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  مقدمـــة

  كلمة رئيس الجامعة

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

، ةالعلم درجـات عاليـ   اجعل العلم ضياًء والقرآن نورًا ورفع الذين أوتوالحمد لله الذي 

  .، نبينا محمد صلى الله عليه وسلمةوالصالة والسالم على خير معلم عرفته البشري

يكــون جســرًا يعبــر مــن  لمــيلقــد اختطــت الجامعــة منــذ تأسيســها مســارًا إلقامــة صــرح ع

ــة بشــتى      ــال المعرف ــم وأجي ــه طــالب العل ــواع خالل ــوم أن ــوالعل ــع اإل  ،افنونه ــن داف حســاس فم

آفاق المعرفه مـن أوسـع    مأن نفتح له فإنه يتوجب علينا ،همحقوقوولية تجاه أجيالنا ؤبالمس

أتها علـى  وتعمل الجامعة منـذ نشـ  ، مق طموحاتهيتحقلكل جديد ومفيد،  مأبوابها، ونقدم له

ومواكبـة التنميـة    ،وع والتجـدد المعرفـي فـي التخصصـات    زيادة أعداد الطلبة مع مراعـاة التنـ  

  .حرصًا على توفير تكوين علمي وثقافي شامل ،ومسايرة التطور التكنولوجي ،االقتصادية

ــدأت  ــة ب ــام  الجامع ــين   1976غراســها ع ــ) 640(بســتمئة وأربع ــا    ًاطالب ــاذا به ــة، ف وطالب

ينتظـرون   2011/2012وطالبـة فـي عـام     طالـبٍ  ألـف  نيوثالثـ  أربعـة ) 34( بيقارتحتضن ما 

وانخرطــوا فــي الحيــاة  ،الجامعــة فــيإتمــام دراســتهم للحــاق بركــب زمالئهــم الــذين تخرجــوا   

مائـة  ) 120.000(والـذين نـاهز عـددهم    العملية، ليسهموا في بناء هذا الوطن ورفعة شـأنه،  

  .ن ألفًايوعشر

 لــة، وضــمن االمكانــات المتاحــة، لــم تــدخر الجامعــة جهــداً   وضــمن هــذه المســيرة الطوي 

والتوســع بهــا أفقيــا وعموديــا، وتشــجيع البحــث    ،ونوعــًا للنهــوض بالعمليــة التدريســية كمــاً 

، واإلفــادة مــن المحليــة والدوليــةالعلمــي ودعمــه، وتوثيــق الصــالت مــع المؤسســات العلميــة   

مصاف الجامعـات المتقدمـة، وتحظـى     إلىأحدث التطورات العلمية والتقنيات الحديثة لترقى 

  .بمكانة علمية متميزة

فقــد عمــدنا فــي هــذا العــام علــى إظهــار التقريــر   ،وكــدأب الجامعــة بالتحســين والتطــوير

حصـائية  إلبالبيانـات ا  ًاالسنوي ليعكس نشاطات وانجازات الجامعة في جميع المجاالت، معـزز 

. المعلومات بكـل يسـر وسـهولة    إلى والرسومات البيانية، ومرتبة ضمن أبواب تسهل الوصول

ــًا ــر   وتعميمـــ ــة للفائـــــدة، فســـــيتم نشـــــر التقريـــ ــع اإللكترونـــــي للجامعـــ  مـــــن خـــــالل الموقـــ
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  . للجميع االطالع عليه

جامعــة اليرمـــوك،  مجلــس أمنـــاء   إلـــىوال يســعني إال أن أتقـــدم ببــالغ الشـــكر والتقــدير    

أعضـــاء هيئـــة التـــدريس  إلـــىومجلـــس التعلـــيم العـــالي علـــى دعمهمـــا الموصـــول للجامعـــة، و

والعــاملين فــي الجامعــة كافــة، آمــال أن يســتمر عطــاؤهم المثمــر لتكــون الجامعــة شــجرة عطــاء 

  .أرادتها قيادتنا الهاشمية الفذةونماء كما 

  

  ـــامعةــــــــــس الجــــــرئي

  

   املوسىعبداهللا .د.أ   



 مقدمة
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  موقع الجامعة ونشأتها

  :موقعها

كـم  ) 90(وعلـى بعـد    الهاشـمية  األردنيـة في شمال المملكة  إربدتقع جامعة اليرموك في مدينة 

الجنــوبي  والموقـع فـي الموقـع الحـالي     2م692515.180علـى مسـاحة تقـدر بــ     عـن العاصـمة عمـان،    

ــة أرض أخــرى تابعــة للجامعــة فــي مد  مســاحات  إلــى هإلضــافاهــذا ب ــدين وفــي أمــاكن أخــرى مــن    إرب

ـــ  المملكــة  ــاريخ التأســيس   وهــي  ،2م264947.43تقــدر ب ــة   مــن حيــث ت ــاني جامعــة أردني ــين ث  مــن ب

   .الجامعات الرسمية

  

  :نشأتها

ــاريخ    ــة الســامية بت ــران عــام     صــدرت اإلرادة الملكي ــع والعشــرين مــن حزي بتأســيس  1975الراب

عــة األولـى مـن الطلبــة فـي بدايــة العـام الجــامعي     اسـتقبلت جامعــة اليرمـوك الدف  جامعـة اليرمـوك حيــث   

، اعتبــر إربــدطالبــا وطالبــة، فــي حــرم جــامعي محــدود فــي مدينــة    ) 640(وعــددهم  1976-1977

  . ت بكلية واحدة هي كلية العلوم واآلدابأوبد ،مؤقتًا حينها حرمًا

شـر  حـد ع أت الجامعـة تضـم عشـر كليـات و    أصـبح نشـائها،  إولـى مـن   وخالل السنوات العشـر األ 

دارة خــرى لــإلأبنيــة أاســتكمل بنــاء كليــة الهندســة و  1986مركــزًا ومعهــدًا علميــًا، ومــع بدايــة عــام   

  .والخدمات العامة في الموقع الرئيس

ونظرا للتوسع السريع الذي حققته الجامعة في جميع المجاالت فـي موقعيهـا الـدائم والمؤقـت،     

جامعــة اليرمــوك التــي اتخــذت : تين همــاجــامع إلــىفقــد اقتضــت المصــلحة العامــة ان تقســم الجامعــة 

الموقـع الـرئيس    أصـبح التـي   األردنيـة لها، وجامعة العلوم والتكنولوجيـا   مقرًا إربدالحرم الجامعي في 

الهندســة، والطــب، : ليــه ســبع كليــات مــن جامعــة اليرمــوك هــيإلجامعــة اليرمــوك حرمــا لهــا، وانتقلــت 

ــو    ــة والعلـ ــحة العامـ ــريض، والصـ ــنان، و التمـ ــب االسـ ــة   وطـ ــيدلة، والزراعـ ــاندة، والصـ ــة المسـ م الطبيـ

  .والبيطرة

، إربـد فـي  الجـامعي  وبعد انقسام الجـامعتين، اسـتمرت جامعـة اليرمـوك فـي التوسـع فـي حرمهـا         

فــي ) 4270(فــي بــرامج البكــالوريوس، و ) 28.098( إلــى 2011/2012ووصــل عــدد الطلبــة عــام  

  .والتخصصاتبرامج الدراسات العليا يتلقون علومهم في مختلف الحقول 

مسـتوى متميـز    إلـى تطوير البرامج التعليميـة والخطـط الدراسـية للوصـول      إلىوتسعى الجامعة 

طـرح  لوكـذلك تسـعى    ،يتم من خالله تطبيق المعايير المحلية واإلقليمية والعالمية والمحافظة عليها

ــات الســـوق األردنـــي واإلقليمـــي    ــدة تلبـــي احتياجـ ــة جديـ ــرامج تعليميـ ــا ت  ،بـ ــع مـ ــه وتتماشـــى مـ طرحـ

  .ةالمؤسسات التعليمية الرائد
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  والرسالة والقيم واألهداف ةالرؤي
 ةالرؤي

اإلبــداع والتميــز  إلــىأن تكــون جامعــة متميــزة ونموذجيــة علــى المســتوى الــوطني واالقليمــي تســعى 

 .وتسهم في تحسين نوعية التعليم والبحث العلمي وفق أعلى المستويات العالمية

  الرسالة

والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع مــن خــالل بــرامج تعليميــة مرتبطــة بالتنميــة    التميــز فــي التــدريس  

ومحصـنة بـالقيم االصـيلة، قـادرة علـى       ،وتخريج أجيال متميـزة مـن الطـالب مسـلحة بـالعلم      ،الشاملة

ومواجهــة مســتجدات العصــر، والمنافســة علــى المســتويين  ،مواكبــة التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة

 .االقليمي والدولي

  لقيما

تحقيق رؤيتهـا ورسـالتها وفـق منظومـة مـن القـيم        إلىتهدف جامعة اليرموك  :األساسيةقيم الجامعة 

ــة تســعى      األساســية ــىالتــي تحــدد هويــة الجامعــة كمؤسســة تعليمي  ،تقــدم العلــم والبحــث العلمــي   إل

جتمعنـا  وخدمـة م  ،وتسعى جاهدة إليجاد البيئة المالئمة لتحقيق طموحات طلبتها وهيئتها التعليمية

    .الغالي وفق منظومة من القيم التي تتوافق مع مجتمعنا الكبير كمجتمع عربي ومسلم

  :وتضم هذه المنظومة
علــى مســتويات االلتــزام  أتحقيــق  إلــىتســعى جامعــة اليرمــوك   :االلتــزام االجتمــاعي و األخالقــي  .1

ادات والتقاليــد االجتمــاعي واألخالقــي بمــا يتماشــى مــع تعــاليم الــدين اإلســالمي الحنيــف والعــ         

 .صيلة والمثل اإلنسانية العلياالعربية األ
تحقيـق أعلـى مسـتويات االنتمـاء الـوطني الصـادق لطلبتهـا         إلـى تسعى الجامعـة جاهـدة    :االنتماء .2

 .ووضع المصلحة العامة فوق كل المصالح الشخصية ،عن طريق تعزيز الروح الوطنية
العالميــة  نســانيةوالمعــايير اإل ئلميــة مــن حيــث المبــادتتبنــى الجامعــة رؤيــة عا :الرؤيــة العالميــة .3

ــىوتســعى  ــات        التفاعــل اإل إل ــع الجامع ــاون مــع جمي ــواب التع ــتح أب ــات وف ــع الثقاف يجــابي مــع جمي

  .لمراكز البحثية العالمية المتميزةوا
وتوسـيع   ،تحقيـق الشـمولية فـي تكامـل أشـكال المعرفـة المختلفـة        إلـى تسـعى الجامعـة    :الشـمولية  .4

 .التخصصات واالهتمامات البحثية التي تركز عليهارقعة 
تطـــوير العمليـــة  إلــى تلتـــزم الجامعـــة بمعــايير تربويـــة رفيعـــة المســتوى، ســـاعية دائمـــا    :الجــودة  .5

 .رفع مستويات الجوده والنوعيةأوفق   وخدمة المجتمع ،التربوية والبحث العلمي
ع اإلبداعية سعيا لتحقيق التميز فـي محـاور   تشجع الجامعة المبادرات والمشاري :اإلبداع والتميز .6

  .دريس والبحث العلمي وخدمة المجتمعاهتمامات الجامعة المختلفة في الت
وتؤكــد اهتمامهــا  ،والتفاعــل مــع اآلخــرين تشــجع الجامعــة االنفتــاح :الشـفافية والحريــة األكاديميــة  .7

 .واإلنصاف والحرية األكاديمية بقيم العدل
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  األهداف

 :تحقيق األهداف اآلتية إلىاليرموك تسعى جامعة 
ــة باعتمــاد          .1 ــة والتطبيقي ــيم العــالي بمختلــف تخصصــاته وفروعــه النظري اإلســهام فــي تطــوير التعل

 .ساليب الحديثة والمبتكرة في التعليم والتدريباأل
تعيــين وتأهيــل الكــوادر االكاديميــة العلميــة المتميــزة بمــا يمكــن الجامعــة مــن مواكبــة التطــورات    .2

 .علمية والتقنية الحديثةال
توثيــق الــروابط العلميــة والثقافيــة مــع الجامعــات والمراكــز البحثيــة المتميــزة بمــا يســاعد علــى         .3

 .وعالميًا قليميًاإتطوير الجامعة وتعزيز مكانتها العلمية محليا و
تخصصـات  إتاحة وتهيئة الفرص للمتفوقين والموهوبين من الطلبة إلكمال دراساتهم العليـا فـي ال   .4

 .المختلفة محليا وعالميا
تطوير وتقويم البرامج والخطـط الدراسـية والمنـاهج الدراسـية بحيـث تواكـب التطـور العلمـي و           .5

  .التقني في العالم بشكل دائم
التركيز على تطوير حركة البحـث العلمـي فـي الجامعـة مـن خـالل دعـم مشـاريع البحـث واالهتمـام            .6

 . ابالنشر العلمي محليا وعالمي
االهتمــام بتطــوير المراكــز العلميــة والبحثيــة التابعــة للجامعــة وتوظيفهــا للنهــوض بحركــة البحــث    .7

وتزويدها بما يكفـل خدمـة العـاملين فـي الجامعـة       ،العلمي والتأليف والترجمة والنشر والتدريب

 .والطلبة والمجتمع المحلي
وتـوفير   ،مشاركة فـي المـؤتمرات العلميـة   االنفتاح والتواصل محليا وإقليميا وعالميا من خالل ال .8

  .وإقامة المؤتمرات والندوات العلمية داخل الجامعة وخارجها ،البعثات العلمية
  الـدين    ونشـر ثقافـة االعتـدال والتسـامح وفـق مبـادئ       ،االهتمام بتطوير البيئة وخدمة المجتمـع   .9

 . ونبذ العنف والتطرف ،الوسطية والحوار إلىالحنيف الذي يدعو 
تزويــد طلبــة الجامعـــة بخبــرات تعليميـــة وتعلُّميــة تتمتـــع بــأعلى مســـتويات الجــودة واالهتمـــام        .10

  .بالمتعلم معرفيا وتربويا مع التركيز على المهارات العملية
تعزيــز التطــور الشخصــي واالجتمــاعي والمهنــي لـــدى الطلبــة كافــًة مــن خــالل إكســـابهم روح           .11

 .لتولي األدوار القيادية في مواقع عملهم المختلفةوتأهيلهم  ،وإعدادهم ،المبادرة
المساهمة في التقدم الثقافي واالجتماعي واالقتصـادي للمجتمـع بالعمـل علـى تلبيـة احتياجـات        .12

المجتمع، والمشاركة الفاعلة في تنميته، والتعاون مع المنظمات والمؤسسات العامـة والخاصـة   

 .ذات العالقة
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  الجامعةالوحدات التنظيمية في 

 قسـماً  خمسـين و خمسـة ) 55(فيهـا   األقسامكلية ويبلغ عدد  ةعشر ثالث) 13(تضم الجامعة 

، كما تضم عمادتين هما عمادة البحث العلمـي والدراسـات العليـا، وعمـادة شـؤون الطلبـة،       أكاديميًا

بحرية كراس علمية وبحثية، ومحطة العلوم ال سبعة) 7(، وًاعلمي ًامركز عشرأحد ) 11( إلىاضافة 

ــة باالشــتراك مــع الجامعــة     ــرة ) 16(، واألردنيــةفــي العقب متحــف التــراث   وثالثــة متــاحف، داريــة، إدائ

بنــاء العــاملين فــي  ومدرســة نموذجيــة أل ومتحــف المســكوكات،  ردنــي، ومتحــف التــاريخ الطبيعــي،   األ

مـن أعضـاء هيئـة التـدريس مـن مختلـف الرتـب والتخصصـات،         ) 928(ويعمل فـي الجامعـة   . الجامعة

  .اإلداريين والفنيينمن العاملين في المجاالت المختلفة من ) 1671(و

  :وتضم الجامعة الكليات والعمادات والمراكز التالية

  :التالية األقسامكلية العلوم، وتضم  .1

 قسم الكيمياء 

 قسم الفيزياء 

 قسم العلوم الحياتية 

 قسم الرياضيات 

 رض والبيئةقسم علوم األ 

 حصاءقسم اإل 

 
  :التالية األقساموتضم   كلية اآلداب، .2

 قسم اللغة العربية وآدابها 

 نجليزية وآدابهاقسم اللغة اإل 

 قسم التاريخ 

 قسم اللغات الحديثة  

 قسم العلوم السياسية 

 والخدمة االجتماعية قسم علم االجتماع 

 قسم اللغات السامية والشرقية 

 قسم الجغرافيا 

 قسم الترجمة 
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  :التالية األقسامتضم دارية،  وكلية االقتصاد والعلوم اإل .3

 قسم االقتصاد 

 دارة األعمالإقسم  

 قسم اإلدارة العامة 

 قسم التسويق 

 قسم المحاسبة 

 قسم العلوم المالية والمصرفية 

 

  :التالية األقسامكلية التربية،  وتضم  .4

 قسم المناهج والتدريس 

 علم النفس االرشادي والتربويقسم  

 صول التربيةأدارة وقسم اإل 

 بتدائيةقسم التربية اال 

 

  :التالية األقسامكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية،  وتضم  .5

 قسم هندسة القوى الكهربائية 

 لكترونياتقسم هندسة اإل 

 الحاسوب قسم هندسة  

 قسم هندسة االتصاالت 

 قسم هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية 

 إدارة اإلنشاء –قسم الهندسة المدنية  
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  :كلية القانون،  وتضم القسمين التاليين .6

 قسم القانون العام 

 قسم القانون الخاص 
 

 :كلية التربية الرياضية، وتضم القسمين التاليين .7

 قسم علوم الرياضة 

 قسم التربية البدنية 

 

  :التالية األقسام، وتضم اإلسالميةكلية الشريعة والدراسات  .8

 اإلسالميةقسم االقتصاد والمصارف  

 الدينصول أقسم  

 صولهأقسم الفقه و 

 اإلسالميةقسم الدراسات  
 

  :التالية األقسامكلية الفنون الجميلة،  وتضم  .9

 قسم التصميم والفنون التطبيقية 

 البصريةقسم الفنون  

 قسم الدراما 

 قسم الموسيقا 

 

  :التالية األقسامنثروبولوجيا،  وتضم كلية اآلثار واإل .10

 قسم اآلثار 

 قسم النقوش 

 يانثروبولوجقسم اإل 

 دارتهاإالمصادر التراثية و صيانة قسم 
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 : التالية األقسامكلية السياحة والفنادق، وتضم  .11

 والسفر قسم السياحة 

 قسم اإلدارة الفندقية 

 

  :التالية األقسامكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب،  وتضم  .12

 قسم علوم الحاسوب 

 قسم نظم المعلومات الحاسوبية 

 اريةدقسم نظم المعلومات اإل 

 

 :التالية األقسامكلية اإلعالم، وتضم  .13

 قسم العالقات العامة واإلعالن 

 قسم الصحافة 

 قسم اإلذاعة والتلفزيون 
  

  :وفي جامعة اليرموك عمادتان هما

 :التالية األقسامعمادة البحث العلمي والدراسات العليا، وتضم  .1

 قسم البحث العلمي 

 قسم النشر العلمي 

 قسم الدراسات العليا 

  :شؤون الطلبة، وتضم الدوائر التالية عمادة .2

 دائرة الخدمات الطالبية 

 دائرة النشاط الثقافي والفني 

 دائرة النشاط الرياضي 

 دائرة الرعاية الطالبية 

 )اإلرشاد المهني(مكتب صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية  
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  :أما المراكز العلمية فهي

 مركز العلوم الفيزيائية النظرية والتطبيقية )1

 ركز الحاسب والمعلوماتم )2

 مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية )3

 مركز اللغات )4

 الجودة والتطوير األكاديميمركز  )5

 مركز النطق والسمع )6

 يز للخدمات المكتبيةالتم مركز )7
 

 المركز األردني للتصميم )8

 وخدمة المجتمع األردنيةمركز الملكة رانيا للدراسات  )9

 ة للتميزمجمع الريادة األكاديمي )10

 األردنيةميرة بسمة لدراسات المرأة مركز األ )11
  

  الوحدات اإلدارية والخدمية

 دائرة القبول والتسجيل )1

 بن طالل مكتبة الحسيندائرة  )2

 دائرة التنمية والتخطيط )3

 الموارد البشريةدائرة  )4

 واإلعالم دائرة العالقات العامة )5

 الدائرة المالية )6

 دائرة اللوازم )7

 دائرة العطاءات )8

 نتاج والصيانة والتدريبدائرة اإل )9

 الدائرة الهندسية )10
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 دائرة الخدمات العامة )11

 الجامعة دائرة رئاسة )12

 دارية والماليةدائرة الرقابة اإل )13

 دائرة الشؤون القانونية )14

 من الجامعيدائرة األ )15

 صندوق االستثمار لجامعة اليرموك )16
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ي للعام لخص ألبرز نشاطات وانجازات جامعة الريموك التي تضمنها تقريرها السنوم
2011/2012  

  

  :انجازات الجامعة في المجال األكاديمي: أوًال

 :البحث العلمي والدراسات العليا -1
بمبلـغ  يع رامشـ ) 7(بلغ عدد مشروعات البحث العلمي المدعومة مـن جهـات خارجيـة     

 .دينارًاوتسعمائة وسبعة وستون  ألفًامائتان وثمانون ) 280967( مقداره
جامعـــــة اليرمـــــوك للعـــــام  المدعومـــــة مـــــنلمـــــي بلـــــغ عـــــدد مشـــــروعات البحـــــث الع  

ن ألفـًا  يمائـة وتسـع  ) 190811(مبلـغ   مشروعًا ومقـدار دعمهـا  ) 51( 2011/2012

 .ديناراًًحد عشر أوثمانمائة و
بحثـًا مقبـوًال للنشـر فـي مجـالت علميـة محكمـة        ) 15(ساهمت الجامعة في دعم نشر  

 .ديناراًًن يعألف وستمائة وأربعة وأرب . )1644(بمبلغ  ومصنفه دوليًا
 . عددًا من المجالت العلمية الصادرة عن جامعة اليرموك) 23( إصدارتم  
 .2011/2012كتب علمية خالل العام ) 6( إصدارتم  
 .أبحاث) 108(بحثًا والمقبول منها ) 432(األبحاث المقدمة للنشر  
األبحــاث المنشــورة ألعضــاء الهيئــة التدريســية فــي مجــالت علميــة محكمــة ومعتمــدة       

 .بحثًا) 659( 2012و  2011خالل عامي ) محلية أو عالمية(

 
 : الهيئة التدريسية -2

ــة        ــي الجامعـ ــية فـ ــة التدريسـ ــاء الهيئـ ــوع أعضـ ــغ مجمـ ــب   ) 928(بلـ ــف الرتـ ــن مختلـ مـ

أســتاذ مســاعد،  ) 248(أســتاذ مشــارك،  ) 210(برتبــة أســتاذ،  ) 235(األكاديميــة 

 .مساعد تدريس) 21(مدرس، ) 214(
عضـو هيئـة تـدريس،    ) 164(على إجازة أو إعارة أو انتداب بلغ عدد الذين حصلوا  

 . عضو هيئة تدريس) 85(رتب مختلفه  إلىوبلغ عدد الذين تم ترقيتهم 
 . عضو هيئة تدريس في مختلف الكليات) 53(عين في الجامعة  
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 : البعثات -3
ة مبعوثــًا خــارج المملكــة للحصــول علــى شــهادة الماجســتير وشــهاد) 18(أوفــدت الجامعــة 

مبعوثـًا حتـى   ) 90(الدكتوراه وبذلك يصبح عدد مبعوثي الجامعة الذين يتابعون دراستهم 

  .31/8/2012تاريخ 

 
 : المؤتمرات واللقاءات العلمية -4

ورشـــة علميـــة، ) 14(نـــدوة، و) 23(مـــؤتمرات علميـــة، و) 6(عقـــد فـــي رحـــاب الجامعـــة 

  .نشاطًا متنوعًا) 196(و

 
ــرامج المشــتر    -5 ــة    بلــغ عــدد االتفاقيــات والب كة التــي عقــدتها الجامعــة مــع المؤسســات العلمي

ــرة مـــــن   ــة خـــــالل الفتـــ ــ) 34( 31/8/2012 – 1/9/2011والثقافيـــ ــة وبرنامجـــ  ًاإتفاقيـــ

 . ًامشترك

 
 : األكاديمية األقسامالكليات و -6

ن قسمًا أكاديميًا وتقدم وخمسة وخمس) 55(كلية فيها  ةثالث عشر) 13(تضم الجامعة 

برنامجًا للـدكتوراه، كمـا تضـم عمـادتين وهمـا عمـادة       ) 18(برنامجًا للماجستير، و) 72(

ــة، وتضــم الجامعــة       ــا وعمــادة شــؤون الطلب مركــزًا ) 11(البحــث العلمــي والدراســات العلي

ــًا، و ــة  ســبعة كــراس ) 7(علمي ــة وبحثي ــة      ،علمي ــة، وثالث ــة فــي العقب ــوم البحري ومحطــة للعل

  . متاحف

  

 : الطلبة -7
) 8238(كــالوريوس فــي مختلــف التخصصــات بلــغ عــدد الطلبــة المقبــولين لمرحلــة الب 

طالبـًا وطالبـة، وبلـغ عـدد الخـريجين      ) 28098(طالبًا وطالبة، وبلغ عـدد المسـجلين   

 . طالبًا وطالبة) 5354(
بلـغ عـدد الطلبـة المقبـولين فـي برنـامج الـدبلوم والماجسـتير والـدكتوراة فـي مختلــف            

ــًا وطالبــة، وبلــغ عــدد الطلبــة المســ  ) 2066(التخصصــات  ــًا ) 4270(جلين طالب طالب

 . طالبًا وطالبة) 2404(وطالبة، كما بلغ عدد الخريجين 
) 188(رســـالة ماجســـتير فـــي مختلـــف التخصصـــات، كمـــا نوقشـــت  ) 508(نوقشـــت  

 .رسالة دكتوراة
طالبـًا  ) 2400(وبلـغ عـدد الطلبـة    ) 186(بلغ عدد العاملين في المدرسة النموذجية  

من أبنـاء العـاملين جامعـة    ) 769(اليرموك و من أبناء العاملين جامعة) 1166(منهم 

 .أبناء المجتمع المحلي) 465(العلوم والتكنولوجيا و
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  : نجازات الجامعة في المجال اإلداريإ: ثانيًا

ــامًال يعملـــون فـــي  ) 1671(بلـــغ عـــدد العـــاملين فـــي الجامعـــة مـــن اإلداريـــين والفنيـــين      عـ

ــة فــي الجامعــة عــدد المصــنف     ــة المختلف ) 373(والمقطــوع ) 958(ن يالوحــدات التنظيمي

 ). 222(ن يوالمستخدم) 118(والعقود 
 . طلب عمل لمختلف وحدات الجامعة) 1100(تم تقديم  
 . بوظائف فنية) 3(بوظيفة معلم، و) 23(تم تعيين  
 . موظفًا في وحدات الجامعة المختلفة) 234(تم ترفيع  
 . موظفًا) 134(تم قبول استقالة وانتهاء خدمة  
 . موظفًا بين وحدات الجامعة المختلفة )89(تم نقل  
 .موظفًا) 30(تم تحويل من مياومة لمقطوع  

 
  : موازنة الجامعة: ثالثًا

ــن       ــرة مـ ــلة للفتـ ــة المحصـ ــرادات الفعليـ ــوع اإليـ ــغ مجمـ ، 31/12/2011 – 1/1/2011بلـ

     وبلــــــغ مجمــــــوع النفقــــــات الفعليــــــة المدفوعــــــة للفتــــــرة مــــــن       دينــــــاراًً) 47029796(

ــاراًً) 47029796( 31/12/2011 – 1/1/2011 ــهيالت  دينــــ ــوع التســــ ــغ مجمــــ ، وبلــــ

 .دينارًا) 935640( 31/12/2011 – 1/1/2011 للفترة مناالئتمانية 

 
  :التأمين الصحي والتأمين على الحياة: رابعًا

مـازالوا علـى رأس عملهـم    الذين بلغ عدد المستفيدين من التأمين الصحي من المشتركين  

 2011عام  مستفيدًا) 11840(ومنتفعيهم مل في الجامعة ممن انتهت خدماتهم من العو

 .2012عام ) 12813(و 
 دينـاراً  )338258(المستفيدين من التأمين الصـحي  بلغت رسوم االشتراك المستوفاه من  

 . 2012لعام  دينارًا )367657(و  2011لعام 
عــــة التــــي تحملتهــــا الجام لمســــتفيدين مــــن التــــأمين الصــــحي    لبلغــــت نفقــــات المعالجــــة    

 .2012لعام  دينارًا) 1870503(ومبلغ  2011لعام  دينارًا) 1556868(
ومبلـغ   2011لعـام   دينـاراً  )1218610(بلغ إجمالي النفقات الفعلية للتأمين الصحي مبلغ  

 .2012لعام  دينارًا) 1502846(
بلغـــت أقســـاط التـــأمين التـــي تحملتهـــا الجامعـــة لقـــاء التـــأمين علـــى حيـــاة العـــاملين مبلـــغ     

  .2012لعام  دينارًا) 113036(ومبلغ  2011لعام  دينارًا) 112038(
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  : نتاجالمشاريع المنجزة وأعمال الصيانة واإل: خامسًا

الت ظــقامــت دائــرة الصــيانة بتصــنيع طــاوالت وخــزائن وأرفــف كتــب وكراســي وإنشــاء م    

ــة ــةبوتحــديث الوحــدات الصــحية وشــ    ،وعــزل اســتوديوهات  ،قرميدي ــث . كات التدفئ حي

 . ًادينار  )264570(فة اإلجمالية لهذه األعمال مبلغ بلغت التكل
) 395679(نجازهــا إطلــب صــيانة بلغــت تكلفــة    ) 7946(تعاملــت دائــرة الصــيانة مــع     

 . ديناراًً
طالبًا مـن كليـة الحجـاوي للهندسـة علـى مسـاق المشـاغل الهندسـية         ) 722(تم تدريب  

) 50464(اإلجماليــة   وكليــة الفنــون الجميلــة علــى مســاقات التصــميم وبلغــت التكلفــة       

 . ديناراًً
 . ديناراًً) 710713(إجمالي تكلفة األعمال المنفذة  
  

  : نجازات الدائرة الهندسيةإأبرز : سادسًا

ــة،          ــى مركــز األبحــاث الصــيدالنية والصــناعات الدوائي إعــداد الدراســات الهندســية لمبن

جنوبيــة،  إنشــاء طريــق خــدمات لــألرض ال   ومشــروع إنشــاء بوابــة لــألرض الجنوبيــة،     و

تأهيـل شـقق الطلبـة فـي     و). فـي الموقـع الجنـوبي   (إعداد دراسات أولية لصالة رياضية و

استكمال شـبكة الصـرف الصـحي للموقـع     وإعادة تأهيل وتبديل سبعة مصاعد، والعقبة، 

 .إعداد دراسات لتوسعة كلية التربيةوالجنوبي، 
ملكيــة الجامعــة ألراضــي متابعــة اســترداد ملكيــة الجامعــة للمحطــة البحريــة فــي العقبــة، و   

 هعـن اسـتهالك الميـا    دينـاراً ) 150000(المفرق، وتحقيق مطالبة ماليـة بمبلـغ    –بريقه 

اتفاقيــة  إلــىألشــغال مركــز صــحي جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا، والعمــل جــار للتوصــل     

 . لتأجير موقع المركز الصحي لجامعة العلوم والتكنولوجيا
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  : دمات العامةنجازات دائرة الخإأبرز : سابعًا

تــوفير جميــع الخــدمات الضــرورية ألســرة الجامعــة وضــيوفها وزوارهــا وطالبهــا مــن حيــث      

وســائل النقــل، واالتصــاالت الهاتفيــة وخــدمات الــتلكس، والطعــام والشــراب والحفــاظ علــى 

نظافة مرافق الجامعة المختلفة والشروط الصـحية، ومراقبـة األكشـاك والمطـاعم وشـروط      

 . السالمة العامة
، ًادونمـــ) 270(شـــجرة برختونيـــا، وحراثـــة ) 100(شـــجرة زيتـــون و ) 200(تـــم زراعـــة  

 . دينارًا) 1750(شجرة زيتون وإنشاء بيت بالستيكي بكلفة ) 1600(وتسميد 
ــارب     ــم غســيل مايق م)10000(ت

2
ــي    م)8500(موكيــت وجل

2
ــاد      ــالرغم مــن ازدي ــالط وب ب

نقص مـع المحافظـة علـى تقـديم      بل ،حجم العمل لدائرة الخدمات لم يزدد عدد العاملين

 . أفضل الخدمات
  

  : العطاءاتأبرز انجازات دائرة : ثامنًا

عطاء، شاركت الدائرة بتحقيق وفورات لمصلحة الجامعة من خالل تخفيض ) 58(تم طرح 

 ،قيمة اإلحاالت أو زيادة في قيمة االستثمار عن طريق مفاوضة الشـركات المحـال عليهـا العطـاءات    

ــة العطــاءات       ومفاوضــة المســت  ــع ضــمن اختصــاص لجن ثمرين لمرافــق الجامعــة االســتثمارية التــي تق

  . ديناراًًعشرون ألفًا ومائتان وسبع وثالثون ) 20237(وقد بلغت قيمة الوفورات مبلغ  .المركزية

  

  : زمااللوأبرز انجازات دائرة : تاسعًا

وبقيمة إجمالية  قرارًا) 118(بلغ عدد القرارات المصادق عليها من لجنة المشتريات  

 . ديناراًًن يوثالث ةن ألفًا وأربعمائة وستيوخمس وواحدخمسمائة ) 551436(
) 199(وعدد الفواتير المرسلة للدائرة المالية  ًاطلب) 250(بلغ عدد طلبات التوريد  

