وخدمة المجاألردنمركز الملكة رانيا للدراسات 

يــة ومركــز اإلستشــارات وخدمــة    األردنبعــد أن تــّم دمــج مركــز الدراســات      ،م، وذلــك بقــرار مــن مجلــس التعلــيم العــالي     2006

الجليـل فـي خدمـة قضـايا     المجتمع، وقد تم توشيح المركز باسم صاحبة الجاللة الملكة رانيا العبدالله، عرفانًا وإيمانًا بدورها 

متـدادًا  يشكل هو او، زدهار ألفراد المجتمع ومؤسساتهالوطن والمواطن وعملها الدؤوب من أجل توفير كل أسباب الرقي واال

كان تحـت مسـمى دائـرة التعلـيم المسـتمر وخدمـة المجتمـع عـام         ،و1993ستشارات وخدمة المجتمع الذي أسس عام لمركز اال

1979 .  

  ية، قسم الديوان.األردنهي: قسم التدريب واالستشارات، قسم الدراسات  ،ة أقساميضم المركز ثالث

  
  

  :اتنجازالنشاطات واإلأهم 

إعــداد التوفــل الــوطني، المســاج العالجــي، اللغــة اإلنجليزيــة،   (وهــي: تدريبيــة مختلفــة  ة) دور33قــام المركــز بتنفيــذ (  .1

 Web Developmentية/ لطلبة كليـة السـياحة والفنـادق،    الطباعة على الحاسوب/ لموظفي الجامعة، اللغة اإلنجليز

Training       لطلبــة كليــة الحجــاوي، اللغــة اإلنجليزيــة/ لمــوظفي وزارة العــدل ،Networks    ،لضــباط الــدفاع المــدني

Evoluation of Wireless Network  لطلبــة كليــة الحجــاوي، دورة إدارة المــوارد البشــريةHR دورة إعــداد ،

رة تصــميم وتطــوير الهياكــل التنظيميــة/ لمــوظفي جامعــة اليرمــوك ولمــوظفي شــركة ميــاة اليرمــوك     التوفــل الــوطني، دو

ولضـباط القـوات المســلحة، دبلـوم الخدمـة االجتماعيــة لطلبـة قسـم علــم االجتمـاع، دورة فحـص التربــة لمنتسـبي نقابــة          

التمديـدات الكهربائيـة،   ، Matlab/ منتسبي دائرة الشـؤون القانونيـة، دورة   DMSالجيولوجيين/ اربد، دورة األرشفة 

CCNA الرخصة الدولية ،ICDL      ،التـدريب الميـداني لطالبـات كليـة اربـد ،Photoshop    أساسـيات فـي جيولوجيـا ،

) 578) وكـان عـدد المشـاركين (   البترول، دورة التوفل الدولي، دبلوم الخدمة االجتماعية/ لطلبة قسم علـوم االجتمـاع  

 مشاركًا.

إدارة المستشــفيات، التصــميم الجرافيكــي، المســاحة ومراقبــة األبنيــة، إدارة ( ةتدريبيــ ات) دبلومــ8قــام المركــز بتنفيــذ ( .2

المحاسبة اإللكترونية، إدارة السجالت والسكرتاريا الطبية، إدارة السـياحة والطيـران، صـيانة أجهـزة      ،المطاعم والفنادق

 ) مشاركًا.421) وكان عدد المشاركين (الحاسوب وإدارة األنظمة

) أكاديميــات هــي 5تـم تنفيــذ عــدد مـن الــدورات والــدبلومات مـع الشــركات واألكاديميــات المتعاقـدة مــع المركــز بلغـت (      .3

)SDK    بيــت المشــرق لالستشــارات والتــدريب، مركــز القصــور الثقــافي، شــركة البســملة للتــدريب والتطــوير اإلداري ، ،

، إدارة IBSإدارة األعمـال الدوليـة  ) برنامجـًا هـي (  35( ) وعدد البرامج فيهـا بلـغ  المجمع العربي للمحاسبين القانونيين

األعمـــال، إدارة المستشـــفيات والســـجالت الطبيـــة، إدارة المطـــارات وعلـــوم الطيـــران، إدارة مكاتـــب الشـــحن الجـــوي          

والتخلــيص الجمركــي، اإلســعافات األوليــة والطــوارئ، إدارة مكاتــب الســياحة والســفر والحجــز بنظــام جــاليليو، األنظمــة  

ــ ــالم       الحاسـ ــادق، اإلعـ ــياحة والفنـ ــحية، السـ ــدمات صـ ــال، إدارة خـ ــي إدارة األعمـ ــوتر فـ ــركات، الكمبيـ ــي إدارة الشـ وبية فـ

دورة تدريبيـة فـي إدارة المطـارات وعلـوم     ، والعالقات العامة، السـياحة الشـاملة، التغذيـة والتغذيـة العالجيـة، المحاسـبة      

عالجيــة، المحاســبة الماليــة اإلســالمية، المحاســب المحتــرف،   )، التصــوير التلفزيــوني، التغذيــة والتغذيــة ال 1الطيــران(ف

 ) مشاركًا.691) بلغ عدد المشاركين (شبكات الحاسوب، إدارة الجودة الشاملة، التسويق
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العمل في مشغل الزجاج التابع لقسم الكيمياء، إجراء تحاليل عينـات  وهي () 5باستشارات علمية عدد (شارك المركز  .4

، وإجراء 3/2/2015إجراء فحوصات وتحاليل بواسطة المجهر اإللكتروني الماسح بتاريخ ، XRDفخارية على جهاز 

المسـح الميـداني وعمـل ورشـات توعويـة      ، 12/2/2015فحوصات وتحاليل بواسطة جهـاز االمتصـاص الـذري بتـاريخ     

 ).لكافة المجتمع المحلي

 
  من اإلداريين في المركز: العاملون

الدرجة     

  العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ةثاني  أولى

3  4  0  6  0  0  2  15  
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  ةـياألردنرأة ـات المـة لدراســرة بسمــز األميــمرك

  

  المهمة الرئيسية: 

فــي تصــميم بــرامج تعزيــز   أساســيًا يــة، لتكــون مرتكــزاً األردنإجــراء دراســات وأبحــاث علميــة متخصصــة بقضــايا المــرأة   

 مشاركة المرأة. 

التي تهدف لرفع الوعي العام بحقوق المرأة في مختلف المجـاالت   ،فيذ النشاطات وبرامج التوعية والتدريبتصميم وتن

 جتماعية ...الخ، داخل المجتمع الجامعي وخارجه. قتصادية واالالسياسية واال

يـة  األردنلمـرأة  لتعزيـز قـدرات ا   ،تقديم خدمات استشارية وتنظيم برامج تدريبية تساعد على تـوفير الظـروف المناسـبة   

 القيادات الرئيسية. أعدادو

فـي تعزيـز وبنـاء قـدرات المـرأة فـي المجـاالت         واإلسـهام معهـا  ية األردنتمثيل المركز مع الهيئات الوطنية لحقوق المرأة 

 .جميع

هـي: قسـم التواصـل مـع المجتمـع، قسـم التـدريب والتوجيـه، قسـم البيانـات والمعلومـات،            ، يضم المركـز خمسـة أقسـام   

  البحوث والدراسات، قسم الديوان. قسم

  

  :اتنجازالنشاطات واإلأهم 

  اإلنجاز  

  2015خالال الفترة آانون الثاني/   عضوية المرآز في هيئات وطنية وعربية

    

  تسمية مديرة المرآز عضو لجنة التنمية المحلية لمحافظة اربد ( إلعداد الخطة االستراتيجية لتنمية المحافظة) .1
  النوع االجتماعي" – USAID"تكامل  -نامج تآلف البحث العلميالمرآز عضو بر .2
  النوع االجتماعي" – USAIDالمرآز برنامج زمالة "تكامل  .3
  مديرة المرآز عضو في اإلئتالف الوطني لدعم المرأة في االنتخابات (اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة) .4
الصادر عن مجلس األمن (المرأة واألمن والسالم)/  اللجنة  1325قرار  مديرة المرآز عضو في الهيئة الوطنية لتفعيل .5

  الوطنية األردنية لشؤون المرأة.
  (اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة) 20مديرة المرآز عضو في لجنة اعداد الخطة الوطنية لما بعد بكين + .6
  ن النساء األردني)مديرة المرآز عضو منتدى آمنة الديمقراطي (جمعية معهد تضام .7
المرآز عضو ضمن فريق وطني في "مشروع تعزيز مشارآة المرأة في الحياة العامة" / (المجلس الثقافي  .8

  البريطاني): المرحلة األولى (تنفيذ البحث االجرائي)، والمرحلة الثانية (آسب التأييد لحملة هي للبرلمان). 
  لجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة)المرآز عضو ضمن الفريق الوطني للتدريب. (ال .9

مديرة المرآز عضو ممثل لألردن في لجنة تحكيم "دليل قياس تطور وضع المرأة في المنطقة العربية (منظمة المرأة  .10
  العربية)

  : تقديم استشارات عربيةأوًال

  

لعربية ضمن لجنة تحكيم "مشروع دليل بترشيح من معالي وزيرة الثقافة لمديرة المرآز لتمثل األردن لدى منظمة المرأة ا
قياس تطور وضع المرأة في المنطقة العربية"، وقد أعدت مسودة المشروع لجنة مكلفة من منظمة المرأة العربية في 

  القاهرة.

   ثانيا: الشراآات  مع هيئات وطنية ودولية:
  المجلس الثقافي البريطاني/ "مشروع مشارآة المرأة في الحياة العامة" -أ
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  اإلنجاز  

  

ذ آذار     تقديم:  ى من ه االول ار    2014بدأ المشروع مرحلت أثير االستقالل       2015وانتهت آي وان "ت ة بعن داد دراسة بحثي ، إلع
  االقتصادي للمرأة ووعيها وثقتها بنفسها على تعزيز مشارآتها في البرلمان".

ى    ، والتي تتمثل بحملة آسب التأي2017وحتى آيار  2015المرحلة الثانية منذ حزيران  ي تهدف ال يد "هي للبرلمان"،  والت
  تعزيز مشارآة المرأة في البرلمان.

  )10/2/2015-9( أوًال: بناء قدرات آادر المرآز بالمهارات التدريبية الالزمة للبحث االجرائي:
  ."Learning & Sharingفي دورة " التعلم بالمشارآة  مشارآه ممثلة المرآز .1

". Evidence & Final Report Writing دلة االثبات وآتابة التقرير النهائي في دورة " أ مشارآه ممثلة المرآز .2
)28/3/2015(  

  )16/6/2015-13( دورة "آسب التأييد وادارة حمالت المناصرة".في  مشارآه ممثلتين من المرآز .3

  )25/01/2015) (2015(آانون األول  ثانيا: اعتماد المرآز في تنفيذ الفعاليات الخاصة بالمشروع وهي:

 .تنفيذ  جلسة إقرار وتصديق نتائج وتوصيات الدراسة البحثية 

 .اعداد ملخص تنفيذي وملخص سياسات خاص بالبحث اإلجرائي 

 المشارآة في لقاءات إعداد خطة حملة آسب التأييد للمرحلة الثانية من المشروع. 

 زير االعالم د. محمد المومني.تنفيذ جلسة التشبيك مع اإلعالمين لكسب التأييد للحملة برعاية معالي و 

  حفل اطالق حملة "هي للبرلمان مصلحتنا مسؤوليتنا"تقديم عرضا " لملخص السياسات الخاص بالبحث اإلجرائي" في ،
برعاية معالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية د.خالد الكاللدة، وحضور معاليي رئيس مجلس أمناء جامعة اليرموك 

 دد من اصحاب المعالي والعطوفةأ.د. فايز خصاونة وع

  اعتماد المرآز ليقود محور توعية طلبة الجامعات األردنية، لكسب التأييد لمشارآة المرأة في البرلمان ضمن حملة "هي
 للبرلمان" وقد نفذ المرآز مجموعة من االجراءات :

 يرموك من قبل فريق من طلبة إعداد وعرض مسرحي تفاعلي بالتنسيق مع قسم الدراما /آلية الفنون في جامعة ال
 القسم.