  .إعالن) 25(فاتورة، واإلعالنات للمناقصات في الصحف المحلية 
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  املجالس واللجان الرئيسة في الجامعة

  مجــلس األمناء: وًالأ
  .يتألف من رئيس واثني عشر عضوًا) مناءمجلس األ(يكون لكل جامعة مجلس يسمى 

ويضم  ،ونةاألستاذ الدكتور فايز خصامعالي ويرأس مجلس أمناء جامعة اليرموك الحالي 

  :من في عضويته كًال

  .معالي الدكتور ميشيل مارتو -

  .األستاذ الدكتور عبدالله الموسى -

  .األستاذ الدكتور موسى الناظر -

  .األستاذ الدكتور نصر صالح -

  .األستاذ الدكتور بسام صنوبر -

  .األستاذ الدكتور كامل القيسي -

  .األستاذ الدكتور سليمان عبيدات -

  .ن دروزةالسيد ماز -

  .السيد شاكر فاخوري -

  .حمد عالونةأاألستاذ الدكتور  -

  .األستاذ الدكتور هاني الضمور -

  .نعام خلفإستاذ الدكتورة األ -

  

  :الصالحيات التاليةالمهام ومناء الجامعة أيتولى مجلس و

  .رسم السياسة العامة للجامعة .1

نسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها واالستراتيجية للجامعة بناء على تقرار الخطة السنوية إ .2

 .وتقييمها

 . الجامعة من جميع الجوانب األكاديمية واإلدارية والمالية والبنية التحتية ءتقييم أدا .3

 .تعيين نواب الرئيس ورؤساء فروع الجامعة والعمداء .4

 نشاء الكليات واألقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخلإالتنسيب للمجلس ب .5

 . المملكة

 . نشاء البرامج والتخصصات األكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائهاإالتنسيب للمجلس ب .6
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تحديد الرسوم التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات بتنسيب من مجلس  .7

 . الجامعة

من مجلس إقرار الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية الختامية بعد الموافقة عليها  .8

 . الجامعة ورفعها للمصادقة عليها مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني

مناقشة التقرير السنوي للجامعة بعد الموافقة عليه من مجلس الجامعة ورفعة للمجلس  .9

 . لإلطالع عليه

 . السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها .10

 . وغيرها قبول الهبات والمنح والوصايا .11

التنسيب للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي بين  .12

الجامعة ومثيالتها خارج المملكة شريطة حصول البرامج والتخصصات العلمية المنبثقة عنها 

ومراعاة األسس التي يضعها المجلس لالتفاقيات التي  ،على االعتماد الخاص وتحقق الشروط

 . الحصول على درجات علمية تؤدي إلى

 . رفع مشروعات األنظمة إلى المجلس إلقرارها والسير فيها حسب األصول .13

تعابه بتنسيب من مجلس أحاسب قانوني خارجي لتدقيق حسابات الجامعة وتحديد متعيين  .14

 . الجامعة

 أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس األمناء مما ال يدخل في صالحيات أي ةأي .15

  .جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون و األنظمة المعمول بها في الجامعة

  

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

 نواب الرئيس  .1

  العمداء .2

  .في مطلع كل عام جامعي ينتخبه أعضاء هيئة تدريس كل كليةعضو هيئة تدريس   .3

  .دارية في الجامعةثة من مديري الوحدات االكاديمية والفنية واإلثال  .4

  .اثنين من المجتمع المحلي  .5

 )أعضاء(
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  .حد طلبة الجامعةأ  .6

  .حد خريجي الجامعةأ  .7

من الفقرة ) 7(،) 6(، )5( ،)4(المنصوص عليهم في البنود عضاء المجلس أيتم تعيين  - ب

  .حدةالمشار إليها سابقًا بقرار من الرئيس لمدة سنة وا )أ(

  
 2011/2012مجلس جامعة الريموك للعام الجامعي 

 )رئيس المجلس(رئيس الجامعة عبدالله الموسى الدكتور األستاذ
 لشؤون البحث العلمي والعالقات الخارجيةنائــب الرئيـــس الدكتوره حنان ملكاوي األستاذ

نائب الرئيس للشؤون األكاديمية عدنان العتوماألستاذ الدكتور 

 للشؤون اإلداريةنائــب الرئيـــس زياد الكرديستاذ الدكتور األ

 عميـــد كليـــة العلـــوم إبراهيم أبو الجرايشاألستاذ الدكتور 

 عميــد كليـة اآلداب محمد خالد العجلونياألستاذ الدكتور 

 عميد كلية االقتصاد والعلوم االداريـــة رياض المومنياألستاذ الدكتور 

 عمـيد كليـة التربية محمد طوالبهالدكتور  األستاذ

 عميد كلية الشريعة والدراسات  االسالميـة عبدالرؤوف خرابشة األستاذ الدكتور

 عميد كلية اآلثار واألنثروبولوجيا نبيل بدر األستاذ الدكتور

 عميد كلية الفنـون الجميلة محمد غوانمه الدكتوراألستاذ 

 كلية الحجاوي للهندســـة  التكنولوجيـةعميد وشموفق العم الدكتوراألستاذ 

 عميد كلية التربية الرياضيــة األستاذ الدكتور فايز أبو عريضة

 عميد البحث العلمي والدراسات العليا عبدالله الجراح األستاذ الدكتور

  كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسـوب.أ.ق أحمد الطعاني الدكتوراألستاذ 

 عميد كلية القانون.أ.ق سليمان بطارسه الدكتوراذ األست

 عميد كلية السياحة والفنادق.أ.ق األستاذ الدكتور خالد أبو غنيمة

 عميد كلية اإلعالم.أ.ق محمد القضاه الدكتور

 عميد شؤون الطلبة.أ.ق الدكتور أحمد بطاينة

 ممثـل كليـة العلـوم نهاد يوسف األستاذ الدكتور

 ممثل كليـة اآلداب سليمان خرابشة الدكتور األستاذ

 ممثل كلية التربيـة األستاذ الدكتور محمد خوالدة

 ممثل كلية اآلثار واألنثروبولوجيا األستاذ الدكتور زياد السعد

 القانونممثل كلية  األستاذ الدكتورة نسرين محاسنة

 يةممثل كلية الحجاوي للهندسة التكنولوج زكريا القضاةالدكتور 

 ممثل كلية الشريعة والدراسات االسالمية الدكتور عدنان خطاطبة

  ممثل كلية التربية الرياضيـة نبيل شمروخالدكتور 

 ممثـل كلية االقتصاد والعلوم االدارية موسى روابدةالدكتور 

 ممثل كلية الفنون الجميلة سامي التلالدكتور 



 2011/2012التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

  
26

  لمعلومات وعلوم الحاسـوبممثل كلية تكنولوجيا ا الدكتور قاسم ردايدة

 ممثل كلية اإلعالم غالب شطناويالدكتور 

 ممثل كلية السياحة والفنادق الدكتور أكرم رواشدة

 مركز الحاسب والمعلوماتمدير السيد اسحق مطالقه

 دائرة القبول والتسجيلمدير السيد حاتم الشريده

 الرئاسةمدير دائرة  السيد مخلص العبيني

 ممثل المجتمع المحلي عطوفة السيد خالد أبو زيد

 ممثل المجتمع المحلي صالح شقيراتالسيد 

 الجامعة طلبةممثل قصي عالونةالطالب 

 ممثل خريجي الجامعة السيد عامر ست أبوها

  

  :ويتولى مجلس الجامعة المهام والصالحيات التالية

معة في مجاالت التعليم والبحث العلمي العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجا .1

  .والخدمة العامةوالتدريب 

ورفعها الى مجلس ، نمائية التي يعدها الرئيسمعة اإلدراسة الخطة السنوية لمشاريع الجا .2

  .صدار قراره بشأنهاإل األمناء

بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة من طلبتها التخاذ قراره  األمناءالتنسيب الى مجلس  .3

  .شأنهاب

  .جراءات الالزمة بشأنهاالستكمال اإلوتعليماتها بحث مشروعات أنظمة الجامعة  .4

الموافقه على مشروع الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية الختامية تمهيدًا لرفعها إلى  .5

  . مجلس األمناء

  .مجلس األمناءنجازاتها تمهيدًا لرفعها إلى إالموافقه على تقارير أداء الجامعة وأنشطتها و .6

 .تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليهأخرى أمور  ةالنظر في أي .7

 

  :وتنبثق عن مجلس الجامعة اللجان التالية

 .خرىأمور مالية أية ألجنة الموازنة والشؤون المالية وتتولى دراسة مشروع موازنة الجامعة و -

يحيلها وأية أمور أخرى تعليمات نظمة والاللجنة القانونية وتتولى دراسة مشاريع القوانين واأل -

 .ليها مجلس الجامعةإ
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 .لجنة التنمية والتخطيط وتتولى دراسة المشاريع والخطط المستقبلية واقتراح سبل تطويرها -

 كاديميًاألجنة الشؤون الطالبية وتتولى تقديم االقتراحات للموضوعات التي تهم الطلبة  -

 .وثقافيًا واجتماعيًا

 .لجنة الجامعة والمجتمع -

  

  مجلس العمداء: ثالثا

  :لف منأويت

 رئيسا    رئيس الجامعة   .1

 نواب الرئيس .2

  العمداء .3

  2011/2012مجلس العمداء للعام الجامعي 

  عبدالله الموسى . د.أ  ) رئيس مجلس العمداء( رئيس الجامعة

  حنان ملكاوي. د.أ لشؤون البحث العلمي والعالقات الخارجية نائب الرئيس

  عدنان العتوم. د.أ شؤون األكاديميةلل نائب الرئيس

 زياد الكردي. د.أ للشؤون اإلدارية نائب الرئيس
  إبراهيم أبو الجرايش. د.أ عميد كلية العلوم

  محمد خالد العجلوني. د.أ عميد كلية اآلداب

  رياض المومني. د.أ  عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

  محمد طوالبة. د.أ  عميد كلية التربية

  عبدالرؤوف خرابشة .د.أ  عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

  محمد غوانمة. د.أ  عميد كلية الفنون الجميلة

  نبيل بدر .د.أ  عميد كلية اآلثار واألنثروبولوجيا

  موفق العموش. د.أ  عميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

  الجراح عبدالله. د.أ  عميد البحث العلمي والدراسات العليا

  فايز أبو عريضة. د.أ  عميد كلية التربية الرياضية

  سليمان بطارسة. د.أ  عميد كلية القانون. أ.ق

  احمد الطعاني. د.أ  عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب. أ.ق

  خالد أبو غنيمة. د.أ  عميد كلية السياحة والفنادق. أ.ق

  ةأحمد بطاين. د  عميد شؤون الطلبة. أ.ق

  محمد القضاة. د  عميد كلية اإلعالم. أ.ق

 أعضاء
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  :يتولى مجلس العمداء المسؤوليات والصالحيات التاليةو

 .والمراكز العلمية داخل المملكةقسام واألوالمعاهد نشاء الكليات بإالتوصية لمجلس األمناء  .1

 وأغيرها في كاديمية ودمجها البرامج والتخصصات األبإنشاء التوصية لمجلس األمناء   .2

  .هائإلغا

خرى ألى إعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة أتعيين  .3

دون راتب  ةجازالتفرغ العلمي واإلبما في ذلك إجازة جازات اإلعارتهم ومنحهم إوانتدابهم و

  .ونقلهم من كلية إلى أخرى نهاء خدماتهمإوقبول استقاالتهم و

ساليب تدريسهم وبحوثهم أكاديمية وأنشطتهم األيس وهيئة التدرأعضاء عمال أتقييم  .4

  .واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ،العلمية

والفنيين  و التدريسأمساعدي البحث وعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين أيفاد إ .5

لعمل معها في بعثات ومهمات باو ممن ارتبطوا أ ،كاديمي في الجامعةالعاملين في المجال األ

  .اإليفاد المعمول به في الجامعةلنظام  ًادريبية وفقية ودورات تعلم

ة المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز يخطط الدراسالدراسة مشروعات  .6

  .صدار قراراته بشأنهاإومناقشتها و

  .كاديمي والتحصيل العلمي في الجامعةتقييم مستوى األداء األ .7

  .هاداتمنح الدرجات العلمية والفخرية والش .8

  .يةاألستـاذنشاء كراسي إ .9

سنويًا في البرامج  المنوي قبولهمعداد الطلبة بأ) مجلس التعليم العالي(لمجلس لالتوصية  .10

  .والتخصصات المختلفة في الجامعة

  .كاديمي في الجامعةم االنظمة ذات العالقة بالعمل األحكاأوضع التعليمات الالزمة لتنفيذ  .11

عليه وال يدخل ضمن رئيس اليعرضه مما كاديمي عمل األنظر في أي موضوع يتعلق بالال .12

 .اختصاص أي جهة أخرى وفق أحكام التشريعات النافذة
 

  :ةالتالي اللجانوتنبثق عن مجلس العمداء 

 .لجنة قضايا المبعوثين -

 .لجنة الخطة الدراسية -

  .لجنة التعيين والترقية -
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على  31/8/2012إلى  1/9/2011وقد عقدت هذه المجالس واللجان جلسات خالل الفترة من 

  :النحو اآلتي

 .سبع جلسات) 7(عقد مجلس األمناء  .1
 .جلسات عشر) 10(عقد مجلس الجامعة  .2
 .جلسةخمسين  )50(عقد مجلس العمداء  .3
 .جلسة خمسًا وعشرين )25(عقدت لجنة قضايا المبعوثين  .4
 .اتجلسخمس ) 5(خطة الدراسية عقدت لجنة ال .5
  .أربعًا وخمسين جلسة) 54(عقدت لجنة التعيين والترقية  .6
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  طلبة الجامعة

ن الطلبــة هــم محــور العمليــة التعليميــة لــذلك فقــد أولــت الجامعــة منــذ نشــأتها جــل اهتمامهــا      إ

بـداع والتميـز لـديهم،    للطلبة وخلق البيئة المناسـبة لهـم وتـأهيلهم بـالعلم والمعرفـة، وتنميـة روح اإل      

وقــد حرصــت الجامعــة علــى رعــايتهم ثقافيــا وعلميــا   . طنهم فــي المســتقبلليكونــوا بنــاة حقيقــين لــو 

واجتماعيــا وصــحيا، ووفــرت كــل مــا يحتاجونــه، بمــا فــي ذلــك المســاعدات الماديــة لــذوي الــدخل        

  .   مام تحصيلهم العلميأالمحدود حتى ال تكون عائقا 

 تقبـل االنتسـاب،   طبق الجامعة نظام السـاعات المعتمـدة، وتشـترط المواظبـة فـي الدراسـة وال      ُت

  .وتتكون السنة الدراسية فيها من فصلين رئيسين وفصل صيفي اختياري

  أعداد الطلبة/ طلبة البكالوريوس :أوًال

طالبـا وطالبـة، وبلـغ عـدد الطلبـة      ) 8238(بلغ عدد الطلبة المقبولين في مختلف التخصصـات  

في العام الدراسي  با وطالبةطال) 5354(الخريجين وبلغ عدد . طالبا وطالبة) 28098(المسجلين 

  .، والجداول التالية تبين اعداد الطلبة وتوزيعاتهم المختلفة2011/2012

مرحلة البكالوريوس حسب الكلية والجنس للعام الدراسي في الطلبة المقبولون في الجامعة ) 1.2(جدول 

2011/2012  

 المجموع ذكر أنثى ةــــالكلي
 385 184 201  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

 1246 366 880  كلية اآلداب
 1441 837 604  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

 845 146 699  كلية التربية
 376 228 148  كلية التربية الرياضية

 750 442 308  كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية
 829 313 516  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

 792 262 530  كلية العلوم 
 548 223 325  كلية الفنون الجميلة

 273 195 78  كلية القانون
 409  149  260  كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 242 95 147  كلية اإلعالم
 102  72  30  كلية السياحة والفنادق

 8238 3512 4726 المجموع الكلي

 %100 %42.6 %57.4 النسبة المئوية
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كالوريوس حسب سبب القبول للعام في مرحلة البداد الطلبة المقبولين إحصائية بأع )2.2(جدول

  2011/2012الجامعي 

  المجموع ذكر أنثى سبب القبول

  3020 803 2217  تنافس 

  1080 343 737 قوات مسلحه

  2 0 2 ابناء شهداء

  35 27 8 تفوق رياضي

  28 10 18 تفوق فني

  8 4 4 أوائل ألوية

  6 3 3 لعاليمقعد مجلس التعليم ا

  1 0 1 )1(رئيس مجلس أمناء الجامعة

  25 16 9 دراسة خاصة

  313 187 126 تبادل ثقافي

  34 20 14 أوائل مدارس

  158 39 119 مقعد تربية

  1 1 0 قرار مجلس تعليم عالي

  128 56 72 الديوان الملكي

  186 113 73 )أقل حظًا(المدارس ذات الظروف الخاصة

  1 0 1 ات أخرىانتقال من جامع

  79 26 53 أردنيون في الخارج

  4 2 2 مقعد حجاوي

  31 16 15 ذوي الحاجات الخاصة

  39 18 21 )عادي(تجسير كليات مجتمع

  47 8 39 مكرمة المخيمات

  155 85 70 اداريون/ابناء عاملين يرموك

  44 25 19 تدريس/ابناء عاملين يرموك

  50 29 21 وناداري/ابناء عاملين تكنولوجيا

  9 6 3 تدريس/ابناء عاملين تكنولوجيا

  8 5 3 تجسير/ابناء عاملين يرموك

  1 0 1 شهادات بريطانية وأمريكية وبكالوريا دولية

  25 9 16 ماليزيا/التوأمة مع كلية إكيب

  3 1 2 أوائل المحافظات

  332 133 199 أبناء عشائر



 الجامعةطلبة 

  

 35

  المجموع ذكر أنثى سبب القبول

  1975 1322 653  موازي

  67 41 26 )موازي(عتجسير كليات مجتم

  233 97 136 منحة ديوان/ موازي

  49 13 36 مكرمة معلمين

  2 2 0 موازي/ن من اليمن وليبيا وسورياوالعائد

  30 27 3 ن من اليمن وليبيا وسورياوالعائد

  29 25 4 استثناء من شرط المعدل/ موازي

  8238 3512 4726 المجموع

  

وفق الفقرة ط من المادة  2011/2012المقبولين للعام الجامعي إحصائية بأعداد الطلبة )2.3(جدول

  حسب المرحلة والفصل) 22(

  الفصل       

  المرحلة 

الفصل 

  األول

الفصل 

  الثاني

الفصل 

  الصيفي
  المجموع

  181 5  89 87  بكالوريوس

  8  -  4 4  دبلوم 

  37  -  15 22  ماجستير 

  2  -  1 1  دكتوراه

  228 5 109 114  المجموع

  

علـى مقاعـد الدراسـة لمختلـف     ) 22(غ عدد الطلبة الذين يدرسون وفق الفقرة ط مـن المـادة   بل * 

  . طالب) 510) (بكالوريوس، دبلوم، ماجستير، دكتوراه(المراحل 

) علــى مقاعــد الدراســة  (بلــغ عــدد الطلبــة الــذين يدرســون علــى منحــة الــديوان الملكــي العــامر         * 

  . طالبًا) 1070(لمختلف التخصصات 
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 2011/2012إحصائية بأعداد الشعب المطروحة على الفصول للعام الجامعي )2.4(جدول

  موزعة حسب الفئات والفصول

  الفئة    

  الفصل 
0-15  16- 25  26- 35  36- 50  51- 100  

101 

  فأكثر
  المجموع

  3137  53  943  540  413  541  647  األول

  3181  57  941  554  410  533  686  الثاني 

  1489  18  400  297  193  268  313الصيفي  

  7807  128  2284  1391  1016  1342  1646  المجموع
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الطلبة المسجلون لمرحلة البكالوريوس حسب الكلية والجنس للعام الدراسي ) 2.5(جدول

2011/2012  

 المجموع ذكر أنثى ةــــالكلي
 1149 519 630  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

 4471 1329 3142  كلية اآلداب
 5626 3338 2288  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

 2574 357 2217  كلية التربية
 1156 697 459  كلية التربية الرياضية

 2951 1574 1377  ةكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجي
 2326 776 1550  كلية الشريعة
 2984 939 2045  كلية العلوم

 1412 631 781  كلية الفنون الجميلة
 811 552 259  ة القانونكلي

 1798 672 1126 كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب
 740 317 423  كلية اإلعالم

 100 70 30  كلية السياحة والفنادق
 28098 11771 16327 المجموع الكلي
 %100 41.9% 58.1% النسبة المئوية
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للعام الدراسي  لكلية والجنسالطلبة الخريجون لمرحلة البكالوريوس حسب ا) 6.2(جدول 

2011/2012  

 المجموع ذكر أنثى ةــــالكلي
 228 87 141  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

 952 296 656  كلية اآلداب
 1180 701 479  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

 441 49 392  كلية التربية
 216 123 93  كلية التربية الرياضية

 511 226 285  ةالتكنولوجيكلية الحجاوي للهندسة 
 399 103 296  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

 564 152 412  كلية العلوم 
 231 115 116  كلية الفنون الجميلة

 129 74 55  كلية القانون
 378 127 251  كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 125 57 68  كلية اإلعالم
 5354 2110 3244  الكلي المجموع

 %100 39.4% 60.6%  النسبة المئوية
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  طلبة الدراسات العليا: ثانيًا

  أعداد الطلبة

مـن مختلـف التخصصـات للعـام      الـدكتوراه بلغ عدد المقبولين في برامج الـدبلوم والماجسـتير و  

طالبـا وطالبـة،   ) 4270(طالبا وطالبة، وعـدد الطلبـة المسـجلين    ) 2066( 2011/2012الدراسي 

  .طالبا وطالبة) 2404(ين عدد الخريجو

للعام الدراسي  والجنسالطلبة المقبولون في الدراسات العليا حسب الكلية والدرجة العلمية  )7.2( جدول

2011/2012  

  الدرجــــــــة
  

 الكليـــــــــة

 دآتــــــوراة ماجستيــــــر  دبلوم

ع 
مو
مج
ال

لي
الك

ـى 
نثـ
أ

ــر
آــ
ذ

ـى
نثـ
أ

ــر
آــ
ذ

ـى
نثـ
أ

ــر
آــ
ذ

 10 - - 2 8 - - اآلثار واالنثروبولوجيا

 151 21 13 68 49 - - اآلداب

 314 - -124190 - - االقتصاد والعلوم االدارية

 760 33 22911845 24293 التربية

 18 - - 12 6 - - التربيه الرياضية

 49 - - 37 12 - - الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 77 36 8 19 14 - - ةالشريعة والدراسات اإلسالمي

 32 - - 12 20 - - العلوم

 18 - - 9 9 - -  الفنون الجميلة

 56 - - 45 11 - - القانون

 504 - - 13 37510115 تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 60 - - 37 23 - -  عالماإل

 17 - - 12 5 - -  السياحة

 2066 90 61719452557466 المجمــــــوع الكلـــــــي
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والجنس والدرجة العلمية الطلبة المسجلون في برامج الدراسات العليا حسب الكلية  )8.2(جدول 

  2011/2012للعام الدراسي 

  الدرجــــــــة                          
  

 الكليـــــــــة

 دآتــــــوراة  ماجستير
ع 
مو
مج
ال

لي
الك

ـى 
نثـ
أ

ــر 
آــ
ذ

ـى 
نثـ
أ

ــر 
آــ
ذ

 
 76 - - 39 37  ر واالنثروبولوجيااآلثا

 129658 67 218 244 اآلداب
 668 - - 387 281 االقتصاد والعلوم االدارية

 2611447 237 342 607 التربية
 67 - - 43 24 التربيه الرياضية

 160 - - 122 38 الحجاوي للهندسة التكنولوجية
 166461 52 142 101 الشريعة والدراسات اإلسالمية

 212 - - 78 134 لعلوما
 54 - - 26 28  الفنون الجميلة

 182 - - 147 35 القانون
 153 - - 62 91 تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 104 - - 65 39  اإلعالم
 28 - - 16 12  السياحة

 5564270 16711687356 المجمــــــوع الكلـــــــي
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الدرجة العلمية والجنس للعام الدراسي وسات العليا حسب الكلية الخريجون من طلبة الدرا )9.2( جدول

2011/2012   

  
  الدرجــــــــة

  
 الكليـــــــــة

دبلوم   دبلوم
 هدآتــــــورا  ماجستير  عالي

لي
الك

ع 
مو
مج
ال

 

ـى
نثـ
أ

ــر 
آــ
ذ

ـى 
نثـ
أ

ــر 
آــ
ذ

ـى 
نثـ
أ

ــر 
آــ
ذ

ـى 
نثـ
أ

ــر 
آــ
ذ

 

 33 - - 18 15 - - - - ثروبولوجيااآلثار واالن
 176 19 13 50 80 7 7 - - اآلداب

 182 - -107 74 - 1 - - االقتصاد والعلوم االدارية
 822 63 23112551 3 3 25591 التربية

 19 - - 13 6 - - - - التربيه الرياضية
ة    اوي للهندس الحج

 53 - - 41 9 2 1 - - التكنولوجية
ا ريعة والدراس ت الش

 131 35 8 45 39 4 - - - اإلسالمية
 69 - - 32 37 - - - - العلوم

 15 - - 8 7 - - - -  الفنون الجميلة
 39 - - 26 10 3 1 - -  القانون

وم  ات وعل ا المعلوم تكنولوجي
 859 - - 20 46 2 -610181  الحاسوب

 5 - - 3 2 - - - -  االعالم
 0 - - 0 0 - - - -  السياحة

 2404 117 2155648872 86527213 وع الكلـــــــيالمجمــــــ
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والدبلوم العالي المقبولون والمسجلون والخريجون من طلبة الدراسات العليا الدبلوم ) 10.2(جدول 

  2011/2012 لدراسيافي العام  هوالماجستير والدكتورا

 الخريجون المسجلون المقبولون
2066 4270 2404 

  املاجستريرسائل 

  )9.2(رسالة ماجستير موزعة على التخصصات المبينة في جدول ) 508(شت نوق

  الدكتوراهرسائل 

  )9.2(رسالة دكتوراة موزعة على التخصصات التالية المبينة في جدول ) 188( نوقشت 

  

  حسب التخصص 2012 /2011والماجستير التي نوقشت خالل العام  الدكتوراهرسائل  )11.2(جدول 

 التخصص
  األول

2012/2011 
 الثاني

2012/2011 
ي الصيف

المجموع 2011/2012
 ماجستير هدآتوراماجستير هدآتوراماجستيرهدآتورا

  17  5  -   6  -   6  -   اآلثار واالنثروبولوجيا: الكلية 

  7  3  -   2  -   2  -   اآلثار: القسم 

 2 2 -  0 -  0 -  آثار إسالمية

  2  0  -   1  -   1  -   آثار ما قبل التاريخ والعصور القديمة

  2  1  -   1  -   0  -   آثار آالسيكية

  0  0  -   0  -   0  -   المسكوآات

 1 0 -  0 -  1 -  اآلثار فيالعلوم التطبيقية 

  2  0  -   1  -   1  -   اآلنثروبولوجيا: القسم 

  1  0  -   1  -   0  -   انثروبولوجيا اجتماعية

  1  0  -   0  -   1  -   انثروبولوجيا عضوية

  1  1  -   0  -   0  -   النقوش: القسم 

 1 1 -  0 -  0 -  نقوش

  7  1  -  3  -  3  -  صيانة المصادر التراثية وإدارتها: القسم 

  2  0  -   1  -   1  -   ادارة المصادر التراثية

 5 1 -  2 -  2 -  الحضاري صيانة التراث
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 التخصص
  األول

2012/2011 
 الثاني

2012/2011 
ي الصيف

المجموع 2011/2012
 ماجستير هدآتوراماجستير هدآتوراماجستيرهدآتورا

علم القياسات /العلوم التطبيقية في اآلثار
  0  0  -   0  -   0  -   األثرية

  0  0  -   0  -   0  -   السياحة: الكلية 

 0 0 -  0 -  0 -  السياحة: القسم 

 0 0 -  0 -  0 -  سياحة

  5  5  -   0  -   0  -   االعالم: الكلية 

 5 5 -  0 -  0 -  االعالم: القسم 

 5 5 -  0 -  0 -  االعالم

  88  22  -   30  -   36  -   قتصاد والعلوم االداريةاال: الكلية 

  12  2  -   5  -   5  -   دراة االعمالا: القسم 

 12 2 -  5 -  5 -  إدارة أعمال

  30  8  -   10  -   12  -   لمحاسبةا: القسم 

 30 8 -  10 -  12 -  محاسبة

  24  8  -   4  -   12  -   لعلوم المالية والمصرفيةا: القسم 

 24 8 -  4 -  12 -  علوم مالية ومصرفية 

  12  2  -   5  -   5  -   الدارة العامةا: القسم 

 12 2 -  5 -  5 -  إدارة عامة

 Menagment  - 0  - 0  - 0 0 إدارة

  8  2  -   4  -   2  -   القتصادا: القسم 

 8 2 -  4 -  2 -  اقتصاد

  17  6  -   3  -   8  -   التربية الرياضية: الكلية 

  13  4  -   2  -   7  -   تربية البدنيةال: القسم 

 13 4 -  2 -  7 -  التربية البدنية 

  4  2  -   1  -   1  -   علوم الرياضة: القسم 

  علوم الحرآة/علوم الرياضة 

 
 - 1  - 1  - 2 4 
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 التخصص
  األول

2012/2011 
 الثاني

2012/2011 
ي الصيف

المجموع 2011/2012
 ماجستير هدآتوراماجستير هدآتوراماجستيرهدآتورا

  89  16  15  15  16  15  12  الشريعة والدراسات االسالمية :الكلية 

  18  9  -   6  -   3  -   فقه واصولهال: القسم 

 18 9 -  6 -  3 -  واصوله فقه

  23  0  7  0  9  0  7  صول الدينا: القسم 

  0  0  -  0  -  0  -   اصول دين

 14 0 3 0 8 0 3 التفسير وعلوم القرآن

 9 0 4 0 1 0 4 الحديث الشريف وعلومه

  27  5  4  4  4  10  0  االقتصاد والمصارف االسالمية : القسم

 27 5 4 4 4 10 0 اقتصاد ومصارف إسالمية

  21  2  4  5  3  2  5  لتربية االسالميةا: القسم 

 21 2 4 5 3 2 5  اسالميةتربية 

  204  32  26  27  54  31  34  التربية: الكلية 

  39  1  5  4  24  0  5  االدارة واصول التربية: القسم 

 25 0 3 2 16 0 4 اإلدارة التربوية

 14 1 2 2 8 0 1 األصول التربوية 

 0 0 -  0 -  0 -   االشراف التربوي

  54  13  10  6  5  12  8  علم النفس االرشادي والتربوي :القسم

 10 4 1 2 0 2 1 اإلرشاد النفسي

 29 7 5 3 4 6 4 علم النفس التربوي

 15 2 4 1 1 4 3 القياس والتقويم

 0 0 -  0 -  0 -  تربية خاصة

  111  18  11  17  25  19  21  المناهج والتدريس: القسم 

 37 12 -  12 -  13 -  تقنيات التعليم

 22 0 1 2 6 3 10 مناهج العلوم وأساليب تدريسها

مناهج الدراسات االجتماعية وأساليب 
 15 3 2 0 5 1 3 تدريسها
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 التخصص
  األول

2012/2011 
 الثاني

2012/2011 
ي الصيف

المجموع 2011/2012
 ماجستير هدآتوراماجستير هدآتوراماجستيرهدآتورا

 1 0 0 1 0 0 0 مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها

 0 0 6 0 6 0 3 مناهج اللغة االنجليزية وأساليب تدريسها

 22 3 2 2 8 2 5 ج اللغة العربية وأساليب تدريسهامناه

 0 0 -  0 -  0 -   مناهج تربية مهنية واساليب تدريسها

 0 0 -  0 -  0 -  برنامج صيفي/  المناهج التربوية

  128  34  10  31  11  31  11  اآلداب :الكلية 

  4  0  2  0  1  0  1  التاريخ: القسم 

 3 0 1 0 1 0 1 تاريخ إسالمي وحضارة إسالمية

 1 0 1 0 0 0 0 تاريخ حديث ومعاصر

  14  5  -   1  -   8  -   الترجمة: القسم 

 14 5 -  1 -  8 -  ترجمة 

  34  10  -   14  -   10  -   اللغة االانجليزية وادابها: القسم 

 17 4 -  8 -  5 -  أدب ونقد / لغة انجليزية

 17 6 -  6 -  5 -  لغويات/ لغة انجليزية

  59  16  8  7  10  8  10  اللغة العربية وادابها: القسم 

 42 13 8 3 6 4 8 أدب ونقد /لغة عربية 

 16 3 0 4 3 4 2 لغة ونحو/لغة عربية

 1 -  0 -  1 -  0 لغويات عربية تطبيقية

  5  0  -   5  -   0  -   العلوم السياسية: القسم 

 5 0 -  5 -  0 -  اقتصاد سياسي دولي/علوم سياسية

  12  3  -   4  -   5  -   علم االجتماع: القسم 

 12 3 -  4 -  5 -  علم اجتماع

  69  26  -   19  -   24  -   العلوم :الكلية 

  9  3  -   3  -   3  -   الرياضيات: القسم 

 9 3 -  3 -  3 -  رياضيات 

  10  2  -   3  -   5  -   الفيزياء: القسم 
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 التخصص
  األول

2012/2011 
 الثاني

2012/2011 
ي الصيف

المجموع 2011/2012
 ماجستير هدآتوراماجستير هدآتوراماجستيرهدآتورا

 10 2 -  3 -  5 -  فيزياء

 0 0 -  0 -  0 -  نووية فيزياء

  9  2  -   4  -   3  -   االحصاء: القسم 

 9 2 -  4 -  3 -  إحصاء

  8  2  -   4  -   2  -   الكيمياء: القسم 

 8  2 - 4 - 2 -  الكيمياء

  11  4  -   1  -   6  -   علوم االرض والبيئة: القسم 

 8 3 -  0 -  5 -  االرضعلوم 

 3 1 -  1 -  1 -  البيئةعلوم 

  22  13  -   4  -   5  -   العلوم الحياتية: القسم 

 8 6 -  1 -  1 -  علوم حياتية

 14 7 -  3 -  4 -  تقانات حيوية

  15  4  -   4  -   7  -   الفنون الجميلة :الكلية 

  7  2  -   1  -   4  -   الموسيقى: القسم 

 7 2 -  1 -  4 -  موسيقى

  8  2  -   3  -   3  -   الفنون التشكيلية: القسم 

 8 2 -  3 -  3 -  فنون تشكيلية

  30  16  -   9  -   5  -   الحجاوي للهندسة التكنولوجية :الكلية 

  6  1  -   3  -   2  -   االتصاالت: القسم 

 6 1 -  3 -  2 -  هندسة االتصاالت الالسلكية

  9  5  -   4  -   0  -   هندسة الحاسوب: القسم 

 5 4 -  1 -  0 -  هندسة األتمتة الصناعية

 4 1 -  3 -  0 -  مضمنة نظمهندسة 

  15  10  -   2  -   3  -   هندسة القوى الكهربائية: القسم 

 15 10 -  2 -  3 -   هندسة القوى الكهربائية
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 التخصص
  األول

2012/2011 
 الثاني

2012/2011 
ي الصيف

المجموع 2011/2012
 ماجستير هدآتوراماجستير هدآتوراماجستيرهدآتورا

  31  12  -   9  -   10  -   القانون :الكلية 

  8  7  -   1  -   0  -   العامالقانون : القسم 

 8 7 -  1 -  0 -   القانون االداري

  23  5  -   8  -   10  -   القانون الخاص: القسم 

 3 0 -  3 -  0 -   القانون المدني

 20 5 -  5 -  10 -   القانون التجاري

  3  3  -   0  -   0  -   تكنولوجيا المعلومات والحاسوب :الكلية

  1  1  -   0  -   0  -   علوم الحاسوب: القسم 

 1 1 -  0 -  0 -   علوم حاسوب

  2  2  -   0  -   0  -   نظم المعلومات الحاسوبية: القسم 

 2 2 -  0 -  0 -   نظم معلومات حاسوبية

  0  0  -   0  -   0  -   نظم المعلومات االدارية: القسم 

 0 0 -  0 -  0 -   نظم معلومات ادارية

 696 181 50 154 81 173 57 المجموع
  

طالبـا وطالبـة وبلغـت قيمـة المبـالغ      ) 309(لجرايات بلغ عدد الطلبة المستفيدين من مخصصات ا :الجرايات

 ن ألـف ين وثالثـ ي، مـائت دينـار  )230.000( 2012/ 2011التـي تـم صـرفها لهـم خـالل العـام الدراسـي        

  .دينار
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  تطور اعداد الطلبة في الجامعة: ثالثا

عداد الطلبة المسجلين في جامعة اليرموك حسب الدرجة العلمية أتطور ) 12.2(جدول

 2012/2011 – 1976/1977ت من للسنوا
  المجموع  الدكتوراه الماجستير الدبلوم البكالوريوس العام الجامعي

1976/1977 640 -  -  -  640  

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  

2005/2006 18622 806 2936 588 22952  

2006/2007 21330 741 2702 646 25419  
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  المجموع  الدكتوراه الماجستير الدبلوم البكالوريوس العام الجامعي

2007/2008 23819 1214 2808 768 28609  

2008/2009 25771 1537 2894 703 30905 
2009/2010 25858 1488 3073 753 31172 

2010/2011 27629 1673 3411 888 33601 
2011/2012  28098 811  3358  912  33179  

 

  

  2012/2011 – 1980/1981أعداد طلبة البكالوريوس المسجلين للسنوات من ) 1.2(شكل 
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  2012/2011 – 1980/1981أعداد طلبة الدبلوم المسجلين للسنوات من ) 2.2(شكل 

  

  2012/2011 – 1980/1981أعداد طلبة الماجستير المسجلين للسنوات من ) 3.2(شكل 
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  2012/2011 – 1994/1995المسجلين للسنوات من من  الدكتوراهأعداد طلبة ) 2.4(شكل 

  

  

  2011/2012النسب المئوية للطلبة المسجلين في جامعة اليرموك للعام ) 5.2(شكل 
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  2011/2012 – 1980/1981 المسجلين للسنوات من) كافة الدرجات العلمية(أعداد الطلبة ) 6.2(شكل 
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  )2012  –2002(اعداد الخريجين حسب الدرجة العلمية والكلية للسنوات تطور )  13.2(جدول 
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 553457155354 4315  35934003  4141  4141 3932 4143  درجــــــة البكالوريوس

 564 612 532 427 401 347 613 357 234 603  كليـــــــة العلــــــــوم

 12221281952 903 832 806 929 929 980 813  كليـــــــة اآلداب

 1180 980 988 714 566 498 657 657 714 823 كليـــــــة االقتصاد والعلوم االدارية

 441 682 966 876 845 755 975 975 981 1100  كليـــــــة التربيــــــة

 511 391 365 217 232 224 254 254 187 198 كليـــــــة الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 399 394 274 261 267 224 276 276 163 218 سالميةكليـــــــة الشريعة والدراسات اإل

 216 321 257 173 167 138 108 108 81 72  كليـــــــة التربيــــة الرياضيـــــة

 129 166 170 108 91 113 123 123 156 201  كليـــــــة القانــــــــــون

 231 254 210 123 102 84 156 156 115 115  كليـــــــة الفنون الجميلــــــــة

كليـــــــة تكنولوجيا المعلومات وعلوم

  الحاسوب
 -  321 279  23 317 386  398 425 421 378 

 228 203 125 115 114 87 27 27  -   -  اآلثار واألنثروبولوجيـــــــاكليـــــــة 

 125  10  -   -   -   -   -   -   -   -   كلية اإلعالم 

 1137 1094 1457869  1129 683  657  374  549  329  درجــــــة الدبلـــــــــوم
 346 281 388 374 242 255  326 374 549 329  كليـــــــة التربيــــــة

 791 813 1083481 887 428  331  -   -   -  لومات وعلوم الحاسوبتكنولوجيا المع

 34 38 16  -   -   -   -   -   -   -   درجة الدبلوم العالي
 - 2  -   -   -   -   -   -   -   -   كلية العلوم 

 1 1  -   -   -   -   -   -   -   -  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
 14 18 10  -   -   -   -   -   -   -   كليـــــــة اآلداب

 - 1  -   -   -   -   -   -   -   -  ـــــــاواألنثروبولوجيثار كلية اآل
 4 1  -   -   -   -   -   -   -   -   كلية القانون 

 - 2  -   -   -   -   -   -   -   -   كلية الفنون الجميلة
 6 6 2  -   -   -   -   -   -   -   كليـــــــة التربيــــــة

 4 3 2  -   -   -   -   -   -   -  سالميةكليـــــــة الشريعة والدراسات اإل
 3 2 1  -   -   -   -   -   -   -  كليـــــــة الحجاوي للهندسة التكنولوجية
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كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم

  الحاسوب
 -   -   -   -   -   -   -  1  -  2  

 - 2  -   -   -   -   -   -   -   -   كلية التربية الرياضية

 1044 914 854 786  772 739 829  794  568  544  درجــــــة الماجستيــــــر
 69 54 61 59 37 39 39 23 37 32  كليـــــــة العلــــــــوم

 130 142 110 99 127 78 128 97 72 91  ـــة اآلدابكليــــ

 181 110 89 85 72 75 91 68 51 47 اإلداريةكليـــــــة االقتصاد والعلوم 

 356 340 347 318 344 353 306 224 231 258  كليـــــــة التربيــــــة

 50 27 23 25 37 37 97 244 39  -  كليـــــــة الحجاوي للهندسة التكنولوجية
 84 97 70 84 55 56 55 49 39 33 سالميةكليـــــــة الشريعة والدراسات اإل

 19 36 37 25 18 31 32 20 26 18  كليـــــــة التربيــــة الرياضيـــــة
 36 34 19 15 12 12 17 6 13  -   كليـــــــة القانــــــــــون

 15 8 15 21 17 6 -   -   -   -   الفنــون الجميلــةكليـــــــة 
كليـــــــة تكنولوجيا المعلومات وعلوم

  الحاسوب
22  29  30  32 34 27  41 50 46 66 

 33 20 33 14 26 18 32 33 31 43 كليـــــــة اآلثار واألنثروبولوجيـــــــا

 5  -   -   -   -   -   -   -   -   -   كلية اإلعالم 

 189 150 177 158  128 81 84  69  71  34  الدكتوراهدرجــــــة 
 32 30 31 33 24 25 33 34 37 28  دابكليـــــــة اآل

 114 82 106 89 79 35 36 24 34 6  كليـــــــة التربيــــــة
 43 38 40 36 25 21 15 11  -   -  سالميةكليـــــــة الشريعة والدراسات اإل

79117758 7450 6716  50966032  5711  51205378 5050  المجمـــــــوع
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  )2012 - 2003(ة البكالوريوس للسنوات من أعداد خريجي درج) 2.7(شكل 

  

  

  )2012 – 2003(أعداد خريجي درجة الدبلوم للسنوات من ) 2.8(شكل 
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  )2012 – 2003(للسنوات من العالي أعداد خريجي درجة الدبلوم ) 2.9(شكل 

  

  

  )2012 – 2003(أعداد خريجي درجة الماجستير للسنوات من ) 2.10(شكل 
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  )2012 – 2003(للسنوات من  الدكتوراهخريجي درجة أعداد ) 2.11(شكل 

  

  

  )2012 – 2003(أعداد الخريجين لجميع الدرجات العلمية للسنوات من ) 2.12(شكل 
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  2011/2012النسب المئوية للطلبة الخريجين من جامعة اليرموك للعام ) 13.2(شكل 
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  ئة التدريسية في الجامعةياله

في مختلف الحقول  ومؤهل متميز جهاز أكاديميلى توفير إسعت الجامعة منذ نشأتها 

ول استقطاب الكفاءات من األ: والتخصصات، ولتحقيق هذا الهدف فقد عملت على مسارين

عداد كبيرة من المبعوثين الذين يتم انتقاؤهم أيفاد إعة، والثاني الداخل والخارج لتعيينها في الجام

سس تنافسية عالية، للحصول على درجات علمية في مختلف أبعناية من الطلبة المتميزين ضمن 

هيئة  أعضاءوقد بلغ عدد . للجهاز التدريسي في الجامعة متجددًا التخصصات ليكونوا رافدًا

عضوا معظمهم من جنسيات غير اردنية، وتزايد ) 51(س الجامعة سيأولى لتالتدريس في السنة األ

معظمهم من حملة  2011/2012 عامًافي  )928(عددهم  حتى بلغ عامًاا بعد عامًاعددهم 

ردنية لوجود الكفاءات األ لى حد كبير نظرًاإردنية، حيث تضاءلت نسبة غير االردنيين الجنسية األ

وتبين الجداول التالية ، عداد كبيرة من المبعوثين سنويامن جهة، وسياسة الجامعة في إيفاد أ

  .هيئة التدريس في الجامعة بتوزيعاتهم المختلفة أعضاءعداد أ

  هيئة التدريس أعداد أعضاء: وًالأ

موزعين  األكاديميةمن مختلف الرتب ) 928(الهيئة التدريسية في الجامعة  أعضاءبلغ مجموع 

 .مختلفةال األكاديميةعلى وحدات الجامعة 
والنصاب  األكاديميةأعضاء هيئة التدريس حسب الوحدة التنظيمية والرتبة ) 1.3(جدول 

  2011/2012 عامًاالتدريسي بالساعات المعتمدة لل

  أستاذ  الوحدة التنظيمية
 أستاذ

  مشارك

 أستاذ

  مساعد
  مدرس

مساعد 

 تدريس
 المجموع

 173 12 29 29 42 61  كلية العلوم
 147 0 22 49 25 51  اآلدابكلية 

 74 0 28 12 12 22  كلية االقتصاد والعلوم االدارية
 64 0 14 19 25 6  كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 116 2 17 32 33 32  كلية التربية
 73 1 7 20 24 21  كلية الشريعة والدراسات االسالمية

 42 1 9 9 13 10  كلية التربية الرياضية
 33 0 3 10 12 8  كلية القانون

 47 3 10 17 8 4  كلية الفنون الجميلة
 40 0 7 15 6 12  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

 10 0 3 6 1 0  كلية السياحة والفنادق
 58 1 31 18 4 4  كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 23 1 9 6 3 4  اإلعالمكلية 
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  أستاذ  الوحدة التنظيمية
 أستاذ

  مشارك

 أستاذ

  مساعد
  مدرس

مساعد 

 تدريس
 المجموع

 28 0 20 6 2 0  مركز اللغات
  928  21  214  248  210  235  المجموع

مجموع العبء التدريسي ألعضاء الهيئة 

  التدريسية بالساعات المعتمدة
21152520 2976 3210 441 

 عملي

10821 
  نظري 
441 
 عملي

  ). التدريس يباستثناء مساعد(نصاب أعضاء هيئة التدريس ) نظري(ساعة معتمدة ) 10821(

  . التدريس يساعة عملي نصاب مساعد) 441(

  . بء اإلداري ألعضاء هيئة التدريسساعة معتمدة الع) 402(

  

 الفصل

  عدد الساعات 

  الفصل األول

2011/2012  

  الفصل الثاني

2011/2012  

ــل      ــية داخـ ــة التدريسـ ــاء الهيئـ ــافية ألعضـ ــاعات اإلضـ ــدد السـ عـ

  الجامعة
945.776  1012.84  

  305  270.5  من خارج الجامعة ) غير المتفرغين(عدد الساعات اإلضافية 
ــ لــــم يكملــــوا (ي العــــبء التدريســــي عــــدد ســــاعات الــــنقص فــ

  )النصاب
492  418  

ها خـارج  نعدد السـاعات ألعضـاء هيئـة التـدريس التـي يدرسـو      

  الجامعة 
66  54  

 

  2011/2012 عامًاالعبء اإلداري ألعضاء الهيئة التدريسية لل 
  المجموع  مقدار التخفيض  العدد  المنصب

  90  ساعات معتمدة 6  15  العمداء
  48  عات معتمدةسا 3  16  نواب العمداء

  42  ساعات معتمدة 3  14  مساعدو العمداء
  165  ساعات معتمدة 3  55  رؤساء األقسام

  45  ساعات معتمدة 3  14  *مدير
  12  ساعات معتمدة 3  4  رئيس تحرير مجلة

  3  ساعات معتمدة 3  1  مساعد تدريس
  402    119  المجموع

 . ساعات معتمدة 6مدير الدائرة القانونية تخفيض * 
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  في الجامعة األكاديميةتوزيع أعضاء هيئة التدريس على الوحدات  )1.3(شكل 

  

  

  

  األكاديميةالنسب المئوية ألعداد أعضاء الهيئة التدريسية حسب رتبهم  )2.3(شكل 
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  والجنسية األكاديميةهيئة التدريس حسب الرتبة  أعضاء )2.3(جدول 

  أستاذ  الجنسية
 أستاذ

  مشارك

 أستاذ

  مساعد
  مدرس

مساعد 

  تدريس
  المجموع

النسبة 

  المئوية

 %97.5  905  21  212  243  204  225  اردني

 %2.5  23  0  2  5  6  10  غير اردني
 %100  928  21  214  248  210  235  المجموع

  

  هيئة التدريس حسب الجنس أعضاء )3.3(جدول 

  المجموع  انثى  ذكر  الوحدة التنظيمية

 173 32 141  كلية العلوم
 140 33 107  اآلدابكلية 

 74 23 51  كلية االقتصاد والعلوم االدارية
 64 6 58  كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 116 21 95  كلية التربية
 73 10 63  كلية الشريعة والدراسات االسالمية

 42 6 36  كلية التربية الرياضية
 33 4 29  كلية القانون

 53 13 40  كلية الفنون الجميلة
 40 3 37  لوجياكلية اآلثار واالنثروبو
 10 2 8  كلية السياحة والفنادق

 58 27 31  كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب
 24 2 22  اإلعالمكلية 

 28 14 14  مركز اللغات
 928 196 732  المجموع

%100 21.1% 78.9%  النسبة المئوية  
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  الجنسحسب  األكاديميةتوزيع أعضاء هيئة التدريس على الوحدات  )3.3(شكل 

  

  الذكور واألناثالنسب المئوية ألعداد أعضاء الهيئة التدريسية  )4.3(شكل 
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  االجازة واالعارة واالنتداب: ثانيًا

 عضوًا) 164(و انتداب أعارة إو أجازة إهيئة التدريس الذين حصلوا على  أعضاءبلغ عدد 

  .2011/2012الجامعي  عامًاخالل ال

و انتداب أعارة إو أبدون راتب إجازة و أفرغ علمي جازة تإالحاصلون على  )4.3(جدول 

  2011/2012 عامًالل األكاديميةحسب الوحدة 

  المجموع تفرغ علمي  بدون راتب  انتداب  اعارة  الوحدة التنظيمية

  40  15  19  5  1  كلية العلوم

  21  7  10  2  2  اآلدابكلية 

  13  2  8  1  2  كلية االقتصاد والعلوم االدارية

  15  9  5  0  1  ندسة التكنولوجيةكلية الحجاوي لله

  20  5  13  0  2  كلية التربية

  16  6  6  2  2  كلية الشريعة والدراسات االسالمية

  6  2  4  0  0  كلية الفنون الجميلة

  6  4  0  1  1  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

  0  0  0  0  0  كلية السياحة والفنادق

  7  5  2  0  0  كلية التربية الرياضية

  8  4  4  0  0  كلية القانون

  5  1  4  0  0  كلية تكنولوجيا المعلومات

  3  0  3  0  0  اإلعالمكلية 

  4  0  4  0  0  مركز اللغات

 164 60 82 11  11  المجموع
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  )2011/2012- 76/77( عوام الدراسيةهيئة التدريس في الجامعة لأل أعضاءتطور عدد  )5.3(جدول

 أستاذ  أستاذ  المجموع  الجامعي عامًاال

  مشارك

 أستاذ

  مساعد

محاضر   مدرس

  متفرغ

مساعد 

  تدريس

1976/1977  51  6  5  21  2  6  11  
1977/1978  77  5  11  38  2  8  13  
1978/1979  103  8  12  57  7  4  15  
1979/1980  156  7  13  92  10  4  30  
1980/1981  225  11  15  113  18  18  50  
1981/1982  312  15  24  172  20  28  53  
1982/1983  394  16  38  225  27  21  67  
1983/1984  478  25  51  249  44  35  74  
1984/1985  505  25  55  276  46  38  65  
1985/1986  578  24  74  290  53  52  85  
1986/1987  457  20  65  233  41  35  63  
1987/1988  475  16  84  224  39  46  66  
1988/1989  492  25  92  228  34  47  66  
1989/1990  525  26  128  199  56  46  70  
1990/1991  535  27  143  191  64  45  65  
1991/1992  583  39  145  182  64  81  72  
1992/1993  616  63  166  246  70  0  71  
1993/1994  633  71  166  229  68  19  80  
1994/1995  640  77  161  230  75  24  73  
1995/1996  664  81  166  237  76  31  73  
1996/1997  676  96  171  231  84  34  60  
1997/1998  663  103  170  208  86  41  55  
1998/1999  657  108  164  203  90  44  48  
1999/2000  665  119  169  190  88  47  52  
2000/2001  673  126  173  188  89  42  55  
2001/2002  705  159  166  184  97  50  57  
2002/2003  727  170  166  187  101  41  60  
2003/2004  762  183  164  204  112  33  66  
2004/2005  755  196  162  208  123  0  66  
2005/2006  808  223  184  201  131  0  69  
2006/2007  772  211  202  178  119  0  62  
2007/2008  760  203  202  108  127  162  58  
2008/2009  749  208  197  159  123  9  53  
2009/2010 833  218  200  221  164  0  30  
2010/2011  922  221  198  255  224  0  24  
2011/2012  928  235  210  248  214  0  21  
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  )2011/2012 - 1982/1983(عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة لألعوام الدراسية  )5.3(شكل 
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  ميوالمؤهل العلهيئة التدريس ومساعدي التدريس حسب الكليات  أعضاءتوزيع   )6.3(جدول 

  الكلية
 المؤهل العلمي

  المجموع
  بكالوريوس ماجستير دكتوراة

 132383173  كلية العلوم
 125211147  اآلدابكلية 

 28074 46 كلية االقتصاد والعلوم االدارية
 14064 50 كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 190116 97  كلية التربية
 7173 65 كلية الشريعة والدراسات االسالمية

 9142 32 كلية التربية الرياضية
 3033 30  كلية القانون

 16247 29 كلية الفنون الجميلة
 7040 33 كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

 3010 7 كلية السياحة والفنادق
 32058 26 كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 9123 13  اإلعالمكلية 
 20028 8  مركز اللغات

 928 9 226 693  المجموع
 

  

  حسب الدرجة العلمية توزيع أعضاء هيئة التدريس ومساعدي التدريس )6.3(شكل 
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  الترقيات العلمية: ثالثًا

عضوا موزعين على النحو المبين ) 85(هيئة التدريس  الذين تمت ترقيتهم  أعضاءبلغ عدد 

  ):7.3(في الجدول 

رقيتهم حتى تاريخ تمت ت هيئة التدريس الذين تمت ترقيتهم موزعين حسب الكليات أعضاء )7.3(جدول 

31/8/2012  

  العدد  الكلية

  12  كلية العلوم
  2  اآلدابكلية 

  6  كلية االقتصاد والعلوم االدارية
  7  كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

  13  كلية التربية
  6  كلية الشريعة والدراسات االسالمية

  9  كلية القانون
  6  الفنون الجميلةكلية 

  7  كلية التربية الرياضية
  5  كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

  9  كلية اآلثار واألنثروبولوجيا
  1  كلية السياحة والفنادق

  1  اإلعالمكلية 
  1  مركز اللغات

  85  المجموع
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  التعيينات: رابعًا

لى النحو المبين في عضو هيئة تدريس في مختلف الكليات وع) 53(فقد عين في الجامعة 

  : )8.3(الجدول 

  2011/2012الجامعي  عامًاهيئة التدريس المعينين في الجامعة لل أعضاء )8.3(دول ج

  العدد  الكلية

  2  كلية العلوم
  6  اآلدابكلية 

  4  كلية االقتصاد والعلوم االدارية
  6  كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

  2  كلية التربية
  5  كلية الشريعة والدراسات االسالمية

  3  كلية القانون 
  3  كلية التربية الرياضية 

  1  كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب
  1  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

  5  كلية السياحة والفنادق
  10  كلية الفنون الجميلة

  2  اإلعالمكلية 
  3  مركز اللغات

  53  المجموع
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  البعثات: خامسًا

أعضاء الهيئة التدريسية من خالل التركيز على إيفاد مبعوثين تسعى الجامعة لتأمين حاجتها من 

للحصول على المؤهالت الجامعية في التخصصات التي تحتاجها الجامعة ويتم اختيارهم وفق 

 الذين هم على رأس بعثاتهم حتى تاريخ نمبعوثيالعدد  ويبلغ، معايير وأسس تنافسية

  :اآلتي )9.3(المبينة في جدول  ألكاديميةامبعوثًا موزعين على الوحدات  )90( 31/8/2012

التخصص حتى  /الكلية الدكتوراة موزعين حسبأو الماجستير المبعوثين للحصول على درجة  )9.3(جدول 

31/8/2012  

  العدد  التخصص  الكلية

لة
مي

ج
 ال

ن
نو
لف
ا

  

  1  الفن المعاصر
  1  مونتاج سينمائي وتلفزيوني

  1آلة الناي 
  2  تصميم الجرافيك 

  1 آلة العود 
  1  تصميم داخلي

ية
ج
لو
نو
تك
 ال

سة
د
هن
لل
ي 

او
ج
ح
 ال

ية
كل

 

 1هندسة الحاسبات 
 1  الكترونيات القوى وقيادة اآلالت

Biomedical Engineering 1 
 1  معلوماتية طبية 
  1  النظم الموزعة

  2  المعلوماتية الحيوية
  1  معالجة الصور 

  2  ددةالطاقة المتج/ القوى الكهربائية 
  1  هندسة االتصاالت
  1  الكهرومغناطيسية

  1  المعلوماتية الطبية الحيوية/ هندسة النظم
  1  الكترونيات االتصاالت

  1  نتشار األمواجاالهوائيات 
  1  هندسة إدارة اإلنشاء

  1  األنظمة االلكترونية ذات التكامل واسع النطاق
  1  أمن الشبكات

  1  التصميم الصناعي
  1  دسة االتصاالت الضوئيةهن
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  العدد  التخصص  الكلية

ب
دا
آل
ا

 

 1علم األدلة والبرجماتية
 1  أدب فرنسي

 1  قتصاديتاريخ األندلس اال
 2  الترجمة التحريرية

 1  الخرائط والصور الجوية
 1  ستشعار عن بعداال

 1  الترجمة
 3  اللغويات

  Sociolinguistics 1لغويات اجتماعية  

  Literary Criticism 2النقد األدبي 
  1  األدب االنجليزي من البدايات وحتى عصر النهضة

  2  )بريطاني وأمريكي: (النثر مابعد الحداثة
  1  الخدمة االجتماعية
  1  أدب ونقد/ األدب االنجليزي 

  1  اللغة العبرية وآدابها
  3  اللغة التركية وآدابها

  1  اللغة الفارسية وآدابها
م 
لو

لع
وا
د 

صا
قت
إل
ا

دا
إل
ا

ية
ر

  

  1ةعامًااإلدارة ال
  1  التسويق

  1  العلوم المالية والمصرفية 
  1  المحاسبة

  1  إدارة

ب
سو

حا
 ال

وم
عل

 و
ت
ما
لو

مع
 ال

يا
ج
لو
نو
تك

  
IT 

Data Mining & Database 1  
  1  صطناعيالذكاء اال

  1  تحليل وتصميم الخوارزميات
  1  النظم الموزعة والشبكات

  2  جودة البرمجيات
  1  الحاسوبشبكات 

  1  معلوماتية طبية
Information System 1  

  1نترنتهندسة تكنولوجيا اإل
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  العدد  التخصص  الكلية

  1نظم الوسائط المتعددة
Information Security 1  

Web Technology 1  

م 
لو

لع
 ا

 

  1الكيمياء الحيوية
  1  تحليل البيانات التطبيقية/ اإلحصاء

  1  الكيمياء الغير عضوية 
  2  يقيةرياضيات تطب

  1  العالج اإلشعاعي/ الفيزياء
  1  المعلوماتية الحيوية

  1  الفيزياء النووية
  1  نظرية األعداد/ الرياضيات

ر 
ثا
آل
 ا

  1  إدارة التراث السياحي
  1  اآلثار اإلسالمية 

  1  طرق التأريخ لآلثار

ية 
رب
لت
  1  مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها ا

  1  الطفولة المبكرة 
عالماإل   3  الصحافة  

ة 
ضي

يا
لر
 ا
ية
رب
لت
  1  علم التدريب الرياضي  ا

  1  معدلة/ تربية رياضية خاصة 
  1  فسيولوجيا النشاط البدني 

  1  الميكانيكا الحيوية
  1   اإلعالم الشريعة 

  90  المجموع الكلي
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  موزعين حسب الكلية 31/8/2012إحصائية بأعداد المبعوثين  حتى تاريخ 

  العدد  الكلية 

  9  كلية العلوم
  23  اآلدابكلية 

  5  كلية االقتصاد والعلوم االدارية
  20  كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

  2  كلية التربية
  1  كلية الشريعة والدراسات االسالمية

  7  كلية الفنون الجميلة
  3  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

  4  كلية التربية الرياضية
  13  لمعلوماتكلية تكنولوجيا ا

  3  اإلعالمكلية 
  90  المجموع
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  موزعين حسب العمرعلى درجة الماجستير والدكتوراة إحصائية بأعداد المبعوثين 
 العدد العمر

  2  عامًا 24

  2  عامًا 25

  5  عامًا 26

  5  عامًا 27

  8  عامًا 28

 12  عامًا 29

  3  عامًا 30

 11  عامًا 31

 13  عامًا 32

  9  عامًا 33

  2  عامًا 34

  1  عامًا 35

  5  عامًا 36

  1  عامًا 37

  2  عامًا 38

  5  عامًا 39

  3  عامًا 40

  1  عامًا 44

 90 المجموع
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للحصول على درجة الماجستير أو  إلى مختلف الجامعات مبعوثًا) 18(كما أوفدت الجامعة 

 األكاديميةحدات موزعين على الو 2011/2012الجامعي  عامًاالدكتوراه من مختلف الجامعات لل

  : المبينة في الجدول اآلتي

  الدرجة/ التخصص/ الكليةموزعين حسب  2011/2012الجامعي  عامًاالمبعوثين في ال) 10.3(جدول 

 التخصص الكلية
 الدرجة

 العدد

 ةدكتورا ماجستير

وم
عل
 ال

 1 1 -  الفيزياء النووية
 1 1 -  العالج اإلشعاعي/ الفيزياء

 1 1 -  يويةالمعلوماتية الح
 1 1 -الرياضيات التطبيقية

ب
دا
آل
ا

 

 1 1 - أدب ونقد/ األدب االنجليزي
 1 1 -اللغويات

 1 1 -  الترجمة التحريرية
 1 1 -اللغة العبرية وآدابها

د 
صا

قت
ال
ا

م 
لو

لع
وا

ية
ار
إلد

ا
  

 1 1 - التسويق
 1 1 -  إدارة

 1 1 - العلوم المالية والمصرفية

سة
د
هن
لل
ي 

او
ج
ح
ال

 

ية
ج
لو
نو
تك
 ال

 1 - 1  هندسة الحاسبات

 1 1 -  هندسة االتصاالت الضوئية

 1 1 -  الطاقة المتجددة

 1 - 1  هندسة االتصاالت

 1 1 -  اآلثار اآلثار واالنثربولوجيا

 1 1 - معدلة/ تربية رياضية خاصة التربية الرياضية

 1 1 - هندسة تكنولوجيا االنترنت تكنولوجيا المعلومات

موع الكليالمج  2 16 18 
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 موزعين حسب الكلية 2011/2012 عيالجام عامًاإحصائية بأعداد المبعوثين خالل ال

 دالعد الكلية

 4العلوم
 4اآلداب

 3االقتصاد والعلوم اإلدارية
 4 الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 1  اآلثار واالنثربولوجيا
 1التربية الرياضية

 1  تكنولوجيا المعلومات
 18 المجموع

  



  

  

  

  

  

  الرابعالباب 

 البحث العلمي والنشر
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  البحث العلمي والنشر

انطالقـــًا مـــن وعـــي الجامعـــة لـــدور البحـــث العلمـــي المحـــوري فـــي التنميـــة الشـــاملة والرقـــي  

بالمجتمعــات معرفــًة واقتصــادًا ورفاهــًا، فقــد أنشــئت فــي الجامعــة عمــادة البحــث العلمــي والدراســات   

البحوث العلمية في كافة  لمشاريعلعمادة بتقديم التمويل الالزم ، وتعنى هذه ا1977العليا في عام 

طــار، ورفــع ســوية  المجــاالت المعرفيــة وتنميــة البنيــة التحتيــة للنهــوض برســالة الجامعــة فــي هــذا اإل    

  . الباحثين لتمكينهم من المساهمة الفاعلة في بناء المجتمع األردني على الوجه األفضل

الغ ماليـــة لتضـــمن تنفيـــذ السياســـات الكفيلـــة بتحقيـــق  وتخصـــص الجامعـــة فـــي موازنتهـــا مبـــ 

 المشـاريع العلميـة، ودعـم طلبـة الدراسـات العليـا العـاملين فـي         المشـاريع األهداف المرجوة من دعم 

العلميــة، ونشــر البحــوث العلميــة والدراســات والكتــب المتخصصــة والمنهجيــة، وإصــدار المجــالت          

  .العلمية لتكون وعاًء للمعرفة

 مشـروعاً ) 51(تـم دعـم     ،2011/2012لعـام الجـامعي   ل م المشـاريع العلميـة  فعلى صعيد دعـ 

كمـا أن الجامعـة قـد حصـلت     .  حد عشـر دينـاراً  أو ةن الفًا وثمانمائيمائة وتسع) 190811(بمبلغ 

ن وخمسـة اآلف  يمئتـ ) 205,450(صندوق دعم البحث العلمي بمبلغ من  لستة مشاريع على دعم 

 (12000)سـبانية للتعـاون الـدولي بمبلـغ     دعم لمشروع من الوكالـة اإل ، ون دينارًايربعمئه وخمسأو

اثنـى   (12500)بمبلـغ    (ENPI)ودعـم لمشـروع مـن االتحـاد االوروبـي      ،  ألـف دينـار  اثنى عشر 

لفًا وخمسمائة دينـار،  ودعـم  لمشـروع مـن الشـركة الدوليـة لـدعم البحـوث التطبيقيـة بمبلـغ           أعشر 

  .ة عشر دينارًاآلف وتسعمائة وسبعآستة  (6917)