  اعداد فيديو للمشهد المسرحي بالتعاون مع قسم الدراما/ آلية الفنون في جامعة اليرموك، ليتم استخدامة في
 جلسات التوعية في مواقع جديدة إضافية بديال للعرض الحي.

  طلبة قسم الدراما في اربعة قدمه فريق من  جلسات حوارية تضمن عرض للمسرح التفاعليتنسيق وتنفيذ أربعة
 ) مشارك من طلبة الجامعات التالية:600جامعات وبإجمالي حضور حوال (

 مشارك ومشارآة). 90(، وبلغ عدد الحضور  جامعة جرش األهلية -
 مشارك ومشارآة). 121، وبلغ عدد الحضور (جامعة مؤتة -
 مشارك ومشارآة). 131، وبلغ عدد الحضور (جامعة آل البيت -
عضو الهيئة المستقلة لالنتخابات، وبلغ عدد  وبرعاية معالي األستاذة أسمى خضر يرموك،جامعة ال -

مشارك ومشارآة). وتم تبادل الدروع فيما بين الجامعة والمجلس الثقافي البريطاني راعي  257الحضور (
 الحملة.

 :استضافة المرآز في عدد من الحلقات التلفزيونية للحديث حول الدراسة والحملة 
/ التلفزيون األردني، "برنامج يوم جديد"تضافة مديرة المرآز د.آمنة الخصاونة في حلقة تلفزيونية ضمن اس -

 الذي أعدته عن الدراسة ". وملخص السياساتللحديث حول المشارآة السياسية للمرأة األردنية،  
، قناة رؤيا/ بلد""برنامج نبض الاستضافة الباحثة في المرآز هيام الخطيب في حلقة تلفزيونية ضمن  -

التلفزيون األردني، للحديث حول مشروع مشارآة المرأة في الحياة العامة، وحملة "هي للبرلمان 
  ..مصلحتنا، مسؤوليتنا"

  )6/2015-5) (2/6/2015خالل الفترة ( "برنامج  تآلف البحث العلمي " النوع اإلجتماعي / - USAIDتكامل   - أ
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  اإلنجاز  

  

ولمدة ثالث سنوات، ويضم في عضويته مجموعة من المراآز البحثية المتخصصة  2015تقديم: بدأ المشروع منذ آيار 
األآاديمية ومن القطاع الخاص. ويهدف إلى رفع قدرات المراآز والمؤسسات البحثية بالبحوث المراعية للنوع 

سوي العالمي، االجتماعي، وتنفيذ بحوث تشارآية، واثراء المكتبة العربية بترجمات لمؤلفات متخصصة في األدب الن
  .IREXودعم نشر البحوث والدراسات ذات العالقة، وبالتعاون مع منظمة 

  المشارآة في دراسة تقييم احتياجات أعضاء فريق تآلف البحث العلمي (أفراد، ومؤسسات)، من خالل تحديد المهارات
 البحثية التي يمتلكها أعضاء الفريق واالحتياجات التدريبية الالزمة.

 إعداد خطة العمل التنسيقية للفريق.                                                                                        المشارآة في

 " المشارآة في الدورة التدريبيةVisualizing Information for Gender Based Advocacy." 

 دية للمرأة األردنية تحديات وحلول".المشارآة في الحلقة النقاشية "المشارآة اإلقتصا  

  )11/5/2015) (29/4/2015(الزمالة "برنامج  النوع اإلجتماعي  - USAIDتكامل   - ج

  

. ويهدف البرنامج إلى تدريب عدد من الطلبة بواقع طالبين/ طالبتين من الجامعات 2015تقديم: بدأ المشروع منذ نيسان 
ع االجتماعي، وتدريبهم آمساعدي بحث من خالل المشارآة على منهجية المشارآة، لرفع مستوى وعيهم  بمفاهيم النو

) دوالر 350) ساعة اسبوعيا ولمدة ستة شهور، مقابل مكافأة بدل مواصالت بقيمة (15البحوث النوعية، يلتزموا بالعمل (
  شهريا. 

 بوسترات، واالعالن على المواقع  دعوة طلبة الجامعة من خالل حملة إعالنية نفذها المرآز للطلبة حول البرنامج (توزيع
 االلكترونية المختلفة الخاصة بالجامعة والمرآز، والتواصل الشخصي مع عمداء الكليات).

  تنفيذ جلسة تعريفية للبرنامج، بحضور ممثلين من برنامج الزمالةUSAID 110، وقد بلغ عدد الحضور ما يقارب 
  يح فكرة البرنامج وآلية تعبئة نموذج الطلب االلكتروني.طالب وطالبة من مختلف الكليات في الجامعة، لتوض

  نفذ المرآز وفريقUSAID  المقابالت الفردية للطلبة المرشحين، وقد تم اختيار طالبتين من الجامعة للمشارآة في
رآة ) طالب وطالبة من الجامعة تمكنوا من الوصول إلى مرحلة القبول األولي للترشح للمشا16(علما بأن  البرنامج.

  ) مرشح للقبول من الجامعات المشارآة الثالث. 31في البرنامج من أصل (

  )18/6/2015-17( اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة -د 

  

يتشارك المرآز مع اللجنة في تنفيذ العديد من الفعاليات وتبادل الخبرات المتخصصة وتقديم االستشارات النوعية، 
 ضوا في العديد من الهيئات واللجان المتخصصة التي تشكلها اللجنة الوطنية:وبناء عليه فإن المرآز ع

 أوال: بناء القدرات:

  شارآت موظفة من المرآز في ورشة تدريب إعداد مدربين بعنوان "مفاهيم متقدمة في تحليل ودمج قضايا النوع
  / الحوار والمشارآة".اإلجتماعي"، ضمن فريق التدريب الوطني "لمشروع دعم منظمات المجتمع المدني

 )27/1/2015( ثانيا: تقديم استشارات:
النساء  –سنه  20المشارآة في الجلسة اإلستشارية لمناقشة الخطة الوطنية لمتابعة توصيات (إعالن بكين ما بعد  .1

  والصراع المسلح ).  نظمها مكتب هيئة األمم المتحدة  للمساواة وتمكين المرأة،

من منظور مراعاته لعدالة النوع  2015ناقشة قانون الالمرآزية وقانون البلديات لسنة المشارآة في اجتماع م .2
  )13/4/2015( االجتماعي، بحضور اللجنة القانونية النيابية المختصة وممثالت القطاع النسائي في المملكة.

ة للديمقراطية والتنمية المشارآة في مؤتمر" وصول المرأة للعدالة: آفاق ورؤى"، نظمته مؤسسة النهضة العربي .3
  )8/3/2015( العون القانوني بالتعاون مع اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة. –

المشارآة في مؤتمر "تعزيز حماية المرأة وفق الفقه اإلسالمي"، بدعوة من مؤسسة "غرب إفريقيا وشمال  .4
  )25/2/2015( "، والتي عقدت في مؤسسة عبد الحميد شومان.WANAآسيا/

الصادر عن مجلس األمن والمختص باألمن والسالم  1325المشارآة آعضو في الهيئة الوطنية لتفعيل القرار  .5
  )12/8/2015( للمرأة في أوقات الحروب والنزاعات ، إلعداد الخطة الوطنية األردنية لتفعيل القرار.
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  اإلنجاز  

 USAIDشؤون المرأة وبرنامج تكامل المشارآة في حملة مناهضة العنف ضد المرأة بتنظيم اللجنة الوطنية ل .6
، وبرعاية صاحبة السمو الملكي األميرة بسمة بنت طالل ومكتب هيئة األمم المتحدة للمرأة، واالتحاد األوروبي

  )9/12/2015( المعظمة.

  وحتى اآلن) 1/2015(  لجنة التنمية المحلية لمحافظة اربد -هـ 

  

 حافظة اربد بعدد من اللقاءآت بهدف إعداد الخطة اإلستراتيجة التنموية المشارآة آعضو في لجنة التنمية المحلية لم
للمحافظة، بدعم من  منظمة العمل الدولية بالتعاون مع محافظة اربد. تضمنت رصد احتياجات وأولويات المحافظة، 

ة التنموية لمحافظة وتدريب أعضاء اللجنة على إعداد الخطة االستراتيجية التنموية، وبعد ذلك تم صياغة واعداد الخط
  سيتم إطالق الخطة. 2016اربد، وفي مطلع عام 

  )25/3/2015) (9/3/2015( : برامج توعية نفذها المرآزثالثًا

  

نفذ المرآز ندوة بعنوان "اليوم العالمي للمرأة :آفاق اردنية "، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحدث فيها آل األمين العام  .1
ية ، وممثل لألمين العام للمجلس األعلى للسكان للحديث حول الفرصة السكانية في األردن، لديوان الخدمة المدن

 والتخصصات الجامعية المطلوبة والراآدة.
دعم ومساندة السيدات األآاديميبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة لإللتحاق في رابطة األآاديميات األردنيات التي  .2

 .2/5/2015آة في حفل اإلطالق الرسمي في ، والمشار 2015أسست في آذار/
  في ندوة "حقوق الطفل بين المواثيق الدولية والرؤية االسالمية" التي نظمها قسم التربية االبتدائية/ آلية التربية.المشارآة  .3

  ) 23/2/2015-15( : بناء قدرات آادر المرآز (تدريب داخلي)رابعًا

يبة بعنوان "تصميم وتطوير الهياآل التنظيمية في المؤسسات الحكومية"، نظمها مشارآة مساعد مديرة المرآز في دورة تدر
  مرآز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمع.

 
 

  من اإلداريين في المركز: العاملون

الدرجة     

  العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

0  2  0  1  0  0  0  3  
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  الباب الخامس

  ـــاداتــــــــــــــــــــــــــــالعمـــ

  

  عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

  عمــــــادة شــــــؤون الطلبـــــة 
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  ادة البحث العلمي والدراسات العلياــعم

    

  المهمة الرئيسية:

صدار المجالت العلمية المتخصصة المحكمة، والكتـب  إو ،هاتنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة ومتابعتها وتطوير

بــالقبول وانتهــاًء  ، بــدءًاومتابعــة اإلجــراءات المتعلقــة بهــم ،والــدكتوراهالعلميــة المحكمــة، وقبــول الطلبــة فــي بــرامج الماجســتير 

  قوائم الخريجين. أعدادب

  قسم الديوان.و، قسم النشرومي، قسم البحث العلوهي: قسم الدراسات العليا، ، تضم العمادة أربعة أقسام

  

  : الدراسات العلياقسم م الرئيسية لاالمه

ـــف التخصصــات     اإلشــراف  األكــاديميهــم ئأدامتابعــة و ،علــى قبــول الطلبــة فــي بــرامج الماجســتير والــدكتوراه فــي مختلـ

التحويـــل، والمقعـــد،  فقـــدانوالفصـــل مـــن التخصـــص، والجرايـــات، والتأجيـــل، كجراءات المتعلقـــة بهـــم ، والقيـــام بـــاإلوالبحثـــي

  قوائم الخريجين. أعدادوغيرها،إضافة إلى 

  

  الرئيسية لقسم النشر: امالمه

يقوم القسم بنشر الكتب والدوريات العلمية المحكمة التي تصدر عـن الجامعـة، ويقـوم بتنفيـذ قـرارات هيئـات المجـالت        

المواعيـد المحـددة. باإلضـافة إلـى ذلـك يقـوم القسـم        وتنفيذ اإلجراءات المتعلقة بتـدقيقها وإخراجهـا وإصـدارها وتوزيعهـا فـي      

  بإصدار التقارير والنشرات المتعلقة بالشؤون األكاديمية مثل (اإلنتاج العلمي ألعضاء الهيئة التدريسية).