مشـاريع بحثيـة لطلبـة كليـة الحجـاوي      ) 8(وعلى صـعيد دعـم مشـاريع التخـرج دعمـت العمـادة       

  .لف ومائة وواحد وثالثون دينارًاأ) 1131(للهندسة االلكترونية بمبلغ وقدره 

النشر العلمي فإن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا تواصل مسيرتها فـي  على صعيد أما 

) 15(نشــر ل ن دينــارًا يربعــأربعــة وأالــف وســتمائة و) 1644(بمبلــغ  إذ أســهمتيده، دعمــه وتعضــ

ــًا فضــًال عمــا نشــر فــي مجلــة أبحــاث اليرمــوك التــي      ، نشــر فــي مجــالت علميــة عالميــة  لبلــت لُق بحث

العلــوم اإلنســانية واإلجتماعيــة، والعلــوم األساســية والهندســية،      : الجامعــة فــي سلســلتين   تصــدرها

 األردنيـة المجلـة  : ة في جامعة اليرموك بدعم من صندوق دعـم البحـث العلمـي هـي    والمجالت الوطني

للرياضـيات واإلحصـاء والمجلـة     األردنيـة المجلـة  و فـي الكيميـاء   األردنيـة في العلوم التربوية، المجلة 

وقــد بلغــت . للفيزيــاء األردنيــةللغــات الحديثــة وآدابهــا والمجلــة   األردنيــةللفنــون والمجلــة  األردنيــة

عــددًا، وبلــغ عــدد البحــوث المقدمــة إلــى المجــالت العلميــة   نيثالثــة وعشــر) 23(عــداد الصــادرة األ

  .بحاثأ) 108(وقبل للنشر فيها  بحثًا) 432(المذكورة 
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  2011/2012البحث العلمي في جامعة اليرموك للعام الجامعي : أوًال

) 190811( بمبلـغ مشروعًا ) 51( بلغ عدد مشروعات البحث العلمي المدعومة من الجامعة -1

ــة وتســع  ــًا وثمانمائــ أن يمائ ــاراً  أو ةلف ــالي ويوضــح الجــدول . حــد عشــر دين ــا حســب   الت توزيعه

  :المركز، ومقدار الدعم/ الكلية

مشروعات البحث العلمي المدعومة من جامعة اليرموك ومقدار دعمها موزعًا حسب  )1.4(جدول 

  2011/2012المركز لعام / الكلية

  المرآز/ الكلية 

عدد 
لمشروعات ا

التي يقل 
الدعم فيها 
 عن مائة
 وخمسين
  دينار

مقدار 
  الدعم

عدد 
المشروعا
ت التي 

يزيد الدعم 
فيها على 

مائة 
وخمسين 
 دينار

مقدار 
  الدعم

  المجمـــــوع

عدد 
  المشروعات

مقدار الدعم 
  بالدينار

 178585 24 177947 19 638 5 آلية العلوم
 756 6 0 0 756 6 آلية اآلداب

تربيةال  743 5 0 0 743 5  آلية 
آلية الحجاوي للهندسة 

 1149 3 900 2 249 1 التكنولوجية

 0 0 0 0 0 0 آلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
آلية الشريعة والدراسات 

 74 2 0 0 74 2 اإلسالمية

 0 0 0 0 0 0 آلية القانون
 0 0 0 0 0 0 آلية الفنون الجميلة

لوجياآلية اآلثار واإلنثروبو  0 0 3 6620 3 6620 
 0 0 0 0 0 0 آلية التربية الرياضية

آلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم 
 0 0 0 0 0 0 الحاسوب

عالمآلية اإل  5 566 0 0 5 566 
والفنادق آلية السياحة  2 298 0 0 2 298 

مرآز الملكة رانيا للدراسات 
وخدمة المجتمع األردنية  0 0 0 0 0 0 

الالجئين مرآز دراسات 
 2020 1 2020 1 0 0 والنازحين والهجرة القسرية

 0 0 0 0 0 0 مرآز الفيزياء النظرية والتطبيقية
 190811 51 187487 25 3324 26 المجمــــــوع

  



 البحث العلمي والنشر

 
87

  

  البحث العلمي مشاريعدعم جامعة اليرموك ل): 1.4(شكل 
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بمبلـغ مقـداره    اتروعمش) 7(بلغ عدد مشروعات البحث العلمي المدعومة من جهات خارجية  )2

                                  .ن دينارًاون الفًا وتسعمائة وسبعة وستون وثمانامئت )280967(
  

البحث العلمي المدعومة من جهات خارجية في جامعة اليرموك لعام  مشاريع )2.4(جدول 

2011/2012  

عدد   مرآز/ الكلية
 المشروعات

مقدار الدعم 
  جهة الدعم  بالدينار

  صندوق دعم البحث العلمي 118287  1  العلوم

 37500  2  اآلداب
 صندوق دعم البحث العلمي 15285

  الشرآة الدولية لدعم البحوث التطبيقية 6917 1  الحجاوي

 12500 2  اآلثار
68600 

  صندوق دعم البحث العلمي -
 (ENPI)االتحاد االوروبي   -

  بحث العلميصندوق دعم ال - 21878  1  تكنولوجيا المعلومات
   280967  7  المجموع

  

يبين الجدول التالي إجمالي دعم مشاريع البحث العلمي في جامعة اليرموك خالل العام  )3.4(جدول 

2011/2012  

  مقدار الدعم بالدينار  جهة الدعم

 190811  جامعة اليرموك

 280967  جهات خارجية

  471778  المجموع
  

  
 البحث العلمي في جامعة اليرموك بالنسب المئوية مشاريعتمويل  )2.4(شكل 
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مشروعات البحث العلمي وجهة ومقدار الدعم، وعدد البحوث المنشورة ومقدار  )4.4(جدول 
  2011/2012  -  2002/2003مساهمة الجامعة في دعم نشرها لألعوام 

  السنة

  مقدار دعمها  جهات دعم مشروعات البحث العلمي وعددها

مساهمة الجامعة 

في دعم نشر 

بحوث في مجالت 

  علمية عالمية

  دعم مشترك  جهات أخرى  الجامعة
مجموع 

المشروعات
مجموع الدعم

دد
ــــ
ــــ
لعـ

ا
  

مقدار الدعم

دد
ــــ
عـــ

مقدار ال

دد  الدعم
ــــ
عـــ

  مقدارال

دد  الدعم
ــــ
عــ
ال

 

مقدار 

  الدعم

2002/2003 12147732  -  -  12 163661 133  212038  8  645  

2003/2004 82 68621  7  210937  4  100761 93  380319  8  745  

2004/2005 84 98667  7  374000  6  31026  97  503693  10 889  

2005/2006 83 86186  4  116659  4  37785  91  240630  9  639  

2006/2007 90 101862 4  72031  3  29865  97  203758  7  554  

2007/2008 55 59494  7  968860  0  0  62  1028354  4  480  

2008/2009 67 13999527 2956924 7  56078  101  3152997  6  720  

2009/201076123762113060750 0 0 87 3184512 8 919 

2010/2011 44 165948 14 6095554 2 27664 60 6289166 121362 

2011/2012 51 1908117 280967 0 0 58 471778  15 1644  
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تطور دعم مشروعات البحث العلمي من الجامعة ومن مصادر خارجية للفترة  - ) 3.4(شكل 

  2011/2012 -2002/2003من 

  2011/2012النشر العلمي في جامعة اليرموك للعام الجامعي : ثانيًا

ــوالً ) 15(الجامعــة فــي دعــم نشــر    ســاهمت  ــًا مقب ــة محك   بحث مــة للنشــر فــي مجــالت علمي

 . ومصنفة دوليًا

عدد البحوث المقبولة في مجالت عالمية ومساهمة الجامعة في دعم  )5.4(جدول  

 2011/2012للعام  نشرها

  مقدار الدعم بالدينار  عدد البحوث  الكلية

  932  9  العلوم
  120  1 تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

  360  3 داريةاالقتصاد والعلوم اإل
  232  2 لتكنولوجياالحجاوي للهندسة ا

 1644  15  المجموع
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  المجالت العلمية الصادرة عن جامعة اليرموك : ثالثًا

  2011/2012اصدارات الجامعة من المجالت العلمية في عام  )6.4(جدول 

  2011/2012اإلصدارات خالل عام   المجلة

العلوم اإلنسانية/أبحاث اليرموك

  واإلجتماعية

رون     ابع والعش د الس د المجل انيالع  أ، ب، ج د الث
  والعدد الثالث

  األولالمجلد العشرون العدد  العلوم األساسية والهندسية/أبحاث اليرموك
امن   في العلوم التربوية األردنيةالمجلة  د الث ع والمجل ث والراب دد الثال ابع الع د الس المجل

  والثاني األولالعدد 
ابع     المجلد السادس العدد ا في الكيمياء األردنيةالمجلة  د الس ع والمجل لثالث والراب

  والثاني األولالعدد 
  للرياضيات واالحصاء األردنيةالمجلة 

د الخامس      ع والمجل المجلد الرابع العدد الثالث والراب
  والثاني األولالعدد 

 األولوالمجلد الرابع العدد  األولالمجلد الثالث العدد  للغات الحديثة وآدابها األردنيةالمجلة 

  للفيزياء ألردنيةاالمجلة 
دد      امس الع د الخ اني والمجل دد الث ع الع د الراب المجل

  والثاني األول
  للفنون األردنيةالمجلة 

دد     ع الع د الراب د الخامس    األولالمجل اني والمجل والث
  األولالعدد 

  23  المجموع
  

  2011/2012بحاث المقدمة للنشر والمقبول منها للعام الجامعي  األ )7.4(جدول 

  بحاث المقبولةاأل  بحاث المقدمةاأل  مجلةاسم ال

ــوكأ ــاث اليرمــــ ــوم اإل"بحــــ ــلة العلــــ ــانية سلســــ نســــ

  "جتماعيةواإل

متوقفه عن قبول 
  0  االبحاث

ــوكأ ــاث اليرمــــ ــوم اإل"بحــــ ــلة العلــــ ــية سلســــ ساســــ

    "والهندسية
20  11  

  38  110 في الكيمياءاألردنيةالمجلة 
  11  80 حصاءللرياضيات واإلاألردنيةالمجلة 
  12  53 للفيزياءاألردنية المجلة

  14  24 للغات الحديثة وآدابهااألردنيةالمجلة 
  12  108 في العلوم التربويةاألردنيةالمجلة 
  10  37 للفنوناألردنيةالمجلة 

  108  432  المجموع
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  2011/2012اصدارات العمادة من الكتب العلمية للعام الجامعي )8.4(جدول 

  المؤلف  عنوان الكتاب الرقم

1  Ya'mun: An Archaeological 
Site in Northern Jordan 

  محمود النجار. د.أ

2  Papers and Studies in Arabic 
Translation

  عبدالله الشناق. د.أ

  علي العمري  المساحة والرسم في اآلثار  3

  مصطفى حيادرة. مخيمر صالح، د. د.أ  99ع  دروس في اللغة العربية  4

  سحر جاد الله. صفاء الشريدة، د. د

  أحمد ابو دلو،. عبدالحميد االقطش، د. د.أ  101دروس في اللغة العربية ع   5

  محمود خريسات،. خالد بني دومي، د. د

  ليندا عبيد. د

  ماجد جعافرة،. د. أقاسم المومني، . د.أ  107دروس في اللغة العربية ع   6

  حامد كساب، . فايز القرعان د. د

  فخري كتانة. د

  

ألعضاء هيئة التدريس في مجالت علمية محكمة )عدد األبحاث المنشورة(االنتاج العلمي  )9.4(جدول 

  2012و  2011حسب الكلية خالل عامي) محلية أو عالمية(ومعتمدة 

  عدد األبحاث   الكلية
 131آلية العلوم
 62آلية اآلداب
آلية التربية  62 

 116آلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية
 34االقتصاد والعلوم اإلداريةآلية 

 22آلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
 18آلية القانون

 31آلية الفنون الجميلة
 41آلية اآلثار واإلنثروبولوجيا

 23آلية التربية الرياضية
 82آلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 30عالمآلية اإل
 7والفنادق آلية السياحة

 659ــــــوعالمجم

  



  

  

  

  

  

  الخامسالباب 

 المراكز العلمية
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  المراكز العلمية

جاء إنشاء المراكز في جامعة اليرموك بغية دعم وتعزيز البحث العلمي في الجامعة على 

وتقديم الخدمات وتنفيذ البرامج  ،المستويين الوطني واإلقليمي، وتطوير المعرفة وخدمة التنمية

  . ت والندوات وشتى الدراساتالتعليمية والتدريبية، وعقد المؤتمرا

يتولى إدارة كل منها مدير يعين بقرار من الرئيس،  أحد عشر مركزًا علميًاوفي الجامعة 

وتتكون الموارد المالية للمراكز من المبالغ التي تخصص في الموازنة السنوية للجامعة والهبات 

مها هذه المراكز، وفيما يلي أهم يرادات التي تتأتى من النشاطات التي تنظوالتبرعات والمنح، واإل

  .2011/2012نشاطات المراكز في جامعة اليرموك خالل العام الجامعي 

  

  مركز اللغات: أوًال

وهو وحدة أكاديمية مستقلة مرتبطة برئاسة  1979أنشئ المركز بإرادة ملكية سامية سنة 

الدكتوراة متخصصين عضو هيئة تدريس من حملة الماجستير و) 28(ويعمل في المركز  الجامعة،

  .العربية للناطقين بغيرهااللغة و اإلنجليزيةفي تدريس اللغة 

   

  :المهام التي يقوم بها المركز

  :اإلنجليزيةبرامج اللغة   - أ 

إعداد امتحانات المستوى للطلبة المستجدين لتهيئتهم لدراسة مساقات متطلبات الجامعة  )1(

  . لمستوياتهم ونتائجهم ن أحدها وفقًاقد يعفى الطلبة م اإلنجليزيةاإلجبارية في اللغة 

الذي يهدف إلى تحسين أداء الطلبة  اإلنجليزيةإعداد برنامج متطلبات الجامعة في اللغة  )2(

 .وإكسابهم مهارات مختلفة اإلنجليزيةفي اللغة 
 :اإلنجليزيةطرح المساقات اإلجبارية اآلتية في اللغة  )3(

  .تدراكياس/ اإلنجليزيةمهارات اللغة ) 99ز .ل(مساق    -

  ).1( اإلنجليزيةمهارات اللغة  )أ100ز .ل(مساق    -

  ).2( اإلنجليزيةمهارات اللغة   )111ز .ل(مساق    -

  .فما بعد 2009لطلبة ) 101ز.ل(مساق   -

الدكتوراه (تدرس المساقات االستدراكية لجميع طلبة الدراسات العليا في الجامعة  )4(

  :وهي) والماجستير

  ) 1(ى إنجليزيمستو) 402ز .ل(مساق      -

  )2(مستوى إنجليزي) 403ز .ل(مساق      -
بالتعاون مع مركز الملكة رانيا  اإلنجليزيةيقوم المركز بتدريس دورات ومساقات في اللغة  )5(

  .والدراسات األردنية للمؤسسات الحكومية والخاصة وألبناء المجتمع المحلي
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  :برامج اللغة العربية للناطقين بغيرها -ب 

منذ بداية الثمانينات على تقديم برامج اللغة العربية للناطقين بغيرها ويتم تنفيذ يعمل المركز 

تدريس  هذا البرنامج من خالل اتفاقيات دولية مع مؤسسات أجنبية أكاديمية حكومية وخاصة

   :هذه البرامج ، ومن أهماللغة العربية ومهاراتها األساسية في مستويات عدة للطلبة األجانب 

فرجينيا الصيفي ويعد هذا البرنامج من أهم وأقدم برامج  –عتي اليرموك برنامج جام .1

 . اللغة العربية لألجانب في األردن
 .برنامج اللغة العربية للدبلوماسيين .2
 برامج اللغة العربية للطلبة الماليزيين بالتعاون مع عدد من الجامعات في ماليزيا  .3
 .بالتعاون مع جامعات هذين البلدين في كوريا وتايوانبرامج اللغة العربية للطلبة  .4
  .طوكيو/ برنامج اللغة العربية للطلبة اليابانيين من جامعة كوكوشيكان .5

القادمين من جامعات أمريكية أخرى مثل جامعة رتشموند  برامج اللغة العربية للطلبة .6

أريزونا وجامعة تكساس الباسو وجامعة وجامعة  CETوجامعة مينسوتا ومؤسسة 

 .مسيسبي
 ومشروع  AVEMPACE  امج اللغة العربية للطلبة القادمين على حساب مشروعبرن .7

Erasmus Mundus – JOSYLEEM.  
   

  :حوسبـــة االمتحانــات -ج

قام المركز بحوسبة امتحان المستوى للطلبة المقبولين في الجامعة في مستوى البكالوريوس . 1

المساقات  ميع امتحاناتج، كما قام المركز بحوسبة )Online(بحيث أصبح ينعقد 

لطلبة البكالوريوس وذلك من أجل ضمان سرعة استخراج النتائج للطلبة  هالمطروحة لدي

  . والحياد التام في قياس أداء الطلبة وتقويم تحصيلهم

واإلشراف علية للطلبة المقبولين في برنامج الدراسات العليا ) TOEFL(عقد امتحان التوفل  -د

  .في الجامعات األردنية

للطلبة المقبولين في برنامج الدراسات  هعقد االمتحان الدولي للغة الفرنسية واإلشراف علي - هـ

  . العليا في الجامعات األردنية

  .بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اإلنجليزيةعقد االمتحان الوزاري للغة  -و

  

  :تطلعــات مستقبليــة

بغيرها وبناء عالقات جديدة مع رامج اللغة العربية للناطقين يطمح المركز إلى تطوير ب. 1

  .جامعات من مختلف دول العالم
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للحصول على درجة ) اإلنجليزيةحملة البكالوريوس في اللغة (ابتعاث أعداد من الطلبة . 2

ويمكن االستفادة من االتفاقيات الثقافية بين الجامعة  اإلنجليزيةالماجستير في تدريس اللغة 

   .جامعات األخرى لهذه الغايةوال

 
  مركز العلوم الفيزيائية النظرية والتطبيقية : ثانيًا

بمهمام دعم البحث العلمي في مجالي  ةيضطلع مركز العلوم الفيزيائية النظرية والتطبيقي

ومن أهم النشاطات التي نظمها المركز . الفيزياء التطبيقية والنظرية وما يتعلق بهما من أمور

  .2011/2012نة األكاديمية خالل الس

 .انعقاد مدرسة اليرموك األولى للفيزياء الحاسوبية للمواد المكثفة والنانوية -
األولى بعنوان جولة سريعة في . محاضرتين للدكتور مشهور وردات من قسم الفيزياء إلقاء -

 .رحاب الكون، والثانية بعنوان الدراسة المركبة للنجوم الثنائية القريبة من بعضها
محاضرة محمد الشرمان بعنوان البرمجة الموازية الهائلة باستخدام وحدات معالجة  إلقاء -

 .الرسم
الطاهري من تونس لعمل حسابات جديدة لدراسة الخصائص  ىاستضافة الطالبة سلم -

مع األستاذ  ةالتركيبية والحرارية واالنتقال الطوري تحت تأثير ضغط عال ودرجة حرارة عالي

 .جامعة اليرموك –قطيش من قسم الفيزياء  هالدكتور عبدالل
الجرائز لعمل بعض  - بسكرة  -استضافة الطالبة لهراكي نادية من جامعة محمد خيضر  -

 .القياسات مع األستاذ الدكتور رئيس قسم الكيمياء في جامعة اليرموك
من استضافة الدكتور نصر الدين حمدادو من المدرسة العليا ألساتذة التعليم التكنولوجي  -

 .الجزائر لعمل قياسات بحثية بالتعاون مع األستاذ الدكتور إبراهيم عودة
 ".نظرة في النقاش الوطني حول الطاقة النووية"محاضرة للدكتور سائد دبابنة بعنوان  إلقاء -
محاضرة لألستاذ الدكتور أحمد عبد الهادي أستاذ الفلك والفضاء من مصر العربية  إلقاء -

 ".لشمسي على التغيرات المناخيةثر النشاط اأ" بعنوان 
العالج " محاضرة للدكتورة شذى الرمحي رئيسة جمعية الفيزياء الطبية األردنية بعنوان  إلقاء -

 ".اإلشعاعي
 ".التقنية النووية وآفاقها في األردن" محاضرة للمهندس شفيق الحوراني بعنوان  إلقاء -
 ". الكوناتساع " محاضرة للدكتور إبراهيم عودة بعنوان  إلقاء -
تهيئة مختبر الحاسوب التابع للمركز لمساعدة طلبة الدراسات العليا من قسم الفيزياء في  -

 .عملهم
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  :مجاالت البحث

أعمال البحث في جميع ) CTAPS(يدعم مركز العلوم الفيزيائية النظرية والتطبيقية 

اطيسة وعلوم المواد المجاالت النظرية والتطبيقية في الفيزياء، وبشكل خاص في مجاالت المغن

  .فائقة الموصلية والتقنيات النووية في الدراسات البيئية والفيزياء الحاسوبية وفيزياء البالزما

وبالتعاون الوثيق مع قسم الفيزياء في الجامعة، مزود بمختبرات متقدمة ) CTAPS(ن المركز إ

تبر فيزياء حاسوبية والذي أضف إلى ذلك، فإن المركز يملك مخ. إلجراء تجارب المشاريع البحثية

هذا المختبر متصل بشبكة االنترنت و. يحوي على أجهزة حاسوب متطورة وطابعات وراسمات

  .تحوي مكتبة الفيزياء الحاسوبية على برامج متقدمة. ولدية مكتبة الكترونية

 
  مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية : ثالثًا

كما  ،لوعي بالقضايا التي تواجه الالجئين والنازحين في العالميتولى المركز مهمة تنمية ا

يتولى جمع وتصنيف قواعد بيانات حول الالجئين والنازحين وتوفير هذه البيانات لدعم وتشجيع 

  .االبحاث في هذا المجال

  

  :االنجازات:  أوًال 

السكان الالجئون (يعمل المركز بالتعاون مع كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية إلعادة مساق  -

ليصار " ت اإلنسانية واالجتماعيةاالمساق"ختياري جامعة ضمن مجموعة ا) والنازحون

 . 2013/2014إلى طرحه مع بداية العام الجامعي 

حيث ضم في عضويته مختصين  2011أيلول  7تم تشكيل مجلس جديد للمركز بتاريخ  -

 .وممثلين عن الحكومة والمنظمات الدولية ذات اإلختصاص

قيادة سالح الهندسة الملكي / نظم المركز وبالتعاون مع القوات المسلحة األردنية  -

، وتخلل )2011تشرين ثاني  17-15(وذلك خالل الفترة  ،لأللغام األرضية ًامعرض

محاضرات لطلبة الجامعة وعرض أفالم فيديو وصور لمخاطر األلغام  إلقاءالمعرض 

 . الحدود األرضية وخاصة عند حركات اللجوء وعبور

نجح المركز بالتعاون مع عمادة البحث العلمي والدراسات العليا وكلية اآلداب في  -

     ستحداث مساق دراسات عليا على مستوى الماجستير في قسم الجغرافيا بعنوانا

ذا للتعاون القائم بين فاإنوذلك ) تطبيقات في الهجرة ودراسات الالجئين: 610ج غ (

 . لوند السويديةجامعة اليرموك وجامعة 
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     وذلك بتاريخ" اللجوء والنزوح في عالم متغير"نظم المركز ندوة إقليمية بعنوان  -

العالمي الذي صادف في ذات اليوم، حيث  ئوذلك بمناسبة يوم الالج 2012حزيران  20

األردن والواليات المتحدة األمريكية  منباحثين ومتخصصين  8شارك في الندوة 

 . ة ذات العالقةوالمنظمات الدولي

 : المركز بنشر دراسة متخصصة بعنوان مدير قام -

"General Overview of Migration Into, From and Through Jordan" 

/  European University Instituteفي  "روبرت تشومان للدراسات"وذلك في معهد 

  .2012في شهر نيسان ايطاليا 

ة في كلية القانون بالجامعة من خالل محاضرة شارك المركز فعاليات العيادة القانوني -

شباط  19وذلك بتاريخ " واقع سوق العمل األردني واإلختالالت الهيكلية فيه "  بعنوان

2012. 

مساعد مدير المركز في الدورة التدريبية التي عقدها المركز الوطني لحقوق  شارك -

في األردن وذلك خالل  اإلنسان بالتعاون مع مكتب المفوضية العليا لشؤون الالجئين

 ). 2012أيار  14 – 13(الفترة 

الذي عقدته الجامعة األردنية " الحوار العربي التركي"في مؤتمر مدير المركز شارك  -

من خالل ورقة  2012أيار  13/14بالتعاون مع جامعة غازي التركية وذلك خالل الفترة 

 ". ليمية والعالميةآفاق االقتصاد التركي في ظل التحوالت اإلق"عمل بعنوان 

في الورشة التي عقدها مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع مدير المركز شارك  -

: األبحاث المتعلقة بالالجئين الفلسطينيين"ن امعهد عصام فارس للسياسات العامة بعنو

 . 2012حزيران  30وذلك في " تنسيق األجندات البحثية وتطوير السياسات

ستراتيجية في الجامعة في الندوة التي عقدها مركز الدراسات االكز مدير المرشارك  -

وعرضت فيها نتائج الدراسة المسحية حول حياة  ،بالتعاون مع سفارة النرويج في عمان

 ). 2012تموز  3(الالجئين الفلسطينيين في دول المنطقة وذلك في 

" ات الهجرة في األردنالتقرير التحليلي للوضع القائم لبيان"المركز في تحرير  أسهم -

 . والذي أصدره المجلس األعلى للسكان
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  الجودة والتطوير األكاديميمركز : رابعًا

بعد أن تم تعديل اسم  2012جاء تأسيس مركز الجودة والتطوير األكاديمي في العام 

 ًاليكون مركز 2003الذي تم تأسيسه سنة " مركز تطوير أداء الهيئة التدريسية"المركز السابق 

والتطوير، وقد تزامن تأسيس هذا المركز برؤية ورسالة وأهداف  يجمع بين الجودة واالعتماد

وللمساهمة  2011/2012مّطورة ومحدثة مع بدء تنفيذ الخطة االستراتيجية للجامعة للعام 

  .الفاعلة في تحقيق أهداف الجامعة المنطلقة من رسالتها ورؤيتها

، وأن يكون المركز مصدرا مراكز الجودة الهامة في أن يصبح واحدًا من طمح المركزوي

رئيسا لمبادرات التطوير األكاديمي ووسيطا فاعال لضمان جودة العمل األكاديمي في جامعة 

يضا من خالل أو ،اليرموك من خالل برامج تدريبية فاعلة ومساهمة في عمليات التطوير والتقييم

ديمية واإلدارية في التعليم الجامعي على تطويره لمعايير متجددة للجودة المؤسسية واألكا

  .المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي

وتهدف رسالة المركز الى تهيئة جامعة اليرموك للوفاء بمتطلبات ومعايير الجودة المحلية 

والعالمية، ونشر ثقافة الجودة، وقيادة عملية التحسين المستمر لألداء الجامعي المؤسسي 

ي، وكسب ثقة المجتمع المحلي والدولي في نوعية الخريجين وفقًا لمعايير أداء واألكاديمي واإلدار

تتمثل رسالة المركز في دعم الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك لتحقيق و. محددة وواضحة

إلى تطوير الكفايات كما يهدف المركز . أهداف التعليم والتعلم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع

داء الهيئة التدريسية أمن خالل تقييم ريسية والبحثية لدى أعضاء هيئة التدريس والمهارات التد

كما يطمح المركز الى تفعيل . قامة الورش والمحاضرات والندواتإوتنظيم البرامج التدريبية، و

  .مبادرات ضمان الجودة والتنسيق العتماد البرامج األكاديمية

الصـدارة   أحتـل فيـه مركـز التطـوير فـي جامعـة اليرمـوك       باإلضافة إلى الجانـب التطـويري والـذي        

تنمية المـوارد البشـرية    بين المراكز الثمانية في الجامعات األردنية بموجب التقرير الصادر عن مركز

يطرحهـا ونوعيـة هـذه الـورش      بعـد مـرور ثـالث سـنوات علـى تأسيسـها مـن حيـث عـدد الـورش التـي           

عـدد مـن الـورش فـي الجامعـات األردنيـة        قـام المركـز بعقـد   وعدد المشاركين فيها والتـي بنـاًء عليهـا    

كمـا أقـام المركـز ورشـات فـي جامعـة       . التطبيقيـة  مثل جامعة آل البيت وجامعة جرش وجامعة البلقاء

  .بالمملكة العربية السعودية ديلمون بالبحرين وجامعة أم القرى
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  :التالية قساميضم المركز األ

ذا القسم بعقد الدورات والورش التدريبيـة العضـاء   يقوم هو: قسم التدريب والتطوير -

 تقيــيم أعضــاء الهيئــةالهيئــة التدريســية مــن داخــل وخــارج الجامعــة، كمــا يقــوم القســم ب 
التدريسية والتي تـم حوسـبتها وأصـبحت إلزاميـة بموجـب قـرار مجلـس العمـداء ويجـري          

  .بعد االمتحان الثاني من كل فصل تطبيقها

تبـر المركـز الجهـة المسـؤولة عـن ملـف ضـمان الجـودة فـي          يع: قسم الجـودة واالعتمـاد   -

للجامعـة حيـث قـام المركـز ومـن       بنـاء الخطـة االسـتراتيجية   ويقـوم هـذا القسـم ب   الجامعـة،  

كمـا سـبق وأن   . االسـتراتيجية للجامعـة   خالل اللجنة المشكلة لهذا الغرض بوضـع الخطـة  

يئة اعتماد مؤسسات التعليم ه ولية متابعة ملف االعتماد والتنسيق معؤأنيط بالمركز مس

  .العالي بهذا الخصوص

 من عمداء الكليات ًاأخيرا، للمركز مجلس يرأسه نائب رئيس الجامعة ويضم في عضويته عدد
  .ومن أعضاء هيئة التدريس في الجامعة إضافة إلى مدير المركز

  

  العوائق والسلبيات التي يعاني منها المركز

التدريسـية علـى الـورش وحتـى الـذين يسـجلون فـي        ضعف اإلقبـال لـدى أعضـاء الهيئـة      -1

الورش ويحجزون أماكن على حساب اآلخرين ال يلتزمون بحضور الورش، مما يضطر 

المركــز إلــى إلغــاء بعــض الــورش نتيجــة قلــة عــدد المشــاركين بعــد أن يكــون قــد قــام        

 باإلعدادات الالزمة لهذه الغاية واإلعالن عنها حسـب األصـول واالتصـال شخصـيًا بمـن     

  . سجلوا أسماءهم لغايات المشاركة

ــة       -2 ــة التربي ــارة عــن ملحــق لكلي ــة   (مكــان المركــز عب ــى التربي ــع فــي مبن وال ) الطــابق الراب

يناسب رواد المركز من أعضاء الهيئة التدريسية كما أن مساحة المركز غير كافية وال 

 .يوجد مكاتب كافية لطاقم المركز

ط الجودة واالعتماد وغير مفعلـة وال  هناك وحدة من وحدات المركز تسمى وحدة ضب -3

 .يوجد موظف لهذه الوحدة

أجهزة التكييف والتبريـد غيـر كافيـة وال تتناسـب مـع موقـع المركـز، كمـا تكثـر شـكاوى            -4

 .رواد المركز من التكييف صيفًا وشتاًء

أجهزة الحاسوب الموجودة في مختبرات المركـز قديمـة وال تتناسـب مـع هـدف المركـز        -5

 .وير أعضاء الهيئة التدريسية وعمليات التقييمالرئيسي وهو تط
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يواجــه المركــز  كمــاهنــاك نقــص فــي كــادر المركــز نظــرًا لحجــم العمــل الــذي يقــوم بــه      -6

مما يجعل تفعيل الوحـدات التابعـة للمركـز     ؛مشكلة في نقص عدد المكاتب المخصصة

 .أمرًا محدودًا

  التطلعات المستقبلية

ات والبـرامج التـي تسـهم فـي تحسـين األداء التدريسـي       االستمرار بتقديم المزيد من الفعاليـ 

ــدريس فــي           ــة الت ــة ألعضــاء هيئ ــك بالســعي لعقــد ورش تدريبي ــدريس، وذل ــة الت ــي لعضــو هيئ والبحث

الجامعات الرسمية والخاصة والتي ال يتوفر فيها مثل هذه المراكز، إضـافة إلـى السـعي للتعـاون مـع      

رش والدورات المناسبة ألعضاء هيئة التدريس لـديهم،  الدول العربية الشقيقة والصديقة لتقديم الو

حيث تم االتفاق مؤخرًا بين جامعة القصيم في المملكـة العربيـة السـعودية وجامعـة اليرمـوك لتنفيـذ       

  .2012برنامج تدريبي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة القصيم في بداية العام 

  31/8/2012وحتى  1/9/2011النشاطات والورش والندوات التي قام بها المركز من 

  2012التقرير السنوي للعام 

  عدد المشاركين مدير الورشة الورشة أو النشاط  الرقم

1.
 والمحاضرين التدريس هيئة أعضاء تهيئة ورشة

  .التعيين حديثي المتفرغين

 رئيس األستاذ رعاية تحت

  الجامعة
38  

  17    النموذجية المدرسة لمعلمي تدريبية ورشة.2

  لثانيا للفصل التدريس هيئة ألعضاء يئةالته ورشة.3
 رئيس األستاذ رعاية تحت

  الجامعة
10  

  13  السيد خليل كراسنة  التعامل مع الموقع اإللكتروني ألعضاء هيئة التدريس.4

    سليمان بطارسة  لجان التحقيق.5

  المعايير الناعمة لجودة العمل الجامعيمحاضرة .6
أحمد عودة.د

25/6/2012  
50  

  5  الدكتور عوض الزبــن لمساق الجامعيالتخطيط ل.7

  9  الزيـوت أحمدالسيد  تصميم صفحة الويب.8

  9  ةعـود أحمدالدكتور  صناعة االسئلـــة.9

  15  الدكتور نضال الشريفـن spssتحليل البيانات البحثية باستخدام حزمة  .10

11.
معالجة العالمات الجامعية باستخدام الجداول

 االلكترونية
  3  الصمادي الدكتور عدنان

  4  ةبراهيم بالسمـإالسيد  عداد العروض التقديمية في التدريسإ.12

  7  ةعــود أحمدالدكتور  انتاج نماذج امتحانات باستخدام الكمبيوتر.13
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   جازاتإلنا