  

  الرئيسية لقسم البحث العلمي: امالمه

مية البنية التحتيـة للنهـوض برسـالة    وتن ،المجاالت المعرفية جميعتقديم التمويل الالزم لمشروعات البحوث العلمية في 

  ي على الوجه األفضل. األردنفي بناء المجتمع  اإلسهام الفاعلطار، ورفع سوية الباحثين لتمكينهم من الجامعة في هذا اإل

وتخصــص الجامعــة فــي موازنتهــا مبــالغ ماليــة لتضــمن تنفيــذ السياســات الكفيلــة بتحقيــق األهــداف المرجــوة مــن دعــم        

ميــة، ودعــم طلبــة الدراســات العليــا العــاملين فــي المشــروعات العلميــة، ودعــم مشــاريع التخــرج للطلبــة، ونشــر  المشــروعات العل

  .راسات والكتب المتخصصة والمنهجيةالبحوث العلمية والد

  

  :اتنجازاإلالنشاطات وأهم 

  قسم الدراسات العليا

 ) ماجستير.1316، و() دكتوراه186منهم ( 2014/2015) طالب خالل العام الجامعي 1502(قبول  .1

 ) ماجستير. 988) دكتوراه، و(124منهم ( 2014/2015) طالب خالل العام الجامعي 1112تخريج ( .2

 ) أطروحة دكتوراه. 97ماجستير و(رسالة ) 347) رسالة دكتوراه وماجستير منها (444نوقشت ( .3

لبــًا وطالبــة، وبلغــت قيمــة ) مائتــان وتســعة عشــر طا219بلــغ عــدد الطلبــة المســتفيدين مــن مخصصــات الجرايــات (  .4

  ) مائة وثمان وثالثنون ألف دينار.138000( 2014/2015المبالغ التي تم صرفها لهم خالل العام الدراسي 
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  قسم النشر:

  مهام وإصدارات القسم:

تــولي أمانــات ســر هيئــات تحريــر المجــالت التــي تصــدر فــي الجامعــة بــدعم مــن صــندوق البحــث العلمــي (اســتقبال        .1

سالها للمحكمـين، ومتابعـة تحكيمهـا، والسـير فـي إجـراءات النشـر لألبحـاث المقبولـة، والتنسـيب بصـرف            البحوث وإر

المكافــآت الماليــة لــرئيس وأعضــاء التحريــر والمحكمــين والمــدققين اللغــويين للمجــالت وأجــور المراســالت البريديــة   

 . )وغيرها من المهام

 تلفة عن طريق اإلهداء أو البيع أو االشتراك. توزيع إصدارات العمادة من مجالت وكتب ومطبوعات مخ .2

 اإلشراف على المواقع اإللكترونية للمجالت آنفة الذكر وتحديثها أوًال بأول.  .3

الفنـون   تّم نشر كتاب بعنوان "خامـات وتقنيـات النسـيج للمالبـس" لألسـتاذ الـدكتور محمـد متـولي عـامر مـن كليـة            .4

 الدراسات العليا. الجميلة، ضمن منشورات عمادة البحث العلمي و

إصدار أعداد مختلفة من المجالت العلمية المتخصصـة المحكمـة المدعومـة مـن صـندوق دعـم البحـث العلمـي لعـام           .5

 )) (كما هو موضح في الجدول2014(

  إصدارات المجالت األردنية اسم المجلة

  لحادي عشر (العدد األول والثاني)المجلد العاشر (الثالث والرابع) والمجلد ا المجلة األردنية في العلوم التربوية

  المجلد التاسع (الثالث والرابع) والمجلد العاشر (العدد األول والثاني)  المجلة األردنية للكيمياء

  المجلد السابع (الثالث والرابع) والمجلد الثامن (العدد األول والثاني) المجلة األردنية للرياضيات واإلحصاء

  المجلد السادس (العدد الثاني) والمجلد السابع (العدد األول) ديثة وآدابهاالمجلة األردنية للغات الح

  المجلد السابع (العدد الثاني) والمجلد الثامن (العدد األول)  المجلة األردنية للفيزياء

  المجلد السابع (العدد الثاني) والمجلد الثامن (العدد األول)  المجلة األردنية للفنون

  عدد 18  المجموع

 
  

  العلمي: البحثقسم 

ســتمائة وســبعون ألفــًا ) 670304( مشــروعًا بمبلــغ إثنــان وأربعــون) 42(بلــغ عــدد مشــروعات البحــث العلمــي المدعومــة 

) سـتمائة وواحـد وخمسـون دينـار للمشـاريع المدعومـة       651) مشاريع بحثية بمبلغ (6وثالثمائة وأربعة دنانير، كما تّم دعم (

  ) دينار. 150بأقل من (

 التكنولوجيـة ) مشـاريع بحثيـة لطلبـة كليـة الحجـاوي للهندسـة       7عيد دعـم مشـاريع التخـرج فقـد دعمـت العمـادة (      وعلى ص

  ) تسعمائة وثمان وخمسون دينار.958بمبلغ وقدره (

أما على صـعيد النشـر العلمـي فـإن عمـادة البحـث العلمـي والدراسـات العليـا تواصـل مسـيرتها فـي دعمـه وتعضـيده، فقـد                

  ) بحثًا ُقبلت للنشر في مجالت علمية عالمية.13) ألف وثالثمائة وعشرة دنانير لنشر (1310ساهمت بمبلغ (
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  2014/2015مشاريع البحث العلمي المدعومة من جامعة اليرموك ومقدار دعمها موزعًا حسب الكلية / المركز للعام الجامعي 

  الكلية / المركز

عدد 

المشاريع 

التي يقل 

الدعم فيها 

 )150(عن 

  ناردي

مقدار 

  الدعم

عدد 

المشاريع 

التي يزيد 

الدعم 

فيها على 

)150( 

  دينار

مقدار 

  الدعم

  المجمـــــوع

عدد 

  المشاريع

مقدار 

الدعم 

  بالدينار

 920 1 920 1 0 0  كلية الطب

 20000 1 20000 1 0 0 كلية الصيدلة

 435217 21 435068 20 149 1 كلية العلوم

 8653 7 8216 3 437 4 كلية اآلداب

 150000 1 150000 1 0 0 كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

  2010  3  2010  3 0 0 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

 120 1 120 1 0 0 اإلسالميةكلية الشريعة والدراسات

 44350 10 44350 10 0 0 واألنثروبولوجياكلية اآلثار 

 8795 1 8795 1 0 0 كلية التربية الرياضية

 65 1 0 0 65 1 كلية االعالم

 825 1 825 1 0 0 كلية السياحة

 670955 48 670304 42 651 6  المجمــــــوع
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مشاريع البحث العلمي وجهة ومقدار الدعم وعدد البحوث المنشورة ومقدار مساهمة الجامعة في دعم نشرها لألعوام الجامعية 

2002/2003 -  2014/2015  

  السنة

  المجموع  شاريع البحث العلمي وعددهاجهات دعم م

مساهمة الجامعة

في دعم نشر 

بحوث في 

مجالت علمية 

  عالمية

  دعم مشترك  جهات أخرى  الجامعة
مجموع 

المشروعات

مجموع 

دد  الدعم
ــــ
ــــ
لعـ

ا
  

مقدار 

  الدعم

دد
ــــ
عـــ

مقدار ال

دد  الدعم
ــــ
عـــ

  مقدارال

دد  الدعم
ــــ
عــ
ال

 

مقدار 

  الدعم

2002/200312147732 0  0  12 163661133  212038 8  645  

2003/200482 68621 7  210937 4  10076193  380319 8  745  

2004/200584 98667 7  374000 6  31026 97  503693 10 889  

2005/200683 86186 4  116659 4  37785 91  240630 9  639  

2006/200790 1018624  72031  3  29865 97  203758 7  554  

2007/200855 4030687  968860 0  0  62  1028354 4  480  

2008/200967 13999527 17424877  56078 101  25687926  720  

2009/2010761237621130607500 0 87 31845128 919 

2010/201144 16594814 60955542 2766460 6289166121362 

2011/201251 1908117 280967 0 0 58 471778 15 1644  

2012/201333 1266654  93400 0  0  37  220065 17 1980  

2013/201435 2158765  267448 0  0  40  483324 16 1663  

2014/201548 6597950 0 2 1116050 670955 13 1310  

  

  

  من اإلداريين في العمادة: العاملون

الدرجة     

  العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

0  5  5  11  0  1  1  23  

  

    



  2014/2015التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

      203 
 

  ةــؤون الطلبــادة شــعم
  

  المهمة الرئيسية:

محـور   ،بوصـفه تضطلع عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك بدور كبير ومميـز فـي تحقيـق رسـالة الجامعـة، فالطالب     

ا فلسـفة الجامعـة، وعليـه فالعمـادة تهـتم بشخصـية الطالـب        العملية التعليميـة والتربويـة، هـو الركيـزة األساسـية التـي تقـوم عليهـ        

فتقدم كل ما يحتاجه من خدمات، كما تعمل كهمزة وصـل بـين    ،يشمل الجوانب النفسية واالجتماعية والمادية ،بشكل متكامل

 الطالب و دوائر الجامعة المختلفة من جهة، والمجتمع المحلي من جهة ثانية.

 ،وهــي تســعى إلــى تحقيــق رســالتها ،الحيــاة الجامعيــةفــي يجعلهــا أكثــر العمــادات تــأثيرًا  إن هــذا الــدور المميــز للعمــادة

التــي تشــتمل علــى أربــع ، مــن خــالل دوائرهــا وأقســامها المختلفــة ،وتعمــل ضــمن إطــار واحــد مــن الخطــط والبــرامج المدروســة 

  دوائر:

  .دائرة الخدمات الطالبية  -

  .دائرة النشاط الثقافي والفني  -

  .الرعاية الطالبيةدائرة   -

  .دائرة النشاط الرياضي  -

  

  :اتنجازالنشاطات واإلأهم 

داخل الحرم الجامعي بمشاركة جامعات وفرق محلية والمشاركة في في ألعاب رياضية مختلفة  مباراة) 42تنظيم ( .1

 ) مباراة خارج الجامعة. 12(

 عمان. تنظيم ثالثة معسكرات لطلبة الجامعة والمشاركة في معسكر واحد في  .2

 تنظيم ثالث بطوالت داخل الجامعة والمشاركة في تسع بطوالت رياضية مختلفة في الجامعات األردنية.  .3

 تنظيم دورة واحدة وأربعة ندوات وجلسات حوارية ويومين تطوعين. .4

 تنفيذ بروفات وحفالت التخريج واستقبال طلبات التفوق الرياضي.  .5

 الصم في المحاضرات وامتحانات الكفاءة وتنظيم نشاطاتهم.  توفير مترجمين لغة إشارة لمرافقة الطلبة .6

 عقد أمسية شعرية وندوة وسبع محاضرات خاصة بلغة اإلشارة وذوي االحتياجات الخاصة.  .7

 عقد سبعة دورات لذوي االحتياجات الخاصة والطلبة الخريجين.  .8

 تسيير أربع رحالت دينية وترفيهية للطلبة الوافدين.  .9

االت وورش عمل ولقاءات مختلفة وزيارات علمية خاصة بالطلبة الوافدين والطلبة ذوي المشاركة في احتف .10

 االحتياجات الخاصة. 

 .17/1/2015تنظيم مبادرة "سمع بال حدود" مع الطالب عمر محمد شويكة من كلية العلوم بتاريخ  .11

 عقد عدد من الدورات بالتعاون مع مؤسسة لوياك ومؤسسة إنجاز وكلية الطب. .12

 الث ورش عمل أحدها بالتعاون مع مركز دانيال. عقد ث .13

 عقد مؤتمر الفكر المتطرف بالتعاون مع مؤسسة محافظتي التطوعية.  .14

 إطالق مشروعي "رسل الحرية" و "دعم البرامج فعالة لسوق العمل". .15

كية" وبرنامج ) وحملة "الحد من استخدام األكياس البالستيJCPإطالق حملة ترويجية لبرنامج التنافسية األردنية ( .16

 "أمواج فرح". 
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عقد عدد من المناظرات والمحاضرات والجلسات الحوارية واستكتشات مسرحية بالتعاون مع المؤسسات ذات  .17

  العالقة. 