 .عمال وتجهيز بيانات الموقع االلكتروني للمركزألحوسبة ا .1

كـز الجـودة والتطـوير األكـاديمي     تغيير المسمى من مركـز تطـوير أداء الهيئـة التدريسـية إلـى مر      .2

 .الخ...وإجراء التعديالت المترتبة على ذلك من أختام ولوحات

ــداءًا مــن           .3 ــة فــي الفصــل الصــيفي ابت ــة التدريســية فــي الجامع ــة ألعضــاء الهيئ عقــد ورش تدريبي

 .2011/2012من العام الجامعي  16/7/2012الى  24/6/2012

ن تكــون عمليــة التقيــيم أيــث تــم االتفــاق علــى ح: تحــديث نمــوذج تقيــيم اعضــاء هيئــة التــدريس .4

ن تــتم عمليــة أالزاميــة مــن قبــل الطــالب لجميــع المســاقات التــي درســها، كمــا تــم االتفــاق علــى    

من األسبوع الرابـع عشـر حتـى آخـر يـوم فـي االمتحانـات النهائيـة، وكـل طالـب ال            التقييم ابتداًء

المسـاق وتبقـى محجوبـة لقبـل بـدء       يقوم بعملية التقييم في أي مسـاق تحجـب عنـه عالمـة ذلـك     

 .التسجيل بيوم

إلـى مكاتـب إداريـة تابعـة     ) 302(متابعة تنفيذ إنشاء الجناح الثاني للمركز وتقسيم القاعـة رقـم    .5

لمركـــز الجـــودة والتطـــوير االكـــاديمي وهـــو الموقـــع األصـــلي المؤقـــت للمركـــز، ليصـــبح المركـــز  

 ).إلضافيالموقع ا(والجناح الثاني ) الجناح األول(بجناحين 

إدراج تقـــارير التقيـــيم علـــى حســـابات أعضـــاء الهيئـــة التدريســـية ورؤســـاء األقســـام والعمـــداء     .6

 .إلكترونيًا

قسـم الجـودة واالعتمـاد،    (العمل علـى الهيكـل التنظيمـي للمركـز واسـتحداث قسـمين جديـدين         .7

 ).وقسم التدريب والتطوير
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  مركز الحاسب والمعلومات: خامسًا

الجامعـة والعمـل    لوحـدات م خدمـة برمجـة أنظمـة معلومـات حاسـوبية      يتولى المركز مهمة تقـدي 

وخدماتها ) Portal(لبوابة اإللكترونية وإدامة اوتطويرها، إضافة إلى تطوير األنظمةعلى إدامة هذه 

كما يتولى المركز تشـغيل وإدامـة أجهـزة الخـوادم الرئيسـية ووحـدات تخـزين        . في الجامعةالمختلفة 

حــديثها وتطويرهــا بشــكل مســتمر، وتقــديم خــدمات الــدعم الفنــي إلدامــة عمــل البيانـات الرئيســية وت 

ومراجعـــة  ،أجهـــزة الحواســـيب الشخصـــية وتوابعهـــا، وتشـــغيل وإدامـــة شـــبكة اإلنترنـــت فـــي الجامعـــة

وتقديم خدمات التدريب واالستشارات في حقول أنظمة . ومراقبة أمن وحماية األنظمة والمعلومات

 .سيق مع مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمعالحاسبات والمعلومات بالتن

ــة لألنظمــة          ــم ومســتمر بوضــع المواصــفات الفني ويقــوم مركــز الحاســب والمعلومــات بشــكل دائ

الحاســـوبية، وأجهـــزة ومعـــدات الشـــبكات، والبرمجيـــات والتطبيقـــات وأجهـــزة الحواســـيب الشخصـــية  

. بيعـــة أعمـــال وحـــدات ومرافـــق الجامعـــة المختلفـــةوتوابعهـــا وملحقاتهـــا المختلفـــة التـــي تتطلبهـــا ط

اللجـان الفنيـة   ويشارك العاملون في المركز في اللجان الفنية المنبثقة عن لجنة العطـاءات المركزيـة و  

لجنة المشتريات التابعة لدائرة اللوازم لدراسة عروض شراء تلـك األنظمـة والبرمجيـات     المنبثقة عن

  :2011/2012للعام الجامعي   رز نشاطات المركزوفيما يلي اب. واألجهزة والمعدات

 

  األنظمة والبرامج واألعمال التي تم تنفيذها: أوًال

ــداد  -1 ــي      إعـ ــيم اإللكترونـ ــامج التعلـ ــن برنـ ــة مـ ــخة جديديـ ــالق نسـ ــتخدام ) e-learning(وإطـ باسـ

)Moodle (على موقع الجامعة الرئيسي.  

ببرمجـة أعمـال هـذه الـدائرة ببيئـة عمـل       االنتهاء من تحليل نظام أعمـال دائـرة اللـوازم  والبـدء      -2

)Oracle( الذي يتميز بخصائص جديدة ومرنة ال تتوافر في بيئة عمل)Cobol ( المعمول بها

 .حالياًُ

، ولطلبـة  )دبلـن (اإلجراءات المالية لطلبة ماجستير إدارة الخدمات الصـحية فـي برنـامج    حوسبة  -3

 . ل لتكنولوجيا المعلوماتالماجستير في البرامج التي يطرحها مركز األمير فيص

 .إعداد وتطوير نظام البعثات لحوسبة ومتابعة أعمال قسم البعثات في دائرة الموارد البشرية -4

 إعداد وتطوير نظام قسم األسكان في دائرة الموارد البشرية -5

 .إعداد وتطوير نظام اقتطاع أجور المكالمات الهاتفية في دائرة الخدمات العامة -6

 .ل مركز صحي جامعة اليرموك الشاملإعداد وتطوير أعما -7



 المراكز العلمية

 
105

إعداد وتطوير برنامج تقييم األداء للعاملين فـي الجامعـة لحوسـبة وأرشـفة عمليـة تقيـيم األداء        -8

 .لتسهيل المتابعة وسرعة اإلنجاز من قبل دائرة الموارد البشرية ومختلف وحدات الجامعة

نظــام المــوارد البشــرية   و) SIS(تحــديث واضــافة مزايــا جديــدة علــى نظــام معلومــات الطلبــة        -9

)HRS (ونظام التأمين الصحي بحيث أصبحت تعمل بمرونة وآلية أعلى. 

) (Dewan Web & Image Linksتحـديث وتطـوير برنـامج الـديوان اإللكترونـي واألرشـفة       -10

 .الذي يتضمن مزايا وإضافات جديدة

رنـت وجعلهـا   برمجة إجراءات تقييم الطلبة بحيث أصبحت متاحة من أي مكان على شبكة اإلنت -11

أدت إلـــى تـــوفير جهـــد العمـــداء ورؤســـاء األقســـام  إجباريـــة للمســـاقات التـــي تخضـــع للتقيـــيم

 .األكاديمية في الجامعة

تحديث نظام المدرسة النموذجية بحيث أصبح يعمـل بشـكل أفضـل، وتسـليم صـالحيات هـذا        -12

افات النظـــام لـــدائرة المـــوارد البشـــرية، بعـــد إجـــراء مئـــات التعـــديالت والتصـــويبات واإلضـــ         

 .والتقارير

التـي شـملت   ) SIS Cluster(تحديث نظـام أجهـزة الخـوادم المشـغلة لنظـام معلومـات الطلبـة         -13

تحــديث كــل مــن نظــم التشــغيل ونظــم قواعــد البيانــات ونظــم التطبيقــات، وتوظيــب البيانــات     

األمر الذي أنعكس إيجابا على سـرعة إتمـام عمليـات التسـجيل للطلبـة دون مشـاكل       ، وتوليفه

ن ـووحـدة تخزيـ   )SUN Servers(زة خـادم رئيسـية   ـل أجهـراء وتشغيــشف من خالل أو توق

 .حديثة ومتطورة )SAN Storage(رئيسية 

علــى جهــاز ) Data Replication(تشــغيل خدمــة النســخ االحتيــاطي الحــي لبيانــات الجامعــة   -14

 .خادم خارج مركز الحاسب والمعلومات

ـــتحدي -15 ـــث شبكـ ـــةـــــة الجامعـ ـــزة ـن خــالل استبــــدال أجه ــــم ة الداخليــــ أســرع وأحــدث ويمكــن   ـ

ربــــط  زة ـبأجهـ  )Remote Management and Monitoring( إدارتها ومراقبتها عـن  بعـد   

  .)LAN Switchs(الشبــكة الداخليــة 

نقطــة وصــول لشــبكة الجامعــة وشــبكة االنترنــت فــي المكاتــب        ) 150(تركيــب مــا يزيــد عــن     -16

 .وسكن الجامعة الجنوبي دريسيةوالمختبرات والقاعات الت

 .مملكة البحرين /نطام القبول والتسجيل المباع لجامعة العلوم التطبيقية تشغيل وتطوير -17

تـــم تنفيـــذ الـــدورات التاليـــة بالتنســـيق مـــع مركـــز الملكـــة رانيـــا للدراســـات األردنيـــة وخدمـــة      -18

 :المجتمع
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مــــع المحلــــي دورات للمجت) 6(عــــدد ) ICDL(دورات رخصــــة قيــــادة الحاســــوب الدوليــــة   -  أ

 .المؤسسات والوزارات
لطلبــــة الجامعــــة ) 1(عــــدد ) MCSA(دورات مــــدير نظــــام مــــرخص مــــن مايكروســــوفت    -  ب

 .والمجتمع المحلي
 .لطلبة الجامعة والمجتمع المحلي) 1(عدد ) OCP(دورات محترف مرخص من ُاوراكل    -  ت
ــة ) 2(عــــدد ) CCNA(دورات تأهيــــل لمحتــــرف مــــرخص مــــن سيســــكو      -  ث ــة الجامعــ لطلبــ

 .ع المحليوالمجتم
 .للعاملين في أقسام الدواوين في الجامعة) 2(دورات األرشفة اإللكترونية عدد    -  ج
 .لسكرتيرات الجامعة) 1(دورات احتراف الطابعة والبريد اإللكتروني عدد   - ح

  

  :المركز وورش العمل التي شارك فيها العاملون فيالدورات  -:ًاثاني

ورش العمــل والــدورات التــي تعقــدها   حضــر فنيــو مركــز الحاســب والمعلومــات العديــد مــن  

الشركات لالطالع على أحدث التقنيات واألجهزة والبرمجيات في عالم تكنولوجيا المعلومات، وهذه 

  -:أبرزها

  ورشة العمل /الدورة/الندوة/المؤتمر
مكان 

  االنعقاد
  الجهه الداعمة

مؤتمر حلول وأمن المعلومات للشرق األوسط وشمال 

 ).MENAISC 2011(إفريقيا 
شركة بوابة التواصل لألعمال البحر الميت

  .اإللكترونية

  دورة في مجال إدارة األنظمة والشبكـات  

HP-UX System & Network Administration 1
شركة األوائل لخدمات تقينة   عمان

  المعلومات

   خدمات مايكروسوفت الفنية  -:ندوة بعنوان

  

    شبكة الجامعات األردنية   عمان

)JU Net ( & شركة

  مايكروسوفت

  -:ورشة متخصصة بعنوان

Grid School Site  Administrators 
الجامعة 

  األردنية

 JU)(شبكة الجامعات األردنية 
Net 

 JU)(شبكة الجامعات األردنية   عمان)Juniper(دورة تدريبية خاصة بالمنتجات الجديدة لشركة 
Net 

  ية أوراكلباستخدام تقن) Web( ــدورة تطبيقات ال

Developing Web Applicatios Using Oracle 
Application Express Technology  

جامعة 

  شركة  فلسطين للتكنولوجيا  اليرموك
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  :المختبرات -:ثالثًا

رمز روقم 

  المختبر

عدد 

األجهزة 

  المستخدمة

  الجهة المشرفة  استخدامات المختبر

L04 30   دوراتICDL)(ة، والطباعــــة ، واألرشــــفة اإللكترونيــــ

باســـتخدام الحاســــوب، وأيــــة دورات تدريبيــــة أخــــرى  

يعقدها مركز الملكة رانيا للدراسـات األردنيـة وخدمـة    

  .المجتمع

ــب   ــز الحاســ مركــ

  والمعلومات

L06 30      دورات سيســــــكو، ودورات أوراكــــــل، دورات مطــــــور

برمجيــــــات مــــــرخص  ومــــــدير نظــــــم مــــــرخص مــــــن  

  .مايكروسوفت

ــب   ــز الحاســ مركــ

  والمعلومات

L07 30        امتحانــــات الرخصــــة الدوليــــة الســــتخدام الحاســــوب

ICDL 
ــب   ــز الحاســ مركــ

  والمعلومات

 

  

  مركز النطق والسمع: سادسًا

ليحقق أهداف متنوعة ووظائف خدماتية تتبلور  1999أنشئ مركز النطق والسمع في مطلع عام 

  :في ثالثة محاور رئيسية وهي

 :س العمليخدمة العملية األكاديمية في الجامعة في مجال التدري -1

ــة الجامعــة فــي التخصصــات اللغويــة والصــوتية                يســعى المركــز إلــى إتاحــة الفرصــة أمــام طلب

والتربويـــة النفســـية بممارســـة التطبيقـــات الالزمـــة فـــي مجـــاالت دراســـاتهم المختلفـــة لتـــدعيم   

الجوانب النظرية التي اكتسـبوها مـن خـالل دراسـة المسـاقات النظريـة التـي تطرحهـا الجامعـة          

ــك ــية    فــــي تلــ ــتويات الدراســ ــتير، (التخصصــــات وعلــــى مختلــــف المســ ــالوريوس، وماجســ بكــ

حيـــث  يشـــجع المركـــز األســـاتذة مـــن أعضـــاء الهيئـــة التدريســـية لالســـتفادة مـــن ). ودكتـــوراه

 . مكانيات المركز في تدريسهم للجوانب العملية التي تخدم المساقات الدراسية المتنوعةإ
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 :خدمة البحث العلمي -2

ز على تشجيع إجراء البحوث اللغوية والصوتية، ودراسة الجوانب النفسية يعمل المرك    

للحاالت التي تراجع المركز، كما يعمل المركز حاليًا على وضع أجندة بحثية طموحة 

باإلضافة . ستقصاء البحثي ألثر التدخالت العالجية والتأهيلية على تلك الحاالتالتستهدف ا

سات العليا من الجامعة والجامعات األخرى باستخدام إلى تشجيع الباحثين وطلبة الدرا

  .هوتطلعات المصادر البحثية المتوفرة إلجراء األبحاث التي تنسجم مع غايات المركز

فقد قدمت مختبرات المركز السمعية والنطقية خالل هذا العام الخدمات والتسهيالت البحثية 

العربي تناولت تحليل األصوات لعشرة بحوث لطلبة وباحثين من الجامعة ومن المجتمع 

واللهجات العربية والمحلية ومدة النشاط الصوتي، ومقارنة تحليلية لفيزياء األصوات العربية 

األمريكية والبنيوية الصوتية للمتتالية القصصية في القرآن الكريم، وتفسير األنماط  اإلنجليزيةو

  اإلنجليزيةالنغمية من الفرنسية إلى 

 

 :محليخدمة المجتمع ال -3

يقوم المركز باستقبال المراجعين من المجتمع المحلي الذين يعانون من عيوب السمع     

والنطق، حيث يتوفر في المركز كادر متخصص يقوم بتقديم خدماته مقابل رسوم رمزية، 

وإجراء تقييم شامل للقدرات العقلية واللغوية والنطقية إجراء الفحوصات السمعية حيث يتم 

ز، فقد بلغ المركفي المتوفرة  مكانات والتجهيزاتعاقات وذلك من خالل اإلاإل لألطفال ذوي

حالة، في حين بلغ عدد  41عدد األفراد المشخصين في مختبر السمع للعام الماضي حوالي 

   .فردًا 85المراجعين لتلقي  الخدمات النطقية خالل الفترة ذاتها 

 

لفحص وتشخيص !" حملة بتسمع؟"م بإطالق وقد تمّثلت باكورة أعمال المركز هذا العا   

القدرات السمعية ألفراد المجتمع المحلي الجامعي، ولنشر الوعي بقضايا ثقافة الصحة السمعية، 

نباء الرسمية واإللكترونية حيث حظيت هذه الحملة باهتمام وتغطية إعالمية واسعة في وكاالت األ

  .واإلذاعة األردنية

مع كافة المؤسسات الوطنية في المجتمع المحلي والمملكة األردنية  ويعمل المركز على التعاون 

األشخاص  الهاشمية، مثل وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، والمجلس األعلى لشؤون

المعوقين، من أجل النهوض بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة ألولئك األفراد في المجتمع 

  .المحلي
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  ا للدراسات األردنية وخدمة المجتمعمركز الملكة راني: سابعًا

  :نشأة المركز

مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمع هو أحـد المراكز العلمية في الجامعة، حيث 

أن تم دمــج مركز الدراسات مجلس التعليم العالي بعد م وذلك بقرار من 2006آب  28تأسس في 

جتمع، وقد تـم توشيح المركز باسم صاحبة الجاللة الملكة األردنية ومركز االستشارات وخدمة الم

رانيا العبدالله ، عرفانًا وإيمانًا بدورها الجليل في خدمة قضايا الوطن والمواطن وعملها الدؤوب 

والمركز الجديد هو  .من أجـل توفير كل أســباب الرقي واالزدهار ألفـراد المجتمع ومؤسـســـاته

والذي كان تحت مسمى دائرة  1993رات وخدمة المجتمع الذي أسس عام امتداد لمركز االســتشا

خالل والبرامج قام المركز بالعديد من األنشطة  وقد .1979التعليم المستمر وخدمة المجتمع عام 

  .ولغاية تاريخه 1/9/2011الفترة من 

  وأهدافــــه فلسفة المركز

عمل البحثي والتعليمي وخدمة المجتمع يستمد المركز فلسفته من فلسفة جامعة اليرموك في ال

  :وفقًا للـــرؤى التاليــــة

توفير نواة علمية وثقافية قادرة على توظيف نتائج البحوث والدراسات لخدمة المجتمع  .1

  .بقطاعيه العام والخاص، إضافة لمؤسسات المجتمع المدني

  .ة وسنة التخرجاالهتمام باستمرارية التعّلم لمن يريد بغض النظر عن العمر والوظيف .2

االهتمام باستشعار وتحديد حاجات المجتمع وتسخير طاقات وإمكانات الجامعة لسد تلك  .3

  .االحتياجات

إدامة جسور التعاون والتنسيق مع مؤسسات البحث والتدريب واالستشارات داخل الوطن  .4

  .وخارجه

تصادية والعسكرية التركيز على قضايا المجتمع األردني وبحثها في الميادين السياسية واالق .5

  .واالجتماعية وإيجاد الحلول لها

 :أما أهـــداف المركز فيمكن تلخيصها بما يــلي

توظيف القدرات واإلمكانات والموارد المالية والبشرية في الجامعة لخدمة التنمية في  .1

  .األردن والوطن العربي

دراسة القضايا اإلستراتيجية التي تواجه المجتمع األردني للوقوف على طبيعة المشكالت  .2

السياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية والمعوقات التي تواجه المجتمع وأساليب 

 .معالجتها
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تقديم االستشارات والدراسات الفنية وتلبية االحتياجات المجتمعية واإلسهام في تأدية  .3

ت المساعدة للمؤسسات في القطاعين العام والخاص داخل المملكة وخارجها، الخدما

 .واإلشراف على تنظيم هذه الخدمات وإداراتها ومتابعة تنفيذها

 .تنمية خبرات العاملين في الجامعة وتدريبهم وتأهيلهم .4

 .تنظيم وإدارة الندوات والمؤتمرات ذات العالقة بطبيعة عمل المركز .5

امج التدريبية بهدف تنمية القدرات والخبرات والتأهيل العلمي والمهني تنظيم وإدارة البر .6

 .للمشاركين فيها

تطوير وتسويق أوعية المعلومات من كتب جامعية وبرامج حاسوبية ومواد تعليمية  .7

 .مكتوبة ومرئية ومسموعة

 البرامج التدريبية 

ي المجاالت المختلفة كما عقد المركز العديد من الدورات التدريبية وف: الدورات التدريبية .1

 ):1(هو موضح في الجدول رقم 

  عدد الدورات التدريبية التي عقدها المركز مصنفة حسب الموضوع): 1(الجدول رقم 

 م الـــدورةــاس الرقم
عــدد 

 الــدورات
عــدد 

 الــمشاركين

 700 10 السباحة االتعليمية والترفيهية .1
 180 8 االعداد المتحان التوفل .2
3. ICDL 8 160 
 80 5 محادثة .4
 20 1 دراسة الجدوى االقتصادية .5
 17 1 الرقابة والتدقيق الشرعي .6
 40 3 دورة الطباعة على الحاسوب .7
 45 4 دورة األرشفة االلكترونية .8
  25  1  دورة تدريبية عن أعمال الدفاع المدني .9

  15  1  وكدورة لغة انجليزية لمديري األونروا في اليرم .10
  50  2  دورة توجيه الموظف الجديد .11

12. 
دورة بعنوان الرقابة والتدقيق الشرعي المالي 

  باليرموك
1  15  

  A+ 1  18دورة صيانة الحاسوب  .13
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لقد تم عقد العديد : البرامج التي عقدها المركز بالتعاون مع األكاديميات المتعاقد معها .2

 ).2(من البرامج بالتعاون مع األكاديميات التعاقد معها كما هو مبين في الجدول رقم 
  

  البرامج التي عقدها المركز بالتعاون مع األكاديميات المتعاقد معها): 2(الجدول رقم 

عدد   اسم البرنامج  األكاديمية  الرقم

  15  إدارة السياحة والفنادق  مركز القصور الثقافي  .1

  18  إدارة الخدمات الصحية

  11  اإلعالم والعالقات العامة

  35  إدارة المستشفيات والسجالت الطبية  مركز بيت الشرق الثقافي .2

  25  إدارة المطارات وعلوم الطيران

  10  إدارة األعمال

  10  الشحن والتخليص الجمركي

  15  مضيفين ومضيفات

  20  التصميم الجرافيكي  شركة الكاشف للتدريب .3

  10  التصميم الهندسي والديكور

  5  تصميم األزياء على الكمبيوتر

العربي للمحاسبيين  المجمع .4

  القانونيين

  ACPA 50محاسب عربي معتمد 

  JCPA 40محاسب أردني معتمد 

  23  ليل ماليةتح

  27  مهنتي كـ مدير تسويق ومبيعات  الشركة المثالية للتدريب .5

  11  مهنتي كـ اختصاصي موارد بشرية

  8  مهنتي كـ محلل مالي

  20  مهنتي كـ مدقق مالي
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مع عدد من الشركات لتنفيذ عدة برامج  هاتم عقد عدد من االتفاقيات وملحقات: االتفاقيات .3

 :وهي
  7/2/2012للتدريب بتاريخ  Optimal قية تعاون علمي بين اليرموك وتم عقد اتفا  - أ 

وتنص بنود االتفاقية على عقد مجموعة من البرامج التدريبية من خالل مركز الملكة 

رانيا في الجامعة في مجاالت إدارة المشاريع والمهن اإلدارية والمالية والتسويق 

ى بتأهيل الخريجين والباحثين عن عمل وتكنولوجيا المعلومات وبرامج مهنتي التي تعن

مهنتي : تم عقد دورات مختلفة في مجاالت. وصقل خبراتهم في مختلف المجاالت

  .كاختصاصي موارد بشرية ، مهنتي كاختصاصي تسويق ومبيعات

  مشارك55 :الخريجينعدد الطلبة  -

تم فيها  SDKتم عقد اتفاقية تعاون علمي بين اليرموك و  1/7/2012بتاريخ   - ب 

ويهدف البرنامج القائم إلى تطوير قطاعات استحداث دبلوم تدريبي في األعمال الدولية 

الشركات التي تسعى لرفع دخلها  األعمال القائمة، ووضع المقاييس التجارية لمختلف

وزيادة كفاءة الكادر العامل فيها، بما يساهم في رفع كفاءة منتسبيه ويؤهلهم لدخول 

ويرتكز البرنامج على ثمانية محاور أساسية تقوم عليها  .سوق العمل المحلي والدولي

التصاالت بيئة االستثمار مهما كانت نوعية القطاع الذي تعمل به وهي خدمة العمالء، وا

التجارية، والمهارات والقدرات الشخصية، وأساسيات اإلدارة المالية، وتكنولوجيا 

ساعة تدريبية، وسيعتمد  400األعمال، وإدارة الوقت، وفن التعامل التجاري، بواقع 

نظام التدريب عن بعد والتعاقد مع محاضرين وأصحاب الخبرات في هذا المجال بما 

 .نامج ويوفر الوقت والجهديسهل االنتساب لهذا البر

اتفاقية تعاون بين اليرموك ومؤسسة شجرة األفكار تم عقد  4/7/2012بتاريخ   - ج 

ى إنشاء برامج تدريبية تشمل عقد عدد من الدورات ونصت االتفاقية علللتكنولوجيا 

التدريبية في مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمع، حيث تقوم مؤسسة 

شجرة األفكار بالترويج لهذه البرامج في أواسط المجتمع المحلي، والتعاقد مع محاضرين 

واد والمكونات الرئيسة للبرامج مدربين ومؤهلين، باإلضافة إلى إعداد تقرير تفصيلي للم

كما نصت أيضا على أن توفر اليرموك  .التدريبية، وإصدار وتجهيز الشهادات للمتدربين

قاعات تدريبية داخل حرمها الجامعي، إضافة إلى تخصيص مكتب لمؤسسة شجرة أفكار 

 .داخل مركز الملكة رانيا لغايات تسجيل الطالب والتسويق للبرامج التدريبية

اتفاقية تعاون بين اليرموك وشركة ارتياد لالستشارات تم عقد  24/7/2012يخ بتار  - د 

دريبية في تأهيل المضيفين ونصت االتفاقية على عقد مجموعة من الدورات الت اإلدارية

الجويين، وخدمات المسافرين، والتسويق السياحي، وصناعة السياحة، وعمليات 
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ساعة تدريبية معتمدة لكل دورة، باإلضافة إلى عقد البرنامج ) 36(المطارات، بواقع 

ساعة تدريبية معتمدة، بإشراف عدد من ) 96(الشامل في السياحة والسفر بواقع 

 .اضرين من ذوي الخبرة في هذا المجالالمدربين والمح
البسملة للتدريب اتفاقية تعاون بين اليرموك وشركة تم عقد  2/8/2012بتاريخ   - ه 

ونصت االتفاقية على عقد مجموعة من البرامج والدبلومات التدريبية  والتطوير اإلداري

واإلدارة اإلستراتيجية،  في إدارة الجودة الشاملة، وإدارة سلسة التوريد، والقيادة العليا

وأمن حماية الشبكات االلكترونية، وتصميم المواقع االلكترونية، والتغذية، باإلضافة إلى 

عقد مجموعة من الدورات متخصصة بإدارة المشاريع، وإعداد القيادات العليا، وتأهيل 

 .الصف الثاني مديري

ديمية دار العلوم الدولية  تم عقد اتفاقية تعاون بين اليرموك وأكا 4/9/2012بتاريخ   - و 

ونصت االتفاقية على عقد مجموعة من البرامج والدبلومات التدريبية في المساحة 

العامة، والتكييف والتدريب، وهندسة صناعة الكيماويات، وفني بترول في مجال الحفر 

في واإلنتاج والسيطرة على اآلبار، وفني لحام أنابيب وخزانات، إضافة لعقد دورة تدريبية 

 .مهارات تقنية المعلومات

لبرامج المنوي عقدها ضمن االتفاقيات المبرمة مع األكاديميات التي تمت حديثا كما ا -

  ):3(هو مبين في الجدول رقم 

  اسم البرنامج  األكاديمية  الرقم

1.SDK  خدمة العمالء، واالتصاالت التجارية، والمهارات والقدرات

وتكنولوجيا األعمال،  الشخصية، وأساسيات اإلدارة المالية،

  وإدارة الوقت، وفن التعامل التجاري

مؤسسة شجرة األفكار .2

  للتكنولوجيا

 تجــارة، الPHPبلغــة االلكترونيــة المواقــع وتطــوير إدارة
  ، اإللكتروني والتسويق

) (web technology using asp.net  االجهـزة  صـيانة 
 تطبيقــات برمجــة، فــون االي تطبيقــات برمجــة،  الخلويــة

  )Android Application Programming(ندرويد ا

 االلكترونيـات  اساسـيات ، CCTV)(المراقبـة   كـاميرات  تركيـب 

 صـيانة ، )  (MicroController PICلدقيقـة ا المتحكمـات 
والفيـــديو  التلفزيـــون(والمنزليـــة  اإللكترونيـــة األجهـــزة

  .)توب الالب( المحمول اجهزة صيانة، )والكاسيت
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  اسم البرنامج  األكاديمية  الرقم

وشركة ارتياد .3

  لالستشارات اإلدارية

تأهيل المضيفين الجويين، وخدمات المسافرين، والتسويق 

البرنامج ،  السياحي، وصناعة السياحة، وعمليات المطارات

  ل في السياحة والسفرالشام

البسملة للتدريب .4

  والتطوير اإلداري

إدارة الجودة الشاملة، وإدارة سلسة التوريد، والقيادة 

اإلستراتيجية، وأمن حماية الشبكات العليا واإلدارة 

االلكترونية، وتصميم المواقع االلكترونية، والتغذية، 

باإلضافة إلى عقد مجموعة من الدورات متخصصة بإدارة 

المشاريع، وإعداد القيادات العليا، وتأهيل مدراء الصف 

 .الثاني

أكاديمية دار العلوم .5

    الدولية

يب، وهندسة صناعة المساحة العامة، والتكييف والتدر

الكيماويات، وفني بترول في مجال الحفر واإلنتاج والسيطرة 

على اآلبار، وفني لحام أنابيب وخزانات، إضافة لعقد دورة 

  .تدريبية في مهارات تقنية المعلومات

 :ورش عمل ودراسات 

 .عمان 21/10/2011- 16والوصف الوظيفي من تاريخ  قياديةمهارات  -
 .عمان 21/10/2011ولفاية  16قييم ادارة الموارد البشرية من المؤشرات الكمية لت -
 .عمان 30/5/2012- 27الملتقى السنوي األول للرقابة االدارية خالل الفترة من  -

 

 : نشاطات متنوعة في مجال خدمة الجامعة والمجتمع المحلي

 :تم القيام بالعديد من األنشطة خالل هذه المرحلة كما هو مبين أدناه

حيث  موكتفعيل مجموعة من الدبلومات التدريبية في اليرتم  6/10/2011بتاريخ   - أ 

ة، وإدارة السياحة الدبلوم التدريبي في الحاسبات، والمساح: تضمنت برامج الدبلومات

واألدالء السياحيين، والتربية البدنية، وإدارة األعمال المصرفية واالستثمار، والتطبيقات 

المحاسبية، والبرمجة االلكترونية، وإدارة الموارد البشرية، باإلضافة إلى األعمال الحرفية 

  .لالستفادة من خبرات وإمكانات الوحدات اإلدارية في الجامعة

  .حملة لقطف ثمار الزيتون باليرموكتم تنظيم  10/10/2011بتاريخ   - ب 

يتولى رئيس ، »اليرموك«تشكيل مجلس مركز الملكة رانيا في تم  26/10/2011بتاريخ   - ج 

الجامعة رئاسة المجلس وعضوية كل من النائب أحمد الشقران، وأحمد الهناندة الرئيس 

ناعة اربد، والمهندس التنفيذي لشركة زين، ورائد سمارة رئيس مجلس ادارة غرفة ص
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فوزي الكوفحي مساعد رئيس بلدية اربد الكبرى، وعميد كلية تكنولوجيا المعلومات 

وعلوم الحاسوب، والدكتور قاسم الحموري من كلية االقتصاد والعلوم االدارية، والدكتور 

  .محمد المومني من كلية االداب، اضافة الى مدير المركز عضوًا وأمينًا للسر

وذلك  في اليرموك) SOS(حفل خيري ألطفال قرى التم إقامة  7/11/2011بتاريخ   - د 

ترجمة ألهداف المركز بخدمة كافة شرائح المجتمع المحلي، وإيمانًا بأهمية األثر الكبير 

  .الذي تتركه مثل هذه المناسبات في نفوس األطفال األيتام

عيد ميالد جاللة انطالق فعاليات سياحية اربد الثقافية بمناسبة تم  6/3/2012بتاريخ   - ه 

انجازات (تضمن برنامج االفتتاح عرض مادة فلمية الوطنية،  الملك عبدالله الثاني واألعياد

المسارات السياحية في (، ومادة أخرى )الثاني ابن الحسين المعظمجاللة الملك عبدالله 

وفقرة شعرية، وعرض أزياء للتراث األردني، وفقرة فنية لفرقة الفلكلور للفنون ) ربدإ

 .الشعبية بجامعة اليرموك
افتتاح معرض الحرف التقليدية والشعبية في مركز زوار وسط  تم 8/3/2012بتاريخ   - و 

 ).سيبيت النابل( نة يالمد
عقد ندوة حوارية عن تاريخ وحضارة مدينة اربد في بيت علي تم  15/3/2012بتاريخ   -ز 

 .خلقي الشرايري شارك فيها كل من الدكتور يوسف غوانمه والدكتور حسين محافظة
تم عقد أمسية شعرية في بيت عرار الثقافي شارك فيها كل من  22/3/2012بتاريخ   -ح 

 .التل وعبد الرحيم جداية الشعراء نايف ابو عبيد ومحمود فضيل
تقديم عروض فنية واستكماال لالحتفاالت بعيد جاللة الملك تم  29/3/2012بتاريخ   -ط 

 .متنوعة لفرقة الكورال للموسيقى الشرقية وآخر لفرقة الفلكلور للفنون الشعبية في الجامعة
وإقامة  التفكير االبداعي في بناء المؤسسات"عقد محاضرة بعنوان تم  9/5/2012بتاريخ   -ي 

القاها سعادة الدكتور طالل ابو غزالة رئيس مجلس " المشاريع واألعمال المدرة للدخل

 .إدارة مجموعة طالل أبو غزالة
تم تنفيذ  ترجمة لفلسفة المركز في خدمة المجتمعات المحليةو 24/5/2012بتاريخ   - ك 

احة اربد حملة نظافة في غابات برقش احتفاال بعيد االستقالل بالتعاون مع مديرية سي

 .ومؤسسات المجتمع المدني
 

 :أعمال أخرى

بناء على توجيهات األستاذ الدكتور رئيس الجامعة بضرورة تنظيم االتفاقيات المتعاقدة   - أ 

مع المركز ووضع أطر محددة لجميع االتفاقيات وتعديلها، حيث تم تضمين بند جديد 

مقابل تخصيص مكتب غير لجميع هذه االتفاقيات يتم بموجبه استيفاء مبلغ محدد شهريا 

مؤثث لهم في مبنى المركز، كما تم توحيد المدة الزمنية لجميع االتفاقيات الجديدة 
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للتجديد، وبناء عليه تم توقيع مالحق  ةلبوالمتعاقدة مع المركز لتصبح سنة واحدة قا

 :اتفاقية مع كل من

 .أكاديمية مركز بيت الشرق الثقافي -
 .أكاديمية مركز القصور الثقافي -
تم توقيع ملحق يتضمن تأثيث قاعة تدريبية ): Optimal(الشركة المثالية للتدريب  -

  .في مبنى المركز بحيث تؤول ملكيتها لصالح الجامعة

 ،في عمان (BDC)مع مركز تطوير األعمال يشرف المركز على تنفيذه : برنامج مهارات  - ب 

هارات والتدريب الالزم حيث يسعى هذا البرنامج الى تزويد الطلبة المتوقع تخرجهم بالم

لسوق العمل والعمل على تزويدهم باألدوات التي تساعدهم على بناء مستقبل مهني 

  .متميز على أيدي خبراء في مجاالت العمل المختلفة

  810: عدد الطلبة الخريجين

تم تخريج الدورات التدريبية لموظفي الجامعة التي نظمها مركز  2/7/2012بتاريخ   - ج 

يث هدفت هذه الدورات إلى تنمية المهارات األساسية للعاملين بالجامعة الملكة رانيا، ح

وإدامة جاهزيتهم وكفاءتهم لرفع مستوى األداء واإلنجاز واالستجابة لعمليات التطوير 

 .والتحديث المؤسسي
افتتح األستاذ الدكتور عبدالله الموسى رئيس جامعة اليرموك القاعة  2/7/2011بتاريخ   - د 

جامعة - لثة في مبنى مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمعالتدريبية الثا

اليرموك، والتي تم تجهيزها من قبل المجمع العربي للمحاسبين القانونيين وحضر 

االفتتاح األستاذ الدكتور عبدالله الملكاوي رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا ومدير 

من مسؤولي الجامعة والمجتمع المحلي في مركز الملكة رانيا ومدير المجمع وعدد 

 .محافظة اربد
قام المركز بالتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني بهدف تأمين رعاية لبعض أنشطة   - ه 

 :المركز والجامعة، منها
تأمين الدعم المالي لبرنامج االحتفاالت الوطنية التي نفذها المركز بعنوان مسارات  .1

  .كالمل ةسياحية انجازات في عهد جالل

تأمين الدعم المالي الحتفاالت المملكة بمناسبة عيد االستقالل وتحت شعار حملة  .2

 .األردن أحلى
 .تأمين جزء من الدعم المالي لصندوق الطالب المحتاج .3
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  مركز التميز في الخدمات المكتبية: ثامنًا

  :االشتراكات وقواعد البيانات

 :مركز التميز شتراك بقواعد البيانات التالية على حسابتجديد اال -
1. Ulrich’s.  

2. Ebrary. 
3. OCLC. 
4. Dewey Web Classification. 
5. LC Web Classification.  

 ):2012(تجديد االشتراك في قواعد البيانات التالية للجامعات األردنية لعام  -
1. Ebsco Discovery Services      .   6 .IEEE  

2. Ebsco             .                   7 .Oxford University Press 
3. Proquest        .           8 .IOP. 
4. ACS.      9 .Emerald. 
5. Springer.       10 .OUP. 

  

  : اللجان

 :ةإعادة تشكيل اللجان التالي
 .اللجنة المالية -
 .لجنة االشتراكات اإللكترونية -
 .لجنة ضبط الجودة -
 .تجديد االتفاقية مع شركة أرامكس -

 :الدورات والمؤتمرات وورشات العمل
 .لموظفي أقسام الدوريات بمكتبة جامعة اليرموكبرنامج تدريبي  -
اجتماع الفهرس العربي الخامس في رحاب الجامعة األردنية في المملكة االردنية عقد  -

 .الهاشمية
 .دورة إدارة نظام المكتبات -
  

 :العروض المقدمة للمركز من الشركات
- Edusearch.  

- Data Monitor. 
- European Book Limited. 
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- Acknowledge. 
- EDS. 
- Lexis Nixes. 
- West Law. 
- Ovid. 
- Federated Search. 
 .المنهل -
- Credo. 
- EIV. 
- Sage. 
  

  :متفرقات

 .اجتماع لجنة اإلعارة المتبادلة -
 .اجتماع لجنة ضبط الجودة -
نتهاء من عملية دمج سجالت الكتب العربية للمرحلتين األولى والثانية للجامعات اال -

 .األردنية
في مجلس الفهرس العربي  ًاعالي ًالتميز عضوانتخاب رئيس مجلس إدارة مركز ا -

 .الموحد
 .عقد اجتماع لمجلس إدارة مركز التميز بجامعة الطفيلة التقنية -
  .عقد اجتماع لمجلس إدارة مركز التميز بالجامعة األردنية -

  

  

  المركز األردني للتصميم: تاسـعًا

  -:اإلنجـــازات

 ".ميم الجرافيكيالدبلوم في التص"افتتاح دورة جديدة من  برنامج  -1
تجهيز مختبر المجوهرات ، وذلك لعقـد الـدورات المتخصصـة فـي هـذا المجـال بمـا يعـود          -2

إلتمـام هـذا المختبـر علـى أتـم       ًابالنفع المادي علـى ميزانيـة المركـز، ومـا زال العمـل جاريـ      

 .وجه
تنفيـذ طباعــة البوســترات واللوحــات اإلعالنيــة، لمختلـف كليــات ودوائــر الجامعــة بمســتوى    -3

 .ةل من التقنيعا
تصنيع وتنفيذ قطع غيار صـناعية وأجـزاء مـن قوالـب صـناعية للمصـانع المحليـة، وصـيانة          -4

 .بعض القطع للماكنات المختلفة لدوائر وأقسام الجامعة
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يعتبر المركز من أهم المشاغل الهندسيه المكملة لكليـة الفنـون حيـث يسـتطيع الطلبـة مـن        -5

يم مـن تصـنيع وتنفيـذ للمشـاريع المقترحـة مـن       خاللها التعرف على مراحل مـا بعـد التصـم   

 .قبل الطلبة
اســتخدام مختبــرات الحاســوب فــي المركــز لتــدريس بعــض المســاقات المطروحــه فــي كليــة   -6

 .الفنون الجميلة
التنسيق بـين إدارة المركـز ودائـرة الصـيانة واإلنتـاج لتنفيـذ وتصـنيع بعـض المعـدات التـي            -7

 .يتعذر تصنيعها عندهم
مركــز بتــدريس بعــض المســاقات المطروحــة فــي الــدورات، باإلشــراف     قيــام أعضــاء مــن ال  -8

 .والتدريب والتدريس بمستوى عال من المهنية واالحتراف
تنفيــذ العديــد مــن التصــاميم المختلفــة مــن شــعارات وبوســترات إعالنيــة داخــل الجامعــة        -9

وخارجهــا مثــل شــعار المكتبــة العربيــة الرقميــة وشــعار الصــق لــدخول الســيارات إلــى حــرم   

 .الجامعة
إتاحة الفرصة للطلبة الذين لهـم عالقـة بالتصـميم بالتـدريب والتطبيـق العملـي مـن داخـل           -10

كليات الجامعة وكذلك الطلبة من خارج الجامعة للمساهمة بخلـق جيـل مـتمكن وقـادر فـي      

 .مجال هذه التخصصات
 .تصنيع قطع صناعية خاصة بسالح الجو الملكي -11
  

  :الخطط المستقبلية

وذلــك باســتقطاب ) داخليــة  وخــارج الجامعــة(ت الفنيــة العاملــة فــي المركــز تطــوير الكفــاءا .1

أصــحاب المهــارات الفنيــة مــن خــارج الجامعــة لالســتفادة مــن خبــراتهم وتعزيــز إمكانيــات          

 .العاملين الفنية أو إرسال الفنيين بدورات خاصة إلى أماكن مختلفة
ــة   مخاطبـــة الـــدوائر والكليـــات المختلفـــة داخـــل الجامعـــة للتعريـــف   .2 بإمكانـــات المركـــز الفنيـ

والتعريف باألجهزة والمعدات المتطورة لإلفادة من إمكاناتها، والتفاعل مع مجتمع الجامعة 

الداخلي وعقد اللقـاءات مـع كليـات الجامعـة المختلفـة للتعـرف علـى احتياجـاتهم المختلفـة          

 .لتلبية ما أمكن منها وحل المشاكل التي قد تعترضهم في العمل
ــذ هــذه       اإلعــالن عــن   .3 ــي، وتنفي ــة حاجــة الســوق المحل ــة فــي التصــميم لمعرف دورات مختلف

الــدورات داخــل المركــز علــى يــد أســاتذة متخصصــين لمثــل هــذه الــدورات، وبنــاء جيــل       

 .متمكن من العمل في السوق بمهارة واقتدار بأسعار تشجيعية
لفنيـة  المؤسسـات خـارج الجامعـة للتعريـف بإمكانيـات المركـز مـن حيـث المعـدات ا          ةمخاطب .4

ــين، لتقــديم العــون والمســاعدة للمجتمــع المحلــي خــارج الجامعــة وعلــى        واإلمكانيــات للفن

 :سبيل المثال
  جامعة العلوم والتكنولوجيا -
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 غرفة صناعة اربد -
 مدينة الحسن الصناعية -
 .كلية الحصن للمهن الهندسية وغيرها من المؤسسات ذات العالقة -

 .تلفة، وإقامة المعارضإقامة مشاريع صناعية بالتعاون مع جهات مخ .5
مساعدة الطلبة من داخل وخارج الجامعة وذلك باستقبالهم كطلبة متدربين لالستفادة من  .6

خبرات الفنيين في المركز والعمل علـى رفـع خبـراتهم العمليـة وذلـك فـي إطـار التعـاون مـع          

 .المجتمع المحلي
تصـنيع القوالـب    استقطاب خبراء من خارج المملكه في مجال التصنيع خصوصًا في مجـال  .7

 .لمساعدة الكادر الفني في المركز للوصول الى تصنيع القوالب 
  

  مجمع الريادة األكاديمية للتميز: عاشراًً

  :2011/2012أهم نشاطات وإنجازات مجمع الريادة األكاديمية للتميز للعام 

  :ورش العمل والمؤتمرات

تكنولــوجي مــع حاجــات ســوق  ربــط مخرجــات التعلــيم الهندســي ال "عقــد ورشــة عمــل بعنــوان   -

مؤسسـة أديـب حجـاوي    (كاديمية للتميـز وبـدعم مـن    األ ةوالتي نظمها مجمع الرياد "العمل

ــة، مشــروع تمبــوس، شــركة زيــن االردن، مؤسســة بــال قيــود      ــة   )العلمي ــة عطوف ، تحــت رعاي

 .ستاذ الدكتور رئيس جامعة اليرموكاأل
  

 :الزيارات

هيــل الــوظيفي وصــقل المهــارات الشخصــية   عقــد مجموعــة مــن ورش العمــل فــي مجــاالت التأ    -

خـــريج بمناســـبة  500والكتابــة التقنيـــة، ومهــارات االتصـــال والتواصـــل التقنــي، وتـــم تخــريج     

 .احتفاالت المجمع والجامعة بعيد االستقالل ويوم الجيش

عقــدت ورشــة عمــل دوليــة متخصصــة فــي االبــداع واالبتكــار بالتعــاون مــع مركــز الملكــة رانيــا     -

  .ن، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات الصناعية واالكاديمية في محافظة اربدللريادة في عما

  

  :ةالموجودة في مجمع الرياد التدريب في الحاضنات الصناعية

  ).MBRM(في حاضنة شركة  طالبًا 24تدريب  -

 ).ORANGE(في حاضنة شركة  ًاطالب  20تدريب  -
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  ).YEA(طالب في حاضنة  10تدريب  -

 ).EXTENTRIX(شركة طالب في حاضنة  10تدريب  -

ــالط 30تــدريب  - ــة         ًاب ــل نقاب ــدريب مــن قب ــين للت ــادي والمبتعث ــادر المجمــع الري ــل ك مــن قب

  .المهندسين واالشغال العامة

ــدريب حــوالي    - ــتم ت ــ 60ي ــة فــي مجــاالت التاهيــل        ًاطالب فصــليًا مــن داخــل وخــارج الجامع

    .الوظيفي

  

  مركز األميرة بسمة لدراسات المرأة األردنية: أحد عشر

  . بموجب قرار مجلس أمناء جامعة اليرموك 2011تأسس المركز في مطلع عام 

وقد تم ترشيح المركز باسم صاحبة السمو الملكي األميرة بسمة بنت طالل المعظمة، 

عرفانًا وتقديرًا لجهود سموها واهتمامها بقضايا عامة والمرأة األردنية على وجه الخصوص، 

  . ملية التنمية البشريةوالنهوض بأوضاعها وإدماجها في ع

يتطلع المركز ألن يساهم في بناء مجتمع أردني يتميز بمزيد من الديمقراطية واحترام 

  . حقوق اإلنسان، تتمتع فيه المرأة بتكافؤ الفرص وسبل التقدم في مختلف مناحي الحياة

ويهدف المركز إلى المساهمة في صياغة مبادرات وطنية تؤدي إلى مزيد من مشاركة 

مرأة في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية واألكاديمية، وتعزيز مساهمات المرأة الفكرية ال

وطنية للنهوض في حل القضايا الوطنية واإلقليمية والدولية، والمساهمة في صياغة إستراتيجية 

مرأة بالمرأة، وتبادل المشورة والخبرة مع الجامعات ومراكز البحث التي تتخذ من دراسات ال

  .هتمامهموضوعًا ال

وألجل ذلك فإن المركز يسعى إلى إجراء دراسات وأبحاث علمية وتقديم خدمات استشارية 

وبرامج تدريبية تساعد على توفير الظروف المناسبة لتعزيز قدرات المرأة األردنية وإلعداد 

  .القيادات النسائية

  :2011/2012ومن أهم نشاطات المركز وانجازاته للعام الجامعي 

دور المرأة "مشاركة مديرة المركز بورقة عمل ضمن فعاليات المؤتمر العربي األول للمرأة  -

نحو ثقافة تنظيمية داعمة لدور " مسقط ، بعنوان –سلطنة عمان "/ العربية بالتنمية اإلدارية

 ).18/10/2011-16(، "المرأة في التنمية اإلدارية
 .اية الالجئينالدور األردني في حم"المشاركة في ندوة  -
مشاركة في االحتفال باليوم العالمي لمحو األمية، تنظيم اللجنة الوطنية لشؤون المرأة برعاية ال -

 .سمو األميرة بسمة المعظمة
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الذي طرحته اللجنة الوطنية األردنية لشؤون  22/2011للمشاركة في عطاء رقم  تقدم المركز -

الخطـط التنفيذيـة والمشـاريع المنبثقـة عنهـا       خبيـرات محليـين إلعـداد   / المرأة، تدعو فيه خبراء

، مقابــل الحصــول )2015-2011(مجــاالت اإلســتراتيجية الوطنيــة للمــرأة فــي األردن  / لمحــاور

 .دينار أردني  للمحور الواحد) 2500(على مكافأة مالية قيمتها 
عبــد  جامعــة األميــرة نــورة بنــت / لقــاء مــع المستشــار القــانوني لمــديرة مركــز البحــوث الواعــدة    -

وقد تم التباحث حول توقيع مـذكرة تعـاون فيمـا بـين المركـزين،      . السعودية -الرياض/ الرحمن

 .وقد عرض صيغة أولية للمذكرة
توقيع اتفاقية فيما بين مديرة المركز واللجنة الوطنية األردنية لشـؤون المـرأة، وتكليـف األولـى      -

ر اإلستراتيجية الوطنيـة لشـؤون   اسي من ضمن محاويبإعداد خطة تنفيذية لمحور التمكين الس

 .عمان/ ، وذلك في مبنى الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية)2015-2012(المرأة 
تســليم مســودة الخطــة التنفيذيــة لمحــور التمكــين السياســي المتفــق علــى إعــدادها مــع اللجنــة        -

 .الوطنية األردنية لشؤون المرأة
يكـا اليابانيـة، يسـتهدف تمكـين المـرأة  العاملـة فـي        تقديم مشروع تدريبي بحثي إلـى منظمـة جا   -

.                               اإلدارة المحلية في إقليم الشمال عامة، وفي المجالس البلدية المنتخبة خاصة

شــؤون طبيبــات  الحقــوق القانونيــة للمــرأة العاملــة بــدعوة مــن لجنــة    " نــدوة بعنــوانب المشــاركة -

 ".ربد، اللجنة الوطنية األردنية  لشؤون المرأةإفرع / األسنان
 .ربدإلقاءات مع عدد من النساء الناشطات في مجال دعم قضايا المرأة في محافظة  -
حول آلية التقدم لمشاريع بحـث للـدول المجـاورة لإلتحـاد األوروبـي، فـي        ENPIحضور ورشة  -

 .جامعة العلوم والتكنولوجيا
نظمتهـا  " التمكين السياسي للمرأة والشباب، النـوع االجتمـاعي واالنتخابـات   "ركة بورشة مشاال -

اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع المركز الدنماركي لبحـوث النـوع االجتمـاعي    

، باإلضافة إلى ترشيح المركز لمجموعة من سـيدات المجتمـع المحلـي    (KV!NFO)والمساواة 

 .العلوم السياسيةوماجستير علم االجتماع / لدراسات العلياوأحد طلبة ا
 –الريــاض / االنتهــاء مــن إعــداد اتفاقيــة التفــاهم، مــع جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد الــرحمن       -

المستشــار القــانوني لمــديرة مركــز الجامعــة، و/ رة الشــؤون القانونيــةالســعودية بالتعــاون مــع دائــ

بنت عبد الرحمن، وتم توجيـه الـدعوة لهـم للحضـور إلـى       جامعة األميرة نورة/ البحوث الواعدة

 .وتم الرد باإليجاب .األردن لتوقيع اإلتفاقية
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ــامج          - ــاون األكــاديمي فــي برن ــر ســلمان االجتمــاعي للتع ــاهم مــع مركــز األمي ــة التف مشــروع اتفاقي

دادهن عتماد برنامج تدريبي للفتيات السعوديات إلعـ ال تدريبي للفتيات في مجال اللياقة البدنية

 .كمدربات لياقة بدنية
اتفاقيــة إعــداد الخطــة التنفيذيــة لمحــور التمكــين السياســي ضــمن محــاور الخطــة االســتراتيجية     -

تـــم تســـليم الخطـــة التنفيذيـــة لمحـــور التمكـــين       ،2015 -2012الوطنيـــة للمـــرأة فـــي األردن   

والمنبثقـة  تم تسليم المشاريع المقترحـة   ، للخطة ورقيا وإلكترونيا SWOTالسياسي وتحليل 

أودعـت مـديرة المركـز     ، عن الخطة التنفيذية أعاله، إلى اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المـرأة 

مـن قيمـة المكافـأة مقابـل إعـداد      %) 20(دينار في حساب أمانات المركز، بواقـع  ) 500(مبلغ 

 .ةالخطة التنفيذية لمحور التمكين السياسي والمشاريع اإلستراتيجية المنبثقة عن الخط
فـي  / بمناسبة يوم المرأة العالمي، في مركز الحسـين الثقـافي   UNIFEMاحتفال ال ب المشاركة -

 ". الهام للمستقبل: دمج الفتيات" منطقة رأس العين، تحت شعار 
/ ضـمن مجـال الحـد مـن العنـف ضـد المـرأة       " نظـام اإلحالـة وآليـات المتابعـة    "ورشـة  ب المشاركة -

 .أيدون/ ؤون المرأة، في مركز األميرة بسمة للتنميةتنظيم اللجنة الوطنية األردنية لش
جمعيــة حمايــة األســرة  "/إطــالق حملــة الحــد مــن التحــرش اللفظــي للفتيــات"ورشــة ب المشــاركة -

 .ربدإ –والطفولة 
تحــت رعايــة وزيــرة شــؤون المــرأة،  " معوقــات وصــول المــرأة لمراكــز القــرار "نــدوة المشــاركة ب -

 . عمان/ باء األسنان، في مجمع النقابات المهنيةتنظيم اللجنة النسائية في نقابة أط
 ."واقع وتحديات: ضاءات حول وزارة شؤون المرأةإ"ندوة ب المشاركة -
مفـــاهيم، واقـــع، تحـــديات وتطلعـــات    : حصـــاءات النـــوع االجتمـــاعي  إ" ورشـــة فـــي  المشـــاركة -

االجتمـاعي  دائرة اإلحصاءات العامة، بالتعاون مع المركز الـدنماركي لبحـوث النـوع    "/ مستقبلية

 .، عمان(KV!NFO)والمساواة 
بمرور عشرين سـنة علـى تأسيسـها،    "حتفال اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة بامشاركة ال -

ــة   وإطــالق اال ــة للمــرأة األردني / فــي المركــز الثقــافي الملكــي  " 2015-2012ســتراتيجية الوطني

 .، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي األميرة بسمةعمان
الــذي نظمــه " واقــع وتحــديات: المــرأة الالجئــة"كة فــي مــؤتمر المــرأة الالجئــة، بعنــوان  المشــار -

 .قصص نجاح/ مركز الالجئين في الجامعة، وذلك برئاسة الجلسة الثانية
 .جامعة اليرموك –مركز دراسات الالجئين / فعاليات ندوة اللجوء والنزوحب المشاركة -
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لمحلـي المتفاعـل مـع المركـز للمشـاركة بورشـة       ترشيح المركز لمجموعة مـن سـيدات المجتمـع ا    -

،  نظمتها اللجنة الوطنيـة األردنيـة لشـؤون    "التمكين السياسي للمرأة والشباب"تدريب بعنوان 

 .المرأة بالتعاون مع المركز الدنماركي للديمقراطية
ــة ب     - ــوع اإل إالمشــاركة فــي اجتمــاع مجموعــة العمــل المعني ــرة  . جتمــاعيحصــائيات الن تنظــيم دائ

 .حصاءات العامة ومركز المعلومات الدنماركياإل
بورقــة ) قــوة التــأثير نحــو قيــادة التغييــر...المــرأة العربيــة(المشــاركة فــي مــؤتمر المــرأة العربيــة  -

مركــز  -عمــل بعنــوان رؤيــة فــي مؤشــرات النجــاح للمــرأة القياديــة فــي ظــل المتغيــرات العالميــة     

 .ناألرد -عمان  /التفكير االبداعي للتنمية البشرية
  



  

  

  

  

  

  السادسالباب 

 النشاطات العلمية والتدريبية
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  النشاطات العلمية والتدريبية

عقــد العديـــد مــن المـــؤتمرات    2011/2012وضــعت الجامعــة فـــي خطتهــا للعـــام الجــامعي     

المعارض والدورات التدريبيـة، وذلـك لتفعيـل     إلىضافة والندوات العلمية والثقافية وورش العمل باإل

الثقافية مع المجتمـع المحلـي والجامعـات والمراكـز العلميـة والثقافيـة والمؤسسـات        عالقتها العلمية و

  .التربوية داخل المملكة وخارجها

مـع مؤسسـات علميـة    والبـرامج المشـتركة   تفاقيـات العلميـة   مـن اال  ًاوقد وقعت الجامعة عدد 

روب المعرفـة،  فـي مختلـف ضـ    اتنـدو والمـن المـؤتمرات العلميـة     ًاكمـا نظمـت عـدد    ،وثقافية مختلفة

إقامـــة عـــدد مـــن المعـــارض والمحاضـــرات العلميـــة فـــي مختلـــف    إلـــىوعـــدة ورش عمـــل، باإلضـــافة 

للمجتمـع المحلـي وللمؤسسـات     وكذلك تم عقد العديد من الـدورات الموضوعات العلمية والثقافية، 

  .الرسمية والخاصة

  والبرامج المشتركة االتفاقيات: أوًال

التـــي عقـــدتها الجامعـــة مـــع مؤسســـات علميـــة وثقافيـــة  االتفاقيـــات )1.6(يوضـــح الجـــدول   

  .مختلفة

التي عقدتها الجامعة مع المؤسسات العلمية والثقافية خالل الفترة والبرامج المشتركة االتفاقيات ) 1.6(جدول 

  31/8/2012 -1/9/2011من 

  اسم الجامعة أو المؤسسة

 
  مدة االتفاقية تاريخ التوقيع نوع االتفاقية

 

 سنوات سّت 7/9/2011 مذكرة تفاهم ASRF ولية لدعم البحوثالشركة الد

Academic Travel Abroad CET 
اتفاقية برنامج 

 تعليمي
28/9/2011 

 وخمسة ناتسن

  أشهر

  

 
El Hassan Business Park 

 
  3/10/2011 مذكرة تفاهم

  غزة -الجامعة اإلسالمية

 
  6/10/2011 اتفاقية تعاون

 
  

 ثالث سنوات

ABA Rule of Low Initiative 13/12/2011 مذكرة تفاهم  
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  اسم الجامعة أو المؤسسة

 
  مدة االتفاقية تاريخ التوقيع نوع االتفاقية

 

NATIONAL ASSOCIATION OF 
NANOINDUSTRY - (Russia( 

 خمس سنوات 14/12/2011 مذكرة تفاهم

  جامعة قاصدي مرباح ورقلة

 
 سنتان 2011 مذكرة تفاهم

ملحق تنفيذي وعلمي بين جامعة اليرموك 

 والجامعة اللبنانية
ملحق تنفيذي 

 وعلمي
 ث سنواتثال 26/1/2012

University of East Londonمذكرة تفاهم 
  

1/2/2012  

 7/2/2012 اتفاقية تعاون  Optimal الشركة  المثالية للتدريب
سنة واحدة قابلة 

  للتجديد

 

Erasmus Mundus Action 221/2/2012 مذكرة تفاهم 
 

Lund University  
 خمس سنوات 21/2/2012 مذكرة تفاهم

 كسندرجامعة فريدريك ال
Friedrich-Alexander University of 
Erlanger-Nuremberg ،Germany 

 6/2/2012 مذكرة تفاهم
  

 ثالث سنوات

 سنة واحدة 21/3/2012 اتفاقية  (JuNet) شركة شبكة الجامعات األردنية

  أكتوبر 6جامعة 

 
 سنة واحدة 16/4/2012 مذكرة تفاهم

  10/4/2012 )مذكرة تفاهم الجامعة  األرومتوسطية

  الجامعة الهاشمية
مذكرة تفاهم 

 إلنشاء ائتالف
  خمس سنوات 23/4/2012

 
AUBURN UNIVERSITY 

 
 خمس سنوات 22/5/2012 مذكرة تفاهم

  جامعة األمير سونكال

Prince of Songkla University
 3/5/2012 مذكرة تفاهم

  

 

 10/5/2012 مذكرة تفاهم أندونيسا/ جامعة األزهر
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  اسم الجامعة أو المؤسسة

 
  مدة االتفاقية تاريخ التوقيع نوع االتفاقية

 

Connecticut College 
 فصل الصيفيال 4/6/2012 اتفاقية جامعة كونكتكت

 خمس سنوات 10/6/2012 مذكرة تفاهم الجامعة الشافعية اإلسالمية

جمعية جائزة الملكة رانيا العبد الله للتميز 

 التربوي
 سنة واحدة 24/6/2012 اتفاقية تعاون

  شركة خالد رضوان لطايفة

Solutions Deve[opment Kit(SDK(  
  سنة واحدة  1/7/2012  اقية تعاوناتف

  سنة واحدة  12/7/2012  اتفاقية  AMIDEAST امديست

  شهر واحد  3/1/2013  تجديد اتفاقية B مديست ملحق تجديد اتفاقيةأ

  سنة واحدة  2/8/2012  اتفاقية تعاون  شركة البسملة للتدريب والتطوير اإلداري

  سنة واحدة  24/7/2012  ة تعاوناتفاقي  بشركة ارتياد لالستشارات اإلدارية والتدري

  اتفاقية تعاون  لتكنولوجيا المعلومات مؤسسة شجرة األفكار

تدريب وتأهيل 

وتطوير الكوادر 

  البشرية

4/7/2012  

The University of Mississipiصيفيالفصل ال  19/7/2012  اتفاقية  

 كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا
اتفاقية ارتباط 

  أكاديمي
  ناتسن  30/8/2012

   29/12/2011  اتفاقية مشروع  الوكالة الجامعية للمنظمة الفرانكفونية

The Kazakh National Kurmangazy 
Conservatory (KNKU), Kazakhstan

  مذكرة تفاهم

  
  سنوات ثالث  1/12/2011

Kazakh National University of Arts 
(KNUA), Kazakhstan 

  مذكرة تفاهم

  
  سنوات ثالث 4/11/2011
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 المؤتمرات: ثانيًا

 ):2.6(في الجدول رقم   كما 2011/2012خالل العام  ةعلمي اترمؤتم) 3(عقد في الجامعة 
  الجهـة المنظمـة اسـم المؤتمـر  الرقـم

  كلية االعالم مؤتمر اإلعالم والتحوالت اإلعالمية.1

2.
مؤتمر الفاروقي واسهاماته في االصالح الفكري اإلسالمي

  ريعة والدراسات اإلسالميةكلية الش  المعاصر

 فرنسا - كلية اآلداب بالتعاون مع جامعة نانت  المؤتمر الدولي األول في اللغة الفرنسية.3

 
  

 الندوات: ثالثًا
     ):3.6(في الجدول رقم كما  2011/2012خالل العام علمية  ةندو) 14(عقد في الجامعة 

  الجهـة المنظمـة  الندوةاسـم  الرقـم

  كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب  ج مفتوحة المصدرندوة البرام.1

  كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب  ندوة نظم معلومات العمال بين الواقع والمستقبل.2

3.
ــائزة    نـــدوة جـــائزة األميـــر فيصـــل للبحـــوث العلميـــة وجـ

  محمد بن راشد لإلبداع الرياضي

  كلية التربية الرياضية 

  مركز الالجئين والنازحين والهجرة القسرية  ة الالجئةندوة يوم المرأ.4

  كلية التربية  ندوة الحوار وأهميته في الحياة الجامعية .5

6.
نــدوة حــول ســبل تفعيــل التعــاون والتكامــل بــين كليــات   

  الحقوق والقضاء في األردن

  كلية القانون

  ةكلية االقتصاد والعلوم اإلداري  ندوة اإلصالح االقتصادي في األردن .7

8.
ــل   ــة عمـــ ــاع   "ورشـــ ــي قطـــ ــرية فـــ ــوارد البشـــ إدارة المـــ

  "الفنادق

  كلية السياحة والفنادق 

9.
نـــدوة القصـــة القصـــيرة فـــي األدب الفارســـي والعبـــري      

  الحديث والمعاصر

  كلية اآلداب 

  كلية التربية  ندوة أزمة القيم لدى الشباب العربي.10

  كلية العلوم   ندوة النفايات الصلبة في محافظة اربد.11

  كلية اإلعالم   ة الحريات الصحفية في األردن ندو.12

  كلية القانون  ندوة قانون المطبوعات والنشر.13

  مركز الالجئين والنازحين والهجرة القسرية  اللجوء والنزوح في عالم متغير .14
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 ورش العمل: رابعًا

     ):4.6(في الجدول رقم كما  2011/2012خالل العام ورشة علمية  )1(عقد في الجامعة 

  الجهـة المنظمـة  الورشةاسـم   الرقـم

ــرية فـــي قطـــاع  "ورشـــة عمـــل بعنـــوان  .1 إدارة المـــوارد البشـ

  "الفنادق

  كلية السياحة والفنادق 

  

 2011/2012خالل العاممختلفة النشاطات العلمية واليام األمحاضرات وال: خامسًا

 ):5.6(في الجدول رقم   كمانشاطًا متنوعًا ) 11(تم إقامة 
  الجهـة المنظمـة  النشاطسـم ا  الرقـم