  

  التأمين على الحياة

 عدد الطلبة العام الجامعي

معدل 

التأمين 

 بالدينار

قيمة القسط 

 بالدينار

عدد 

حاالت 

 الوفاة

قيمة 

التعويض عن 

لوفاة حاالت ا

 بالدينار

القسط السنوي  قيمة

بعد الخصم بنسبة 

)94(% 

 األولالفصل 

2014/2015 
 دينار 15006 0.385 38979

طالب 9

27.000 

سبعة 

وعشرون ألف 

 دينار

قيمة القسط للعام 

 2014/2015الجامعي 

) 27594بعد الخصم (

سبعة وعشرون ألفًا 

وخمسمائة وأربعة 

 وتسعون دينار

الفصل الثاني 

2014/2015 
 دينار 14349 0.385 37271

  

لصـرفها وفـق احصـائية     ،حالتهـا إلـى الـدائرة الماليـة    إالمطالبات الطبية المتعلقة بمعالجة الطلبـة وتـدقيقها و   استقبالتّم 

  .عدد المراجعين والمبالغ المستحقةحسب نوع الزيارة و ،بقيمة المطالبات

  

  المقدمة من: اإلعالن عن تقديم طلبات اإلستفادة من المنحة

 ). 2015منحة مؤسسة السند (أجيال  .1

 الدكتورة ختام خصاونة/ األول في قسم الفيزياء.  .2

 الدكتور محمود السرياني/ الطالب األول والثاني في قسم الجغرافيا.  .3

 أمينة عبدالحافظ/ لطلبة الدراسات العليا.  .4

  منحة جمعية زياد المناصير الخيرية. .5

  

  التطلعات المستقبلية:

 للمحافظة على هذه األجهزة كونها حساسة. ،البة بقاعة خاصة لطابعات البطاقة البالستيكيةالمط .1

 تزويد القسم بأجهزة حديثة من طابعات وأجهزة كمبيوتر. .2

 زيادة عدد الطابعات. .3
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 العام الجامعي

 التشغيل المساعدات القروض

 الصندوق األردني الهاشمي
 الفصل

عدد 

 الطلبة
 الفصل القيمة

عدد 

 الطلبة
 الفصل القيمة

عدد 

 الطلبة
 القيمة

2014/2015 

 10860 81 األول 13152 98 األول 111185 601 األول

منحة اللجنة العليا لحملة البر واإلحسان 

حيث تقدم الجامعة منحة لعشـرين طالـب   

هم مـــن قبـــل ئوطالبـــة يـــتم تنســـيب أســـما

الصـــــندوق األردنـــــي الهاشـــــمي للتنميـــــة 

 10860 81 الثاني 13434 98 الثاني 108410 586 الثاني البشرية.

 6900 69 الصيفي - - الصيفي - - الصيفي

  

) طالبًا 233( 2012/2013وائل للعام الجامعي أوائل األقسام األكاديمية: يتم إعداد القوائم في نهاية الفصل الصيفي من كل عام جامعي بعد ورود أسس البعثات وقد بلغ عدد الطلبة األ

  ) دينارًا.116967وقيمة البعثة (وطالبة 

  

  من اإلداريين في العمادة: العاملون

  الدرجة   

  العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

6  23  15  11  2  3  16  76  
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  رسة النموذجيةالمد

    

  المهمة الرئيسية: 

وإكسـابهم المعـارف والمهـارات الضـرورية المناسـبة       ،تدريس الطلبة من الصف التمهيدي وحتى نهاية المرحلـة الثانويـة  

  النشاطات المنهجية والالمنهجية.في وإشراكهم  ،لعمرهم

  

  

  : اتنجازالنشاطات واإلأهم 

 .1/10/2014المدرسية  ذاعةاإلاالحتفال بيوم الشلل الدماغي من خالل  .1

  .2/10/2014المبارك من خالل تمثيل مراسم الحج وتوزيع الحلوى وخبز العيد  األضحىاالحتفال بعيد  .2

نفس االصطناعي     .3 دني       ةولي األ واإلسعافات محاضرة لطالبات الصف العاشر عن الت دفاع الم ة ال اون مع مديري بالتع

12/10/2014.  

  .26/10/2014على مستوى المديرية  األولوحصول المدرسة على المرآز المشارآة في بطولة تنس الطاولة  .4

ة  .5 ة المرحل ارة طلب يةزي ى األساس ى األول ي    إل م الفن ى القس وك والتعرف عل ة اليرم ي جامع ة ف ؤون الطلب ادة ش عم

30/10/2014.  

رحلتين     .6 ة للم ة االنجليزي يرة باللغ ة القص ابقة القص ي مس ارآة ف ية المش ة وحص األساس ى والثانوي ة عل لت المدرس

  .12/2014/ 3و 2  األولالمرآز 

  .14/12/2014جاالآسي بارك  إلىرحلة طالب الروضة  .7

   .18/12/2014مشارآة المعلمين في ندوة الفائزين بجائزة الملكة رانيا في جامعة اليرموك  .8

 .7/2/2015رحلة طالب الصف الثاني األساسي إلى متحف الجامعة بتاريخ  .9

  .8/2/2015حفظ القران الكريم لإلناث بتاريخ المشارآة في مسابقة  .10

  .8/2/2015المشارآة في المسابقة العلمية للطالب احمد رامي جمعة بتاريخ  .11

  .25/2/2015المشارآة في مسابقة الحديث النبوي الشريف للذآور بتاريخ .12

ا          .13 وم والتكنولوجي ة العل ة الطب البشري جامع اون مع آلي ال    تنفيذ مشروع سناء والياسمين بالتع راءة قصص لألطف ق

  .26/2/2015وعلى مدى شهر آل يوم خميس ابتداء من تاريخ 

   المشارآة في مسابقة حفظ القران الكريم للمرحلة الثانية لإلناث. .14

  .9/3/2015المشارآة في ندوة يوم المرأة العالمي في مرآز األميرة  بسمة لدراسات المرأة األردنية بتاريخ  .15

  .12/3/2015فزيوني نجم المدارس بتاريخ المشارآة في البرنامج التل .16

  .19/3/2015زيارة طلبة الصف الثالث إلى متحف التاريخ الطبيعي بتاريخ  .17

  .24/3/2015مباراة آرة قدم للذآور مع مدرسة عبد الرحمن الحلولي بتاريخ  .18

  .25/3/2015زيارة طالب الصف الثاني إلى مرآز دفاع مدني اربد بتاريخ  .19

  .26/3/2015يد األم وذآرى الكرامة بتاريخ حفل موسيقي بمناسبة ع .20

  .26/3/2015احتفال خالل الطابور الصباحي بعيد األم وذآرى الكرامة لإلناث بتاريخ  .21

  .30/3/2015عرض مسرحي لطالب الروضة بتاريخ  .22
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  .30/3/2015احتفال خالل الطابور الصباحي بعيد األم ويوم الكرامة بتاريخ  .23

  .31/3/2015لتعاون آلية الفنون/ جامعة اليرموك بتاريخ ورشة عمل للتربية الموسيقية با .24

 .4/2015/ 22 -19و  16ساسي الدفاع المدني للصف الثاني األإلى مجموعة رحالت تنفيذ  .25

   5/5/2015ولغاية  27/4/2015خالل الفترة بين  ولى ربد للصفوف الثالث األإحدائق مدينة  ىلإستة رحالت تنفيذ  .26

  .8/4/2015الشرقي للصف الثاني ربد إمن أمرآز  لىإزيارة  .27

  .8/4/2015لى جاالآسي بارك إkg رحلة  .28

  .29/4/2015بداع الثامن المشارآة في ملتقى التميز واإل .29

  .6/5/2015بداع الثامن المتفوقين في ملتقى اإل ةالمشارآة في حفل التكريم للطلب .30

  .6/5/2015 -5لى جاالآسي بارك إرحالت  .31

  .7/5/2015اليوم المفتوح  .32

  .7/5/2015 ةموسيقي مسيةأ .33

  .12/5/2015و  11يتام وذلك يومي سالمي الخيرية لرعاية األرعاية البازار الخيري لصالح جمعية المرآز اإل .34

  .11/5/2015 ةحفل تخريج الروض .35

  .1/6/2015يتام بمناسبة شهر رمضان المبارك حملة تبرعات المالبس والتبرعات النقدية لأل .36

  .قات التي شارآو فيها خالل العامبفي المسا ةعلى مستوى المملك ةعلى نتائج متميزالذين حصلوا  ةحفل تكريم الطلب .37

  . 2015- 7-23حفل تخريج طلبة الثانوية العامة  .38

  

  

  :المدرسةمن اإلداريين في  العاملون

الدرجة     

  العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

6  23  55  75  4  0  8  171  
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  المشاريع الخارجية إدارةمجلس 

  

  مهـــام المجلـس:

المشاريع الخارجيـة تهيئـة مشـاريع البحـث العلمـي وفـق األصـول واألسـس المتعـارف عليهـا عالميـًا،             إدارةيتولى مجلس 

مسـاعدة البــاحثين فـي الحصــول علــى مصـادر تمويــل لمشـاريعهم فــي التخصصــات المختلفـة ولمشــاريع البنيـة التحتيــة للبحــث       و

المتابعـة اإلداريـة والماليـة للمشـروعات الماليـة      و فـي الجامعـة بمـا فيهـا مصـادر التمويـل الوطنيـة واإلقليميـة والعالميـة،         العلمي 

تسهيل التزام الباحثين بأسس السالمة العامة البيئيـة والمهنيـة   والمدعومة وفق برامجها وموازناتها الواردة في بنود المشاريع، 

ستشــارات  تقـديم اال وإلنسـان والحيـوان والكائنــات الحيـة األخـرى والخاليـا والمــواد الخطـرة،       وبتعليمـات إجـراء البحـوث علــى ا   

فــي حــل أيــة خالفــات قــد تــنجم عــن اخــتالف المصــالح بــين البــاحثين،   لإلســهامبخصــوص أخالقيــات البــاحثين والبحــث العلمــي 

ــة       و ــاحثين والجامعــة،    تســهيل نقــل منتجــات البحــث العلمــي إلــى مجــال الصــناعة واإلقتصــاد وحفــظ الملكي ــة للب تــدريب والفكري

مـن خـالل النـدوات والـورش وعـن       ،وعلى النشر العلمـي فـي مجـاالت ذات شـهرة عالميـة      ،الباحثين على كتابة المشاريع البحثية

 التشجيع والمشاركة في البرامج والمشاريع والتدريب بين الجامعة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي.و، اإلنترنتطريق 

  

  :اتنجازاإلالنشاطات وأهم 

ــة (  .1 ــّم متابعـ ــروع25تـ ــدعوم ًا) مشـ ــن حيـــث      ًامـ ــان مـ ــي بعمـ ــث العلمـ ــم البحـ ــندوق دعـ ــن صـ ــدادمـ ــة   أعـ ــارير الماليـ                التقـ

وصــرف المكافــآت  ،"نهائيــة وســنوية" حســب توزيــع بنــود االتفاقيــة، وكــل مشــروع مــن حيــث شــراء األجهــزة والمعــدات 

  المشروع، ومتابعة أمور سفر كل باحث رئيسي أو مشارك.المالية للباحثين والعاملين في 

التقــارير الســنوية لكــل مشــروع  أعــدادو ،متابعــة جميــع المشــاريع المدعومــة مــن المجلــس األعلــى للعلــوم والتكنولوجيــا  .2

 ).2حسب توزيع بنود االتفاقية وعدد المشاريع (

 .ةر المالية السنوية لكل مشروع على حدوكتابة التقاري ًا) مشروع28متابعة المشاريع األوروبية وعددها ( .3

الورشة األولى: يـوم ثقـافي علـى موقـع      ؛ركيوميد للباحث الرئيس أ.د. زياد السعدأتم عقد ورشات عمل على مشروع  .4

 ركيوميد لإلرث الثقافي.أأم قيس األثري، الورشة الثانية: مؤتمر دولي لعرض نتائج مشروع 
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  المشاريع الخارجية من جهات داعمة محلية ودولية إدارةها بمجلس عدد المشاريع المدعومة والمعمول ب
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عدد 
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بالدينار 
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عدد 

المشاريع 
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من جهات 

  دولية

اسماء الجهات الداعمة 

  الدولية
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140519  

USAID 16992  

Erasmus Mundus 19045  

 42902 السعودية

  المعوقات والحلول المقترحة:

 صعوبة التنسيق مع بعض الدوائر اإلدارية في الجامعة. .1

 دارية في المجلس.نقص الكوادر اإل .2

  

  من اإلداريين في المجلس: العاملون

الدرجة     

  العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

0  1  2  0  0  0  0  3  

  

  