ــوم علمــي لكليــة الشــريعة والدراســات اإلســالمية بعنــوان       .1 ي

كفـــــاءة االقتصـــــاد اإلســـــالمي فـــــي النهـــــوض باالقتصـــــاد  "

  "العالمي

  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

اليوم العلمي لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلـوم الحاسـوب   .2

  "ع الريادية األفكار اإلبداعية والمشاري"بعنوان 

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم 

  الحاسوب

  كلية الفنون الجميلة  االحتفال بيوم المسرح العالمي.3

  .حفل تكريم طلبة المدرسة النموذجية المتفوقين في امتحان الثانوية العامة.4

  . حفل استقبال أعضاء الهيئة التدريسية الجدد.5

  .احتفال الجامعة بيوم الشجرة.6

  .السابقتكريم األستاذ الدكتور سلطان أبو عرابي رئيس الجامعة حفل .7

بـن  احفل استقبال بمناسبة العيد الخمسين لميالد صـاحب الجاللـة الهاشـمية الملـك عبداللـه الثـاني       .8

  . الحسين المعظم

  .االحتفال بيوم العمال العالمي.9

ن طـــالل المعظـــم بعنـــوان اإلعـــداد والتنظـــيم لمحاضـــرة صـــاحب الســـمو الملكـــي األميـــر الحســـن بـــ  .10

  .التي عقدت في جامعة اليرموك" التحديات التي تواجه الشباب في القرن الواحد والعشرين"

  .حفل تكريم الزميالت والزمالء األكاديميين واإلداريين المتقاعدين من الجامعة.11
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لنشـاطات وفعاليـات   قامت دائرة العالقات العامة واإلعالم بالمشاركة في التنظـيم واإلعـداد   : سادسًا

هـذه  كانـت  ، سـواء  2011/2012مختلفة غير مدرجة على جدول النشاطات العلمية للجامعـة للعـام   

  : النشاطات من وحدات الجامعة أو من مؤسسات المجتمع المحلي وذلك على النحو التالي

ة محاضــر) 28(معــارض، ) 4(أيــام علميــة،  ) 4(ورشــة عمــل،  ) 13(نــدوات، ) 9(مــؤتمرات، ) 3(

 نشـــاطًا) 50(مـــدارس، لل ةزيـــار) 68(، تانمســرحي ) 2(، واجتماعـــًا لقـــاًء) 29(حواريـــة،  ةجلســ و

 .طلبة الماليزيينلل
  



  

  

  

  

  

  السابعالباب 

  مختبرات البحث ومختبرات التدريس

 والحاضنات البحثية ومختبرات الحاسوب
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  مختبرات البحث ومختبرات التدريس والحاضنات البحثية ومختبرات الحاسوب

كلياتهـا، وتقـوم بتزويـد     مختلـف وإنشـاء المختبـرات فـي     جهزةتعنى الجامعة بمتابعة تحديث األ

توصلت إليه التكنولوجيا، ولهذا الغرض تسعى الجامعة للحصول على منح من مختبراتها بأحدث ما 

جهات عالمية مثل المجموعة األوروبية، والبنك الدولي، وتسـعى للحصـول علـى مـنح مـن مؤسسـات       

في  ،وشركات محلية وعربية وأجنبية، فقد أنشأت الجامعة مجموعة من مختبرات البحث المتخصصة

  :وهي موزعة كما يلي مختلف كلياتها ومراكزها،

   مختبرات كلية العلوم: أوًال

  مختبرات قسم علوم األرض والبيئة -أ

  مختبر المجهر اإللكتروني الماسح -1

  :التالية جهزةيضم المختبر األ

مـزودة   ،لدراسـة الصـخور والمعـادن    ،ميكروسكوب ضـوئية مسـتقطبة وفلورسـنت    أجهزةمجموعة  -  

 جهــزةوهــذه األ. وجهـاز حاســوب لتخــزين الصــور  ،لفزيونيــةبكـاميرات تصــوير عاديــة ورقميــة وت 

  .تخدم أبحاث طلبة قسم الجيولوجيا والعلوم الحياتية والفيزياء وكلية الحجاوي

 FEIمــن نــوع . م2003نهايــة عــام  هصــناعة هولنــدا تــم تركيبــ :  المجهــر اإللكترونــي الماســح   -
Quanta 200    ــينية ــعة السـ ــام تحليـــل باألشـ ــزود بنظـ ــه رقمـــي  وهـــذ. EDAXمـ ــاز كلـ ا الجهـ

 إلـى التـي يمكـن تخزينهـا أو إرسـالها     ، ومن حيث المخرجات ،من حيث التحكم الكامل ،محوسب

 .أصحابها عبر البريد اإللكتروني

 ،حيـث يخـدم عـدة مسـاقات فـي علـم الجيولوجيـا        ،تعليميـة الألغـراض  ليستخدم هذا الجهاز 

ومسـاقات فـي أقسـام أخـرى      ،ور بأنواعهـا منها المعادن والمستحاثات الدقيقة والجيوكيمياء والصخ

  .مثل التقنيات الدقيقة في العلوم الحياتية

مقترنة ) عشرات اآلالف(لقدرته على عمل صورة مكبرة جدًا  ،كما يقدم خدمات بحثية هامة

 فهـــو يخـــدم طيفـــا واســـعًا مـــن التخصصـــات داخـــل الجامعـــة ،مـــع التحليـــل الكمـــي والكيفـــي للعينـــات

الــداخلي يخــدم قســم الجيولوجيــا والكيميــاء والفيزيــاء والعلــوم الحياتيــة     فعلــى الصــعيد. هــاوخارج

  .واآلثار

ــا  ــى الصــعيد الخــارجي  أم ــة     عل ــدت هــذه الخدم ــىفقــد امت ــة فــي    معظــم إل ــات األردني الجامع

كمــا أن هــذا  ،جميــع التخصصــات الهندســية والصــيدالنية  إلــىإضــافة  ،التخصصــات المــذكورة أعــاله

  .رج المملكة منها الجامعات العراقية والسورية والجزائريةالجهاز قدم خدمات لجهات خا
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  .لخارج الجامعة% 30لجامعة اليرموك و % 70وبالنسبة لتوزيع األعمال فهي تقريبًا 

  مختبر بصريات المعادن -2

  :يحتوي هذا المختبر علي ما يلي

  .)22(عدد (Polarized Microscope)ميكروسكوب مستقطب 

 .)13(عدد  (Reflected Microscope)ميكرسكوب عاكس للضوء 

 .عينات معدنية مختلفة لتدريس مختبر المعادن

 .)18(عدد  الصور الجوية لتحليلستيريوسكوب حجم كبير 

عـدد   ستيريوسكوب صغير الحجـم بحجـم النظـارة الطبيـة أيضـًا لتـدريس مختبـر الصـور الجويـة         

)26(. 

 : يدرس في هذا المختبر مختبرات المساقات التالية

  )بصريات المعادن( 222ج .ع

 )الصخور النارية والمتحولة( 331ج .ع

 )الصخور الرسوبية( 332ج .ع

استخدامه في الفصل الصيفي مـن قبـل طـالب الجيولوجيـا الميدانيـة لدراسـة        إلىباإلضافة 

 .، وذلك باستخدام الميكروسكوب(thin sections)مقاطع رقيقة للصخور 

  .لبحث من قبل أعضاء هيئة التدريساكما يستخدم هذا المختبر ألغراض 

  

  مختبر التربة والجيولوجيا الهندسية -3

  :ىويحتوي هذا المختبر عل

  .جهاز لقياس النفاذية

 .جهاز لقياس التوزيع الحجمي لحبيبات التربة

 .جهاز لقياس الضغط المحوري الالمحصور

 .جهاز لقياس الضغط الثالثي المحصور

 .ب أعلى كثافة وأقل رطوبةنضغاط التربة وحسااجهاز لقياس 



 مختبرات البحث ومختبرات التدريس والحاضنات البحثية ومختبرات الحاسوب

 
137

 .جهاز قياس لدونة التربة

ــافة  ــة     إلـــىباإلضـ ــة ودرجـ ــلية الكهربائيـ ــة والموصـ ــعة الحقليـ ــبع والسـ ــة التشـ أدوات لقيـــاس درجـ

  .البحث العلميوألغراض ويستخدم هذا المختبر للتدريس . الحموضة

  

 مختبر المياه  االمتصاص -4

  .المطياف الضوئي  Spectrometerويشتمل هذا المختبر على جهاز 

   PH – Meter ،EC – Meter  ،Turbidity Meter : أجهزةوكذلك 

، ويسـتخدم هـذا المختبـر    أدوات تسـتخدم لتحضـير العينـات والتحليـل بالمعـايرة       إلىباإلضافة 

وهـذا   ،لمعرفة تركيز العناصر باستخدام المطياف الضوئي ه،إلجراء التحاليل الكيميائية لعينات الميا

فـي   اسـتخدامه  إلـى باإلضـافة  . يستخدم من قبل طلبة الدراسات العليـا وطلبـة البكـالوريوس   المختبر 

  .البحث العلمي من قبل أعضاء الهيئة التدريسية

  

  المستحثات الالفقارية والمجهريةمختبر  -5

 :ميكروسكوبًا صالحًا للعمل تخدم المواد التالية 26يوجد في هذا المختبر  -

 .يةمستحاثات الفقار 210ج .ع .1

 .طبقات وجيولوجيا تاريخية 213ج .ع .2

 .مستحاثات مجهرية 311ج .ع .3
  

  مختبر تطبيقات الحاسوب -6

  :يستخدم هذا المختبر في تدريس مختبرات المساقات التالية

  نظم المعلومات الجغرافية -

  تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية -

  االستشعار عن بعد -

  االستشعار عن بعد في الجيولوجيا -

  وفيزياء التطبيقيةمبادئ الجي -

  الجيوفيزياء الهندسية المتقدمة -
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  س اآلبارــجيولوجيا تحت سطحية وج -

  :يحتوي المختبر على

  جهاز حاسوب 20 -

- DATA SHOW 
-  Scanner A3   
 

  والجيوماتكس مختبر الجيوفيزياء -7

ــالوريوس والدراســـات العليـــا ، وإلجـــراء    جهـــزةتســـتخدم هـــذه األ ألغـــراض تعليميـــة لطـــالب البكـ

  .ث ألعضاء هيئة التدريس وطالب الماجستير في الجامعةاألبحا

   :التالية جهزةويشتمل هذا المختبر على األ

  ) Geometrics Magnetometer G856A( 2جهاز المسح المغناطيسي عدد  -

 جهاز المسح الكهربائي  -

  VLF )(Very Low Frequencyجهاز  -

 جهاز المسح الكهربائي ثالثي وثنائي األبعاد -

 ح الزلزاليجهاز المس -

 )الحبس الكهربائي المزمن( time domainجهاز  -

 جهاز المحطة الشاملة  -

 جهاز تحديد المواقع الجغرافية -

 جهاز المساحة الثيودواليت -

  جهاز المساحة الميزان -

 )Arc GIS and ENVI( محمل عليها برمجيات) 5(حاسوب عدد  أجهزة -

ضــاء هيئــة التــدريس وطلبــة الدراســات  يســتخدم هــذا المختبــر ألغــراض البحــث العلمــي مــن قبــل أع  

  . العليا

  

  



 مختبرات البحث ومختبرات التدريس والحاضنات البحثية ومختبرات الحاسوب

 
139

  مختبر بحث  -8

  : التالية جهزةيحتوي هذا المختبر على األ   

 . خالط -
 . أفران تجفيف وأفران حرق -
 . ميزان -
 .جهاز لقياس التوزيع الحجمي لحبيبات التربة -
 . مجموعة مناخل  -

  .يستخدم هذا المختبر ألغراض البحث العلمي والتدريس

  

  الطبقات والمعادن مختبر -9

  . لدراسة خامات المعادن) 9(يحتوي هذا المختبر على ميكروسكوب عدد 

  : يستخدم هذا المختبر لتدريس المساقات التالية

 علم المعادن 220ج .مختبر ع .1
 طبقات وجيولوجيا تاريخية 213ج .مختبر ع .2

ة الدراسـات  كما يسـتخدم هـذا المختبـر ألغـراض البحـث مـن قبـل أعضـاء هيئـة التـدريس وطلبـ           

  .العليا

  

  مختبر الجيوكيمياء -10

  يحتوي هذا المختبر على جهاز تقطير المياه

  )أ475(ج .يستخدم هذا المختبر للتدريس العملي لمساق الجيوكيمياء ع

  .تحضير العينات الصخرية والتربة للتحاليل المختلفة

  

  مختبر جهاز االمتصاص الذري  -11

  . متصاص الذرييحتوي هذا المختبر على جهاز اال

يستخدم هذا الجهاز إلجـراء التحاليـل المختلفـه لمعرفـة تركيـز العناصـر كيميائيـًا فـي العينـات          

  . ًاالمختلفة سواء كانت عينة صخرية أو مياه

  . يستخدم هذا الجهاز لألغراض التعليمية لطلبة البكالوريوس

راســات العليــا فــي   يســتخدم ألغــراض البحــث مــن قبــل أعضــاء الهيئــة التدريســية وطلبــة الد       

  . الجامعة

  . كما يستخدم لتحليل العينات من خارج الجامعة مقابل أجرة
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  مختبر الصخور الصناعية  -12

  . يحتوي هذا المختبر على مناخل

  .الصخور الصناعية 432ج .يدرس في هذا المختبر جزء من مختبر ع

الدراســات العليــا فــي  ألغــراض البحثيــة مــن قبــل أعضــاء هيئــة التــدريس وطلبــة   لكمــا يســتخدم 

  .الجامعة

  

  مختبر بحث المياه والبيئة -13

  :يحتوي هذا المختبر على 

 )2(جهاز الطرد المركزي عدد  .1
 )2(ن حرق عدد أفرا .2

  . يستخدم هذا المختبر إلجراء عمليات الطرد المركزي والحرق لعينات التربة

الدراسات العليا من قبل أعضاء هيئة التدريس وطلبة يستخدم ألغراض البحث العملي.  

  

  التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية

  1مختبر حاسوب عدد 
  1مختبر الجيوماتكس عدد 

  1مختبر بحث الجيوفيزياء عدد 
  1لكتروني الماسح عدد مختبر المجهر اإل

  1مختبر وحدة االمتصاص الذري عدد 

  

  مختبرات قسم العلوم الحياتية -ب

 :ةمختبرات العلوم الحياتية العام -1

  :هما ثناناولى وعددها ها المساقات العملية العامة للسنة األفيويدرس 

  .144، مج 143مج  

  

 :مختبرات النبـــات -2

الجزء العملي لمساقات النبـات ومورفولوجيـا النبـات وتشـريح النبـات ومسـاق        فيهاويدرس 

  .304ك ،  303ك  :هما الفلورا والغطاء النباتي في األردن وعلم البيئة وعددها اثنان
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 :مختبرات علم الحيوان -3

هــا يــدرس فســيولوجيا الحيــوان، علــم األنســجة، التشــريح، علــم الطفيليــات، الالفقاريــات  فيو

  .303، ك 106، مج 105مج  :وهـي. وينيوعلم الحياة التك

 

 :مختبر الكيمياء الحيوية -4

  .220مساقات الكيمياء الحيوية وفسيولوجيا النبات مج  فيهويدرس 

 

 :ياء الدقيقةمختبر األح -5

تـــدرس مســـاقات األحيـــاء الدقيقـــة، علـــم الفيروســـات، األحيـــاء الدقيقـــة الصـــناعية         وفيـــه

الحيويـة   مساق من مسـتوى الماجسـتير وهـو مسـاق التقانـات      إلىوالبكتيريا الطبية، إضافة 

 .243لألحياء الدقيقة مج 
  

 :مختبر الوراثة والبيولوجيا الجزيئية -6

ومســاق علــم  ،لجزيئيــة لطلبــة البكــالوريوس والماجســتيرتــدرس مســاقات البيولوجيــا ا وفيــه

 .216مساق علم الوراثة الخلوية مج و ،الوراثة
  

 :مختبر طلبة الماجستير -7

مثل علم الكيمياء الحيويـة التجريبـي،    ،ويدرس في هذا المختبر معظم مساقات الماجستير

 .وغيره 105التقانات الحيوية، الوراثة المتقدمة ومساقات النبات المتقدمة مج 
  

 :مختبرات أبحاث الكيمياء الحيوية -8

وتجـرى فيهـا األبحـاث المتعلقـة باإلنزيمـات والبروتينـات والفيتامينـات وغيرهـا مـن مواضـيع           

  .210، مج 212مج  :هما ثناناالكيمياء الحيوية وعددها 
  

 :مختبر أبحاث علم الوراثة -9

ت المتعلقــة بهــا وتــأثير بعــض إجــراء بحــوث متعلقــة بــاألمراض الوراثيــة واإلنزيمــا فيــهويــتم 

 .214المواد على الجينات مج 
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 :مختبرات أبحاث األحياء الدقيقة -10

األبحـــاث العلميـــة حـــول البكتيريـــا الطبيـــة وتشخيصـــها بـــالطرق التقليديـــة        فيهـــاوتجـــرى 

  .237مج واحد ئية وأبحاث التقانات الحيوية باستخدام الكائنات الدقيقة، وعددها يوالجز
 

 :لنباتمختبرات أبحاث ا -11

ــاوتجــرى  ــة بتصــنيف    فيه ــات، األبحــاث المتعلق ــات النب ــات  ،وتشــريح النب  ،وفســيولوجيا النب

  .239 والمعشبة 241بة ومختبري بحث مج ثنان وتشمل المعشاوعددها 

 

 : مختبر أبحاث المناعة والطفيليات -12

ت أبحــاث فــي علــم المناعــة وإنتــاج األجســام المضــادة والمناعــة ضــد الطفيليــا      فيــهوتجــرى 

 .140وزراعة األنسجة الحيوانية مج 
  

 :مختبر أبحاث علم األنسجة -13

لكترونـي  لمجهـر الضـوئي واإل  أبحاث حول األنسجة الحيوانية ودراستها باسـتخدام ا  فيهوتتم 

 .208مج 
 

  : مختبر أبحاث الوراثة الجزيئية -14     

 ،ونـــواتج طبيعيـــةة الوراثيـــة لمركبـــات اصـــطناعية يدراســـة الســـم لأبحـــاث حـــو فيـــهوتجـــرى 

ســة الجينــات أبحــاث متعلقــة بهند إلــىإضــافة  ،وخاصــة تلــك الموجــودة فــي النباتــات الطبيــة  

  .141لخدمة الصناعة مج 

  

  مختبرات قسم اإلحصاء  -جـ

  : التالية جهزةويحتوي على األ  Aمختبر  -1

  :  موزعة على النحو التالي NECمن نوع ًا حاسوب) 32(

  .المختبرلمشرفي  ينصمخص ينحاسوب 2 -

  . مخصصة للطلبة ًاحاسوب 30 -

  . مربوط مع الجهاز المخصص للمدرس Data Showجهاز  -
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 ).مخصصة للطلبة(لطباعة الوظائف  brother hl - 5140واحدة نوع طابعة  -
 

    : التالية جهزةاألويحتوي على  B مختبر  -2

  :موزعة على النحو التالي ًاحاسوب 15

  . NECمن نوع  حاسوب مخصص للمدرس -

 )NECمن نوع  1و  Compaqمن نوع  13(مخصصة للطالب  ًاحاسوب 14 -

 .مربوط مع الجهاز المخصص للمدرس data showجهاز  -
  

  مختبر الدراسات العليا -3

مخصصـة لطلبـة الدراسـات     ) NECمن نوع  2و  Compacنوع  7(حاسوب  أجهزة) 9( .1

 . العليا

 

جســتير والمحاضــرات التطبيقيــة فــي  يســتخدم لمناقشــات الما) Data Show )Hitachiجهــاز  -4

  .القسم

  

  مختبرات قسم الكيمياء -د

 المختلفـة للبحـث فـي مجـاالت الكيميـاء      ًامختبـر ) 12(مختبـرات للتـدريس و  ) 10(يضم القسـم  

  .منها

 .مختبر حاسوب .1

 .ورشة زجاج .2

 ).GC-Ms( ةمختبر مطيافية الكتل .3

 ).NMR(مختبر الرنين المغناطيسي  .4

  :هي الرئيسية جهزةواأل

1. Atomic absorption Spectrophotometer (AAS). 
2. Florescence spectrophotometer. 
3. FT-IR 
4. Inductively coubled plasma (ICP). 
5. Gas chromatograph (GC). 
6. High Performance liquid chromotograph (HPLC). 
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  مختبرات قسم الفيزياء -هـ 

  :االت الفيزياء المتعددة وهيالقسم مجموعة من مختبرات البحث المتخصصة في مج يضم

  .مختبر مطيافية موسبارو -1

 .مختبر صنع الرقائق -2

 .مختبر الخصائص الضوئية -3

وهــو أحــد مختبــرات البحــث الــذي يعمــل علــى خدمــة        :  مختبــر حيــود األشــعة الســينية    -4

إضـافة   ،الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا في الجامعـات األردنيـة  

المؤسســات المحليــة، حيــث يــتم دراســة العينــات مــن حيــث تحليلهــا نوعــا   الشــركات و إلــى

 .البلورية هاوكما وخصائص

 .مختبر التقانات النووية وقياس تركيز الرادون -5

 .مختبر تألق األشعة السينية -6

 .مختبر مطيافية أشعة جاما -7

 .مختبر حاسوب متقدم -8

 .مختبر الفيزياء الحاسوبية -9

 .مختبر الفيزياء الطبية -10

 .فيزياء المغناطيسيةمختبر ال -11

 .مختبر ميزان فارادي -12

والهــدف مــن هــذه المختبــرات تــدريب طلبــة الدراســات العليــا علــى البحــث العلمــي األصــيل       

  .المجتمع المحلي إلىوتطوير المعرفة العلمية وإغنائها، والمساهمة في نقل التكنولوجيا 

 ،التطبيقيــة فــي الجامعــةكمــا أن هنالــك عالقــة وطيــدة بــين القســم ومركــز الفيزيــاء النظريــة و 

  .هورفع شأن بغية المساهمة في تنمية القسم ،تتعلق بالتعاون العلمي والبحثي األكاديمي بينهما

مجموعـة مـن مختبـرات    و، ووحدة تسـييل النيتـروجين   ويضم القسم ورشة ميكانيكية متميزة

يتـي التـدريس   دفـع عمل فـي  جانـب طـاقم مؤهـل مـن الفنيـين الـذين يسـهمون         إلـى التدريس المحدثة، 

  .والبحث العلمي

وينــوي القســم إنشــاء العديــد مــن المختبــرات فــي مجــاالت الفيزيــاء النوويــة وفيزيــاء الحالــة   

 .الصلبة في العامين القادمين
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  مختبرات قسم الرياضيات  -و

موزعـة علـى النحـو     بوحاسـ  أجهـزة وتحتوي على ) 2(المختبرات الموجودة في القسم عددها 

  .)أسودلونها  Dellنوع  ًا منجهاز 30، و HPنوع  ًا منزجها 28(عدد  :اآلتي

  

  مختبرات كلية اآلداب: ثانيًا

  .تضم الكلية ستة مختبرات بحث وتدريس ومختبر حاسوب يتبع مركز الحاسب والمعلومات

  مختبرات قسـم الجغرافيـا -أ

وهو  م،2002/2003تم تأسيس مختبر قسم الجغرافيا في كلية اآلداب في العام الدراسي 

يستخدم في تدريس المساقات العلمية، والسيما تلك المساقات المتعلقة بأنظمة المعلومات 

      والكارتوجرافيا الرقمية  Remote Sensingواالستشعار عن بعد  GISالجغرافية 

Digital Cartography ومساقات أخرى نظرية يستخدم الجانب العملي في تدريسها.  

 وبرمجية   ArcGISبعض البرمجيات التطبيقية مثل برمجية ويتوفر في مختبر القسم 

ERDAS  وبرمجيةArcView  وبرمجيةGeomatica وهي برمجيات خاصة بأنظمة ،

  .المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد والخرائط

جهاز حاسوب مرتبطة فيما بينها بشبكة حاسوبية وجهاز عرض  30ويشتمل المختبر على 

Data Show    الحاسوب هي كما يلي هزةأجو:  

  نوع الجهاز  جهزةعدد األ

10 Compaq p4 with 2.00 MHz

20 GIS/ Remote Sensing PC (NEC TW 100 Workstation)

  كما يحتوي المختبر على جهاز واحد 

GIS/ Remote Sensing Server "NEC SA 2500 SATA Server"   جهـاز   إلـى باإلضـافة

ويحتوي المختبر أيضـًا علـى خـرائط طبوغرافيـة تغطـي العديـد مـن        . Hpوطابعة  Hpماسح ضوئي 

سيتريوســكوب جيــب وجهــاز توقيــع   4و  Planimeterمنــاطق المملكــة، وجهــاز قيــاس المســاحات  

  .30000:1ومجموعة من الصور الجوية ذات المقياس  GPSعالمي 
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  مختبرات قسـم اللغات الحديثة -ب

  مختبر اللغة الفرنسية -1

ــر ســماعي  وهــو ال  ،ويســتخدم فقــط لتــدريس الطــالب علــى نطــق اللغــة الفرنســية      ،هــو مختب

ويســتخدم مــن قبــل طــالب اللغــات  ،بــل علــى مســجالت فقــط ،يحتــوي علــى شاشــات حاســوب

، وتشـرف عليـه مدرسـة تحمـل درجـة البكـالوريوس فـي اللغـة         المحاضـرات  الحديثة في أوقـات 

  .الفرنسية
  

 مختبر اللغة اإليطالية -2

  Data Show جهــاز عــرض مــع) 2(ي علــى جهــاز حاســوب عــدد مختبــر مصــغر يحتــو هــو

هديـة للجامعـة مـن قبـل      مدوقـد قـُ   ،وهو خاص بتدريس اللغـة اإليطاليـة   DVDوتلفزيون مع 

  .السفارة اإليطالية
  

  مختبر اللغة الروسية -3

 Panasonic مـع مسـجل نـوع    ) 1(عـدد   Lab Topمختبـر مصـغر يحتـوي علـى جهـاز       هـو 
  .للجامعة من قبل السفارة الروسية وقد قدم هدية) 1(عدد 

  

 مختبر قسم اللغات السامية والشرقية -جـ

  -:من مختبر قسم اللغات السامية والشرقية يتكون

وعلـى جهـازي تسـجيل مـع     )  Hyundai(طاولة تحكم تحتـوي علـى جهـاز كمبيـوتر نـوع       -1

  )Power(لوحة 

) Head Phone(اعة خشبية ملبسة بالفورمايكا وتحتوى كل منها علـى سـم   ةكابين) 24( -2

 ،رســال وتســجيل الصــوت إســتقبال وال ةوجهــاز تســجيل مثبــت ضــمن الكابينــ  ) Jet(نــوع 

 .م رئيسية كمبيوتريةكوحدة تح إلىضافة باإل

 .ًامنجد ًاكرسي مختبر دوار 25  -3

 .ةبوص 14تلفزيون بانوسونك  -4

 .بوصة 29تلفزيون شارب  -5

 .نوع شارب)  DVD(جهاز  -6
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 .سماعتين كبيرتين نوع دكوراتيف -7

 .أربع سماعات نوع شارب -8

 .ةبوص 14وتلفزيون شارب ) DVD(طاولة فورمايكا ذات ثالثة رفوف ل  -9

 

 نجليزيةمختبر قسم اللغة اإل -د

  : ثالثة مختبرات وهي

 . جهاز كمبيوتر 30ويتكون من ) 1(مختبر القرية   . أ

 ). Data Show(جهاز كمبيوتر وشاشة عرض  40ويتكون من ) 2(مختبر القرية   . ب

  . كمبيوتر أجهزة وليس فيه ،وهو مختبر لغوي) 3(قرية مختبر ال  . ت

  

  مختبر قسم اللغة العربية -هـ 

  .يوجد مختبر بحث واحد  

  

  

  مختبر قسم الترجمة -و

  .جهاز استماع) 26(مختبر تدريس واحد يحتوي على   

  

  مختبرات العمادة –ز 

ز حاسـوب والثـاني   جهـا ) 17(نترنـت السـتعمال الطلبـة، يحتـوي األول علـى      لإليوجد مختبـران    

  .شاشة عرض إلىباإلضافة  ،جهاز حاسوب) 28(على 
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  مختبرات كلية التربية: ثالثًا

  :تضم الكلية المختبرات التالية

  :مختبر اإلرشاد .1

وأدوات التغذيــة البيولوجيــة الراجعــة، وتجــري فيــه   ،مثــل كرســي االســترخاء جهــزةحــدث األأويضــم 

 ،ةواالختبــارات اإلكلينيكيــ ،واختبــارات الشخصــية ،رات الــذكاءاالختبــارات النفســية بأنواعهــا، كاختبــا 

  .وخاصة المعالجات السلوكية ،والمعالجات النفسية بمختلف أشكالها

  

  :مختبر اللغات. 2

وحــدة مكونــة مــن مســجل وســماعة رأس مــع ميكرفــون،   لوحــدة منفصــلة، كــ 30يحتــوي علــى 

وحــدة  إلــىباإلضــافة  ،مــا يريــدويســتطيع الطالــب مــن خاللهــا أن يســمع وأن ينطــق أو يســجل   

ن يضـع المـادة التعليميـة المناسـبة     أالطالـب و  مـع  رئيسية للمدرس يستطيع من خاللها أن يتكلم

  .سمعها للطلبةأن يو

  

  :مختبر التعليم المصغر. 3

لتعزيز قـدرة طـالب التربيـة العمليـة علـى إعطـاء حصـص         المهمةيعد هذا المختبر من الوسائل 

ه الحصــص مــن قبــل الطــالب اآلخــرين بإشــراف المــدرس؛ حيــث يــتم تصــوير وتقيــيم هــذ ،صــفية

ويتسـع هـذا المختبـر    . لتقويمها وبيان األخطـاء ومعالجتهـا   ،هذه الحصص وإعادة بثها للطالب

     ويقسـم المختبـر مـرآة   . وجهـاز فيديــو وكـاميرا فيـديو    طالبًا ويحتوي علـى جهـازي تلفـاز     60لـ

)one - way mirror (الحقيقية وغرفة المشاهدة والعرض ن غرفة الصفتقسم ما بي.  
  

  :مختبر تكنولوجيا التعليم. 4

 ،ويــدرس بــه مســاقات إنتــاج التقنيــات التعليميــة ،الوســائل التعليميــة أجهــزة جميــعيحتــوي علــى 

ــىباإلضــافة  ،واســتخدامها فــي مرحلتــي البكــالوريوس والماجســتير    واســتخدام  مســاق إنتــاج  إل

الوســـائل التعليميـــة لطلبـــة   نتـــاج واســـتخدامإلبـــة الماجســـتير، ومســـاق  الوســـائل التعليميـــة لط

  .البكالوريوس
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  :مختبرات الحاسوب. 5

وجهــاز عــرض   ،جهــاز حاســوب ) 31(وتشــمل أربعــة مختبــرات يحتــوي كــل مختبــر منهــا علــى     

  . بيانات يتم توظيفها في تدريس مساقات الحاسوب المقررة في أقسام الكلية
  

  :لخدمات البحثيةوحدة االستشارات وا. 6

ـــة فــي تقــديم االستشــارات حــول إدخــال البيانــات     والتحليــل اإلحصــائي   ،وهـــي وحــدة متخصصـ

ــة التــدريس     ـــة مــن أعضــاء هيئ ـــة التربيـ باســتخدام  ،العليــا توطلبــة الدراســا  ،للبــاحثين فــي كليـ

 ).SPSS(البرامج اإلحصائية المختلفة مثل 

  

  اإلسالميةمختبرات كلية الشريعة والدراسات : رابعًا

  :تحتوي كلية الشريعة والدراسات االسالمية المختبرات اآلتية

  ) 2(مختبر التالوة والتجويد عدد  -1

ةمختبر التالوة والتجويد من الوسائل  يعدلتعزيـز التعلـيم فـي هـذه المـادة، حيـث يوجـد         المهم

لجهــاز جهــاز حاســوب يــتحكم فيهــا ا) 20(فيــه عــدة تقنيــات لتحقيــق هــذا الغــرض، فيوجــد فيــه 

  .الرئيس الخاص بالمدرس

تحتـــوي هــــذه الحواســــيب علـــى جهــــاز يــــتم فيـــه تحقيــــق الهــــدف األول مـــن المختبــــر وهــــو      

علــى شــريط خــاص بكــل طالــب يجلــس علــى حاســوبه،  فيســجل صــوته وصــوت        " التســجيل"

وبذلك يستفيد الطالـب بتصـحيح األخطـاء الـواردة فـي       ،القارئ الذي يعيد اآليات القرآنية بعده

أمــا . فــي الجانــب العملــي فــي التجويــد  تتحّقــق الفائــدةمــن خــالل ســماع القــارئ وبهــذا  قراءتــه 

فـي عـرض المـادة النظريـة      المهمـة هذه التقنيـة  ) Data Show( الجانب النظري فمن خالل ال 

مـن خـالل جهـاز المـدرس وعرضـه علـى الطـالب مـن         ) CD(دخال أي شـيء فـي قـرص    إفيمكن 

لطلبـــة لـــو عرضـــت المـــادة النظريـــة مـــن غيـــر صـــور أو   فهنالـــك صـــعوبة علـــى ا ) Data(خـــالل 

  .االستفادة في الجانب النظري تحققتوبهذا . رسومات

  

  المكتبة الحاسوبية -2

ــة    ــارة عــن مكتب ــة تحتــوي علــى   إهــي عب ــت، حاســوب متطــورة وموصــولة باإل   أجهــزةلكتروني نترن

 :قسمين رئيسين إلى، تنقسم المكتبة الحاسوبية ًاجهاز) 20(وعددها 
قـاعتين، قاعـة    إلـى حاسـوب مقسـمة    أجهـزة ويحتـوي علـى   ): الحاسـوبي (إللكترونـي  القسم ا  -  أ

  .تاما فصًالللذكور وقاعة لإلناث مفصولتين 
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قـاعتين ، قاعـة للـذكور وقاعـة لإلنـاث، وتضـم هاتـان         إلـى وينقسـم  : ثيـ قسم تخريج األحاد  -  ب

 .ات الطلبةالتي تستخدم في تدريس مساق، القاعتان كتب تخريج األحاديث النبوية الشريفة
 

  :القيام بما يلي) القسم اإللكتروني(القسم األول  وساطةبيستطيع الطالب 

الحاسـب فـي دراسـته     أجهـزة االستفادة من جميع البرامج والموسوعات اإلسالمية التي تحتويها 

برنـامج مكتبـة   : وأبحاثه وتضم هذه البرامج جميع أقسام الشريعة اإلسـالمية وهـذه البـرامج هـي    

ــة األلفيــة، برنــامج مكتبــة الفقــه وأصــوله،         التفســير،  برنــامج الموســوعة الذهبيــة، برنــامج المكتب

برنامج مكتبة العقائـد والملـل، برنـامج مكتبـة السـيرة النبويـة، برنـامج مكتبـة المعـاجم والغريـب،           

برنـــامج مكتبـــة األحاديـــث الضـــعيفة، برنـــامج مكتبـــة األخـــالق والزهـــد، برنـــامج مؤلفـــات الشـــيخ   

العربـي،   نامج في ظالل القرآن، برنامج مكتبـة األدب العربـي،  برنـامج مكتبـة الشـعر     والتلميذ، بر

برنــامج مكتبــة أصــول الفقــه، برنــامج الخطــب المنبريــة، برنــامج أعمــال القلــوب الرقــائق، برنــامج    

اإلعجاز العلمي فـي القـرآن الكـريم، برنـامج المتـرجم الفـوري النـاطق، برنـامج تربيـة األبنـاء فـي            

  .برنامج األسرة والحياة الزوجية، برنامج قاموس المصطلحات الدينيةاإلسالم، 

 الــتحكم بجميــع هعــن طريقــأو خــادم يــتم ) SERVER(ٍوجميــع هــذه البــرامج مرتبطــة بســيرفر 

الموصـولة فيـه، وهـذه البـرامج جميعـا تهـم طلبـة الكليـة وكـذلك طلبـة الكليـات األخـرى              جهزةاأل

  ).س، ماجستير، دكتوراهبكالوريو(بمختلف مستوياتهم العلمية 

  .نترنت للحصول على األبحاث والمواضيع المطلوبةاستخدام  اإل -

 .نترنت لتسجيل المساقات والحصول على العالمات الفصليةاستخدام اإل -
 .استخدام التطبيقات الجاهزة في الحاسوب للتدريب عليها -

 
 ) 2(مختبرات حاسوب الستخدام الطلبة عدد  -3

  .سالميةهذه المختبرات كلية الشريعة والدراسات اإلوالجهة المشرفة على 

  

  مختبرات كلية الفنون الجميلة: خامسًا

  البصريةمختبرات قسم الفنون  -أ

 : ستوديو تخصص الخزف، ويحتوي على .1

مجهـز بطـاوالت وأدوات يدويـة وكهربائيـة     ) 2(عـدد   قاعة لتدريس وتشكيل األعمال الخزفية -

، عجانــة طــين، خــالط زجــاج، خلــط لمــادة المحلــول   )يدوالب يــدوي وكهربــائ( لهــذا الغــرض

 .الطيني
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كبيـر ومتوسـط وصـغير    ) 5(عـدد   كهربائيـة متعـددة األحجـام   علـى أفـران    تحتـوي غرفة أفران  -

 ).1(عدد) ضاغط هواء(الحجم، جهاز كمبريسر 
تطبيـق تقنيـات التـزجيج وجهـاز خلـط      تحضـير و غرفة لتخزين المواد األولية المسـتخدمة فـي    -

 .الطيني وجهاز لخلط السائل الزجاجيالمستحلب 
 

 :ستوديو تخصص النحت ويحتوي على .2

وأدوات ) حوامل معدنية وحاويـات أطبـاق  (ستوديو إنتاج األعمال النحتية مجهز بـ ستاندات  -

 .يدوية خاصة بتقنيات تطبيق النحت والصب
 .غرفة خاصة بصب القوالب الجبصية -
  

 :ستوديو تخصص الرسم والتصوير .3
مجهــز بســتاندات خشــبية وطــاوالت   ) 1(الرســم والتصــوير ســتوديو عــدد    يوجــد لتخصــص  -

 ).1(وجهاز بروجكتر لعرض الساليدات عدد ) 1(متحركة، جلوب إضاءة عدد 
 

 .ستوديو تخصص التصوير الفوتوغرافي .4

  :على التجهيزات التالية واألستوديويشتمل     

 ).2(عدد ) ديجيتال(كاميرات تصوير رقمية  -
 .مختلفة األحجام والقوة االضائية )افاتكش(إضاءة  أجهزة -
 :على تحتويغرفة معتمة  -

 ).9(طباعة صور عدد  أجهزة -
 .سودأبيض وأأدوات تحميض وأفالم ملونة وأخرى  -

 . جهاز تصوير ثالثي األبعاد -
 .إضاءة فالشات -

 

 .الجرافيكفن ستوديو تخصص  .5

 :على ما يلي واألستوديمل تيش    

 :على يحتوي ،خاصة بتقنيات التخصص هزةأجمجهز بمعدات و) 1(ستوديو عدد  -
 ).1(مكبس الطباعة الحجرية عدد  -
 ).2(مكبس طباعة المعدن عدد   -
 ).1(جهاز ضغط حراري لتجليد الكتب عدد   -
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 .لعرض الساليدات DATA SHOWجهاز  -
 ).2(جهاز مكوى حراري وجهاز سشوار للتجفيف الحراري وخالط كهربائي عدد  -
 .غرفة مظلمة مـُجهزة بجهاز التعريض لإلضاءة -

 

  مختبرات قسم التصميم مراسم و  -  ب

 العدد الموجودة في المختبر جهزةاأل  اسم المختبر  

  ال يوجد مرسم التصميم الداخلي .1

   ال يوجد مرسم تصميم النسيج.2

  ال يوجد مختبر تصميم  الجرافيك.3

   اليوجد  مرسم التصميم الصناعي.4

 قسم التصميم.5
 

بوصة شاشة عـرض   25تلفزيون سوني 

 1 مسطحة

-LAPTOP جهــاز حاســوب محمــول   
P4, IBM-THINKPAD-R40 

1 

 CANON جهــــاز عــــرض نــــوع 
MODEL LV-S1E 

1 

 "X72"72شاشـة عـرض علـى حامـل     
3P 

1 

نـش علـى   إ X 50 50شاشـات عـرض   

 1 حامل

 VC-VA550 1 فيديو شارب موديل 

  كاميرا تصوير

 DIGITAL CAMERA 
NIKON COOL PIX5700 

1 

  جهاز حاسوب

 E MAC-G4, 1GHZ, 512MB 
RAM, 60GB HDD 

1 
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 العدد الموجودة في المختبر جهزةاأل  اسم المختبر  

  كاميرا جهاز حاسوب

 WEB CAMERA   

 CREATIVE  نوع
1 

  جهاز ماسح ضوئي نوع

 EPSON-SCANNER 1250 
1 

  ACER  1جهاز عرض نوع 

 FUJITSU 30  جهاز حاسوب نوع  01مختبر ف .6

 1 جهاز عرض  

 IBM 1جهاز حاسوب 

 ACER 31جهاز حاسوب   215مختبر ف .7

  1  جهاز عرض  

  مختبرات قسم الموسيقا  -ج

 العدد الموجودة في المختبر جهزةاأل  اسم المختبر  

  شاشة عرض ستوديو موسيقا.1

   جهاز حاسوب محمول

  فيديو

 7  بيانو كهربائي  مختبر بيانو.2

    بوصة 42شاشة عرض  المكتبة الموسيقية.3

LCD  Panasonic 
1 

Data Show Vewsonic 1 

 DVD   1جهاز 

 CD( Panasonic 1+ مسجل (ستيريو 
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 العدد الموجودة في المختبر جهزةاأل  اسم المختبر  

 2 بيانو كبير المسرح الموسيقي.4

Data Show 1 

 1 جهاز صوت

 10  ميكرفون عادي

 1 ميكرفون السلكي

 4 كوندنسر

  4 سماعات كبيرة

  مختبرات قسم الدراما  -د

  الموجودة في المختبر جهزةاأل  اسم المختبر  

1.  
  

  مسرح الدراما

  :وحدة إضاءة متكاملة  تتكون من

  وحدة تحكم مكونة من كي بورد وشاشة كمبيوتر -

واط،  650واط ، 2000كشــافات إضــاءة  ســبوت اليــت   -

  واط 2250

  واط   إضاءة متحركة 2500 )2(عدد  فلواليت -

  قديم) 1(عدد قنال ) 12(جهاز صوت مكسر 

  مونيتور )2(عدد  سماعات

  واط حديث نوع بهنلجر 2000جهاز مكسر صوت مع بور 

  )4(عدد  سماعات

  )6(مع وصالتها وستاندات عدد  ةحديث)16(عدد ميكرفون 

  قديم مع وصلة ستاند) 11(عدد ميكرفون 

  )1(عدد  ميكرفون السلكي

  )1(عدد  مكبر صوت  توا

  )2(عدد  هدفون

  )Kebord + Computer Adb(وحدة إضاءة 

  

Spot Light  250_ واط 650_ واط  1000: 73عــدد 

  واط
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  الموجودة في المختبر جهزةاأل  اسم المختبر  

Spot Light  نوعFollow Light  2عدد  

  : وحدة صوت تشتمل على

 Channels 16 مازج صوت  -
 .واط 2000مضخم صوت  -
 .16عدد  Microphoneميكرفون  -
 1السلكي عدد Microphoneميكرفون  -
  .2عدد  Headphoneهيدفون  -

 70_  2ســـماعات عـــدد   +  1عـــدد   Amplifierجهـــاز   

  واط

 Acerجهاز حاسوب 
2.  

أســــــــــــــــــــتوديو 

الســـــــــــــــــــــــينما 

  والتلفزيون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .Dvcamكاميرا فيديو  رقمية ماركة سوني نوع 

  )كمبيوتر(جهاز مونتاج  احترافي 

Editing System Non Linear  / برنامجAVID 
liquid 

  كشافات إضاءة

Spot Light Manually Operated 200
      جهاز عرض 

Multimedia Data Show Compaq IPAQ 
2810mp  

  جهاز تسجيل فيديو 

Editing VTR – S – VHS AG – 7800 E
   فيديو ديجيتال 

Standard DV/MINI DV Recorder - Plater
  كرت كمبيوتر خارجي 

Pinnacle Liquid Edittion 6.0
Panasonic Digial AV Mixerمازج الصورة 
 Portable Audio Mixer M 1.1مازج صوت محمول 

  مسجل دوبل كاسيت نوع سوني 

CD 3 + Model Gtx 20
 Sony 14" Color Monitor Pvm 14m4eمونيتر 

 Beyer Dynamic M 58 Microphoneميكرفون 
  Samson Tripodiحامل كاميرا 

  Samson Dollyeعجالت لستاند الكاميرا 
  شاشة شفافة
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  الموجودة في المختبر جهزةاأل  اسم المختبر  

CM 50 * 50 SCREEM TRANSLUCENT 
موديـــــل  Behtingerنـــــوع   AMPLIFIRERجهـــــاز 

  احب 1000~

  مع حمالة سقف 1166Pعارض نوع 

 Radeon for Editing, AMD 785 Gكمبيــوتر 
Socket 

  

  األنثروبولوجيامختبرات كلية اآلثار و: سادسًا

  وحدة المختبرات 

بهــدف مواكبــة   1992تأسســت وحــدة المختبــرات فــي معهــد اآلثــار واألنثروبولوجيــا عــام        

التطــورات الهائلــة فــي علــم اآلثــار وخصوصــًا فيمــا يتعلــق بتطبيــق مختلــف أنــواع األســاليب العلميــة    

ــه الحضــارية     ــة فــي دراســة اإلنســان ومخلفات ــان الخطــر الــذي ي   ،الحديث ــراث األردن  وكــذلك ف هــدد ت

الحضــاري بفعــل عوامــل طبيعيــة وبشــرية، كــان مــن األســباب المباشــرة لتأســيس وحــدة المختبــرات      

للحد من هذه األخطار ولضمان حماية  ،للمساهمة في تدريب الكوادر البشرية المؤهلة علميًا وفنيًا

بأحـدث   هـا م تجهيزت ء وحدة المختبرات،ولتحقيق الغاية المرجوة من إنشا .تراث األردن الحضاري

والمعــدات والطاقــات البشــرية المؤهلــة فــي مجــاالت صــيانة وتــرميم اآلثــار وتحليــل المــواد     جهــزةاأل

واســتخدام نظــم المعلومــات الحديثــة فــي دراســة وحمايــة وتطــوير المواقــع  ،األثريــة بــالطرق العلميــة

قـديم العـون الفنـي    وتسهم وحدة المختبرات بشكل فاعل في تدريب طلبـة المعهـد وكـذلك ت   . األثرية

للبعثـــات األثريـــة المحليـــة واألجنبيـــة التـــي تعمـــل بـــاألردن، وكـــذلك تقـــوم باســـتقبال المـــواد األثريـــة  

  .المستخرجة من الحفريات لغايات صيانتها وترميمها وتحليلها

  :كما يلي ةوهي موزع وتشمل وحدة المختبرات العديد من المختبرات

 مختبر التحليل األثري .1
تعطــي ميــزات  ،المختبــر مجموعــة متعــددة مــن الميكروســكوبات المتطــورة  تســتخدم فــي هــذا  

ثالثية األبعاد واستقطاب الضوء واالنعكاس، وتستخدم فـي دراسـات الفخـار والمعـادن      ةالرؤي

فــي هــذا القســم تحاليــل للمعــادن والمــواد الصــخرية مــن     وتجــري. والمــواد األثريــة األخــرى 

، كما تجرى تحاليل كيميائية للمواد األثريـة  السينيةواألشعة خالل تقنيات الدراسة المجهرية 

ما  إلىباإلضافة و، بواسطة جهاز االمتصاص الذري يةوالمعدن يةالحجرية والفخارية والزجاج

ذكـــر فـــإن هـــذا المختبـــر يقـــوم بمســـاعدة طلبـــة الدراســـات العليـــا وأعضـــاء هيئـــة التـــدريس    

  .والباحثين في أبحاثهم
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  مختبر األشعة السينية  .2

  الرئيسية وهي  جهزةهذا المختبر على العديد من األ يحتوي

- X-Ray fluorescence           وهـي إحـدى تقنيـات التحليـل الكيميـائي التـي تعتمـد علـى األشـعة

سواء كانت سائلة أو مطحونة أو صلبة أو على  ،السينية في تحليل العينات األثرية وغيرها

  :نوعين من التحاليلويمكن بواسطة هذه التقنية  إجراء  ،شكل سبائك معدنية

   .حيث يمكن بواسطة هذه الطريقة التعرف على مكونات العينة: يالتحليل النوع -

   .هاأو تركيزالعناصر حيث يتم بواسطة هذه الطريقة تحديد نسب : التحليل الكمي -

- X-Ray Diffraction       يمكـن بواسـطة   و ،وهي إحـدى تقنيـات التحليـل المعـدني المعـروف

هـذه   وتعـد  .بشـرط أن تكـون متبلـورة    ،ى التركيـب المعـدني للعينـات   هذا الجهاز التعـرف علـ  

الطريقــة مــن أفضــل الطــرق التــي يمكــن بواســطتها التعــرف علــى المعــادن المكونــة للصــخور  

كمــا يمكــن مــن خاللــه التعــرف علــى     ،ســواء كانــت ناريــة أو متحولــة أو رســوبية   ،المختلفــة

 .المكونات المعدنية للفخار
  

  ي مختبر التألق الحرار .3

حيــث يعتمــد مبــدأ عمــل هــذا     Thermoluminscenceيحتــوي هــذا المختبــر علــى جهــاز  

ويتناســب مقــدار هــذا التــوهج طرديــا مــع  ،الجهــاز علــى تــوهج العينــات عنــد تعرضــها للحــرارة

نـا تسـتخدم هـذه التقنيـة لتحديـد العمـر المطلـق للعينـات األثريـة          هومـن   .عمر العينـة األثريـة  

  .ل مثال عينات الفخار وعينات الصوان أو البزيديان المعالج حرارياوأفض ،المعالجة حراريًا

  

  مختبر التحليل الكيميائي .4

ــن األ    ــد مـــ ــى العديـــ ــر علـــ ــذا المختبـــ ــزةيحتـــــوي هـــ ــة  جهـــ ــية والمهمـــ ــاز  ،الرئيســـ ــا جهـــ                  منهـــ

Atomic Absorption Spectrometer   يســتخدم فــي عمليــة التحليــل الكيميــائي   الــذي

نــه يســتخدم أومــن أهــم مميزاتــه  ،وتركيــز العناصــر ،صــر المكونــة للقطعــة األثريــةلمعرفــة العنا

وقـد يسـتخدم فـي تحليـل المـواد العضـوية        ،لمعظم القطع األثرية من صخور وفخـار ومعـادن  

 لتحليـل  FTIRكمـا يحتـوي هـذا المختبـر علـى جهـاز        .بعد استخالص المادة العضـوية منهـا  

  .المركبات العضوية

  

  والترميممختبر الصيانة  .5

ء كانت فخارية أو زجاجية أو معدنية اسو ،يتم في هذا المختبر ترميم وصيانة المادة األثرية

أو خشبية أو أي مادة أثرية أخرى، وهو مجهز بمعدات ومواد للتنظيف والصـيانة والتـرميم،   
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ــواء   ــغ الهــ ــعة وتفريــ ــوير باألشــ ــدات التصــ ــة   ،كمعــ ــة والكيميائيــ ــواد الميكانيكيــ واألدوات والمــ

فـــران الشـــوي والتجفيـــف، وال يقتصـــر دور هـــذا المختبـــر علـــى معالجـــة ألميكروســـكوبات ووا

كمــا يعقــد فــي هــذا . بــل يتعــداها للمحافظــة عليهــا ألطــول مــدة ممكنــة ،المــادة األثريــة اآلنيــة

  .المختبر دورات تدريبية للعاملين في هذا المجال وللطلبة على حد سواء

  

  

  مختبر نظم المعلومات الجغرافية  .6

تتعامـل مـع    ،الجغرافيـة هـي تقنيـة عاليـة الجـودة مـن تقنيـات نظـم المعلومـات          تظم المعلومـا ن

تمتاز البيانـات الجغرافيـة فيـه بأنهـا     والبيانات ذات اإلحداثيات العينية وغيرها بشكل متكامل، 

بيانات خرائطية وما تحويهـا هـذه الخـرائط مـن معلومـات ذات دالالت سـياحية، إدارة مصـادر        

بمجـرد الحصـول علـى    و. لـخ إ...  هندسية، مسوحات أرضية، رعايـة طبيـة، تسـويق،   طبيعية، 

يـــزود مختبـــر نظـــم . يبـــدأ العمـــل علـــى مســـتوى إدخـــال البيانـــات وتحليلهـــا   ،خارطـــة معينـــة

حــدث التطــورات علــى بأدرايــين والفنيــين المعلومــات الجغرافيــة طــالب الكليــة والمــوظفين واإل 

م المعلومــات الجغرافيــة وحســب بــل يتعــداه لتصــل حيــث ال يقتصــر علــى نظــ ،األصــعدة جميــع

  Processing image, Remote sensing, GPSفـاده منـه بـالبرامج والتقنيـات التاليـة      اإل

  :ومن أهم أدوات المختبر

ــة ومــزود بوحــدة تخــزين       - ، رخصــة )شــريط مغناطيســي (جهــاز خــادم ذو مواصــفات عالي

  .استخدام البرمجيات الخاصة

  .بالبرامج الحديثة ةدمزو 9حاسوب عدد  أجهزة  -

  .ذات مواصفات عالية 5حاسوب محمول عدد  أجهزة  -

  .جهاز راسم خرائط آلي  -

   .جهاز مسح خرائط يدوي  -

 .A3ماسح ضوئي   -
 

  :يتم تدريس المواد التالية فيها: مختبرات التدريس

  .علم العظام اإلنسانية -

 .مقارنة عظام الثديات -
 .نثروبولوجيا األسنانأ -
 .نيالتطور اإلنسا -
 .نثروبولوجيا الطب الشرعيأ -
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  نثروبولوجيا البحثيمختبر األ .8

هذا المختبر يتم فيـه دراسـة وتحليـل الهياكـل اإلنسـانية والحيوانيـة  المسـتخرجة مـن المواقـع          

طروحاتهم، وأعضاء الهيئة أاألثرية، حيث يقوم طلبة الماجستير بعمل التحاليل الالزمة إلعداد 

  .راساتهمدبحوثهم والتدريسية بإجراء 

كما يحتوي علـى عينـات عظـام وأسـنان إنسـانية وحيوانيـة ونمـاذج بالسـتيكية للهيكـل العظمـي           

ــا         ،والجمــاجم ــدريس مختلــف مســاقات األنثروبولوجي ــي تســتخدم كوســائل توضــيحية فــي ت الت

  .قياس رقمية وعادية خاصة بهذه العينات أجهزةو ،العضوية
 

  العضوية مختبر االنثروبولوجيا  .9

لغايـــات تأســـيس طلبـــة الدراســـات العليـــا لتخصـــص  1991هـــذا المختبـــر عـــام  تـــم تأســـيس 

. األنثربولوجيــا العضــوية، ولتمكــين هــؤالء الطلبــة مــن التعــرف علــى البقايــا العظميــة البشــرية   

إجـراء   إلـى تهـدف   ،هذا المختبر وحدة أخـرى تهـتم بالبقايـا العظميـة الحيوانيـة      إلىوقد ضم 

ايات التـدريس أصـبح هـذا المختبـر يشـمل علـى مجموعـات        غ إلىوباإلضافة . دراسات مقارنة

كبيرة من العظام البشرية ونمـاذج للمتحجـرات وأدوات ومـواد للقيـاس، كمـا يحـتفظ المختبـر        

التــي تعنــي بمنطقــة شــرق البحــر  ،بقاعــدة بيانــات تشــمل علــى أدبيــات األنثربولوجيــا العضــوية

  .والطلبة األبيض المتوسط ووضعها تحت تصرف أعضاء هيئة التدريس

  

  مختبر المساحة والرسم   .10

دي دورا فـاعال مـن   ؤويـ . يشكل مختبر المساحة والرسم أهمية كبيـرة ألقسـام الكليـة  كافـة    

وتقـديم الـدعم الـالزم ألعمـال أعضـاء هيئـة        ،خالل المشاركة في مشـاريع المعهـد الميدانيـة   

  :م بهاالمهام والواجبات التي يقو أبرزومن . التدريس والطلبة على حد سواء

  .عمل خرائط طبوغرافية وكنتورية للمواقع المختارة لغايات الحفر والدراسة -

 .رسم بقايا العمائرية المكتشفة بمقاسات رسم مختلفة -
 جهـزة تحديد شبكات المربعات لغايات الحفر في المواقع المختارة بواسطة اسـتخدام األ  -

 .المساحية
حســب حجــم القطــع والزخـــارف    رســم وتحبيــر اللقــى األثريــة بمقاســات رســم مختلفــة         -

 .المرسومة على جسم القطعة
 .المساحية المختلفة جهزةتدريب طلبة الكلية على استخدام األ -
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  :التاليةالمساحية  جهزةاأل ويحوي مختبر المساحة والرسم

  .المحطة المساحية المتكاملة -

 .قياس الزوايا أجهزة -
 .قياس فرق المناسب أجهزة -
 .تحديد االتجاهات جهاز -
 .محمول/ تحديد المواقع الجغرافية ةأجهز -
 .بعض األدوات مثل األمشاط وأدوات قياس السماكات وأقالم التحبير ومساطر خاصة -
 

  مختبر التصوير .11
الضـرورية للتصـوير األثـري، ويشـارك العـاملون فيـه        جهـزة هذا المختبر مجهـز بأحـدث األ  

الصـور والشـرائح لغايـات    ويتم في هذا المختبر إنتـاج  . باألعمال الميدانية وفي أي مكان

ــا مــن خــالل تحضــير          ــة الدراســات العلي ــر طلب ـــ كمــا يســاعد هــذا المختب التوثيــق والنشر

فـي   كمـا يسـهم حاليـاً   . الصور والشرائح وتصوير المخططات والخرائط الالزمة لرسـائلهم 

اريع المشتركة في عدد من تقديم خدماته للمشاريع الفردية التي يجريها المعهد أو المش

 إلىضيف أوقد . كموقع يعمون والبدية والذريح وتل أبو حامد ومشاريع أخرى اقع،المو

  .ميرات رقمية متطورةامعداته مؤخرًا ك

  :ومعدات تستخدم لتنفيذ أعمال التصوير وهي أجهزةيحتوي المختبر على 

 . NOKIAكاميرات حجم صغير نوع  -
 .  & Haselblad  Mamiyaكاميرات حجم وسط نوع  -
 . Sinar & Toyoكبير نوع  كاميرات حجم -
 .عدسات مختلفة البعد -
 .فالش مختلف الحجم -
 .حامل كاميرا -
 .مولد كهرباء  -
 .جهاز تحميض شرائح -
 .جهاز تجفيف األفالم -
 .وحدة فالش كاملة  -
 .سودأبيض وأجهاز مكبر للصور  -
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 مختبر ترميم الورق .12

يم المـواد األثريـة   تم مـؤخرًا وبالتعـاون مـع االتحـاد األوروبـي تجهيـز مختبـر لصـيانة وتـرم         

الالزمـــة لصــيانة وتــرميم وحفـــظ اللفــائف الورقيـــة     جهزةحيــث زود المختبـــر بــاأل   ،الورقيــة 

والكتب القديمة، وسوف يستخدم المختبر في تدريب طلبة الصـيانة والتـرميم فـي المعهـد     

  .على أحدث األساليب المستخدمة في صيانة وترميم الوثائق التاريخية والكتب

  

  قتصاد والعلوم اإلداريةات كلية االمختبر: سابعًا

  :تحوي الكلية المختبرات التالية

  .جهاز حاسوب 32حيث يحتوي على   B319مختبر حاسوب  .1

 .جهاز حاسوب 45حيث يحتوي على   B217مختبر حاسوب  .2
 .جهاز حاسوب 45حيث يحتوي على   A104مختبر حاسوب  .3

  .نترنت للطلبةإلوهذه المختبرات تستخدم إلعطاء المحاضرات وخدمة ا    

لتقـديم خـدمات للمجتمـع المحلـي،  وتعليمـي        Simulation Roomغرفة المحاكاة .4

 .للطلبة وباستمرار يتم االتصال والتنسيق مع سوق عمان المالي

  

  المختبرات والحاضنات البحثية في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية: ثامنًا

 الكهربائية قسم هندسة القوى .1

  اسم المختبر
يعة طب

  المختبر

  التحديث  المحتويات

مختبر الرسم الهندسي 

  اليدوي

مختبر 

 تدريسي
    ًامرسم 24

مختبر الرسم الهندسي 

  المحوسب

مختبر 

 تدريسي
    جهاز حاسوب 24

  مختبر الدوائر الكهربائية

مختبر 

 تدريسي

ن للدوائر ايتوفر في القسم مختبر

كل مختبر يحتوي على  ،الكهربائية

لة يتوفر عليها كل طاو ،طاوالت10

  :التالي

- Oscilloscope 
- Function Generator 
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  اسم المختبر
يعة طب

  المختبر

  التحديث  المحتويات

- DC Power supply 
- DMM 
- Inductors, Capacitors and 

resistors 
  مختبر القياسات التخصصية

مختبر 

 تدريسي

- Three phase power supplies 
- Transmission line model 
- Three phase loads(R,L,C) 
- Voltmeters 
- Ammeters 
- Wattmeters 
- Capacitance meter 
- kWh meters

  

مختبر تطبيقات الحاسوب في 

  أنظمة القوى الكهربائية

مختبر 

 تدريسي
    جهاز حاسوب 23

  مختبر اآلالت الكهربائية

مختبر 

 تدريسي

- Single phase transformers 
- Three phase transformers 
- Dc machines 
- Synchronous machines 
- Induction motors 
- Universal motors 
- Eddy current breaking unit 
- Three phase Power supply 
- Three phase loads(R,L,C) 
- Torque-speed meter 
- Electric measuring 

unites(V,I,P,E) 
- Regulators 
- Motor starters 
- Data management system 

(DMS)

  

  مختبر التحكم اآللي

مختبر 

 تدريسي

- DC Power supplies 
- Storage Oscilloscopes 
- PID controllers 
- Hysteresis controllers 
- Temperature controller 
- Simulated control systems 
- Different panels for control 

تم تحديث 

مختبر عام ال

بتكلفة  2012

 23مقدارها 

لف دينار أ

  دنيرأ
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  اسم المختبر
يعة طب

  المختبر

  التحديث  المحتويات

systems
  مختبر الضغط العالي

مختبر 

 تدريسي

- High Voltage transformer 
- Transformer control unit 
- Isolators 

) 5(ضافة إتم 

  أجهزة

وتم  حاسوب

تحديث البيئة 

التحتية 

  لمختبرل

  

  مختبر الوقاية الكهربائية

مختبر 

 تدريسي

- Electric relays (over current 
relay, earth fault relay, 
differential relay, distance 
relay, pilot relay, solid state 
relay…) 

- Simulated power system 
Panel 

- Transmission line Panel 
- Motor-Generator Panel 
- Current transformers 
- Electric measuring unites 

(V,I,P,E)

  

  لكترونيات القوىإمختبر 

مختبر 

 تدريسي

- Three phase power supplies 
- DC power supply panels 
- Three phase loads(R,L,C) 
- Diode panels 
- Thyristor panels 
- Single phase bridge control 

unit 
- Three phase bridge control 

unit 
- Oscilloscopes 
- Electric measuring unites 

(V,I) 
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 الحاسباتقسم هندسة  .2

 الحاسوب أجهزةعدد  طبيعة المختبر اسم المختبر
 20 مختبر تدريسي  420مختبر التحليالت العددية  

 10 مختبر تدريسي ات الدقيقـةمختبر المعالج
 22 مختبر تدريسي مختبر الربط البيني

 ال يوجـد مختبر تدريسي مختبر المنطق الرقمي
 25 مختبر تدريسي مختبر شبكات الحاسوب

 20 مختبر تدريسي 425مختبر المشاريع 
 20 مختبر تدريسي  429مختبر حاسوب 
 20 مختبر تدريسي 423مختبر حاسوب 

 ة االتصاالتقسم هندس .3

  طبيعة المختبر  اسم المختبر

عدد 

 أجهزة

 الحاسوب
  التحديث

 شارات الرقمية مختبر معالجة اإل
 20 مختبر تدريسي

تم تحديث تجـارب المختبـر باسـتخدام كرتـات     

ــرض   ــاز العـــــــــ ــتخدام جهـــــــــ ــة واســـــــــ  خاصـــــــــ

)Data show ( 
لياف الضوئية مختبر اتصاالت األ

 5 مختبر تدريسي
 20 إلــىاالســتيعابية للمختبــر تــم رفــع الطاقــة  

 طالب
 المختبر أجهزةتم عمل صيانة لعدد من  0 مختبر تدريسي مختبر االتصاالت الرقمية 
 المختبر أجهزةتم عمل صيانة لعدد من  0 مختبر تدريسي مختبر االتصاالت التماثلية

 مختبر االتصاالت الالسلكية 
 4 مختبر تدريسي

ــر بـــ    ــد المختب ــم تزوي ــزة 4ت ــدة و  أجه  4جدي
زال المختبــــر ومــــا رخــــص برمجيــــات حديثــــة 

 تحديث  إلىبحاجة 
 نظمة المايكروية مختبر األ

 1 مختبر تدريسي
ــتحداث     ــر باســـ ــديث المختبـــ ــم تحـــ ــزةتـــ  أجهـــ

 وتجارب جديدة
ــاالت  مختبـــــر التلفزيـــــون واالتصـــ

 الفضائية 
 3 مختبر تدريسي

 2008سيتم طرح هذا المختبـر حسـب خطـة    

 )اختياري(
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 االلكترونيات قسم هندسة .4

 الحاسوب أجهزةعدد  طبيعة المختبر اسم المختبر
 - مختبر تدريسي اإللكترونيةمختبر الصيانة 
 - مختبر تدريسي 1 اإللكترونيةمختبر الهندسة 
 - مختبر تدريسي  2 اإللكترونيةمختبر الهندسة 
 - مختبر تدريسي المتقدمة اإللكترونيةمختبر الهندسة 
 - مختبر تدريسي لمتكاملةمختبر الدوائر ا
 - مختبر تدريسي الرقمية اإللكترونيةمختبر الهندسة 

 23  مختبر تدريسي مختبر التصنيع والتصميم االلكتروني
 -  مختبر تدريسي  مختبر القياسات التخصصية

 

  الحيويةوم والمعلوماتية الطبية ظالنهندسة قسم  .5

  جهزةعدد األ  طبيعة المختبر  اسم المختبر

 علمية و طبية أجهزة 7 مختبر تدريسي كترونيات الطبيةلاإل
 جهاز كمبيوتر 15 مختبر تدريسي البرمجيات الطبية

  قطعة عملية وطبية 112تحتوي على  (Kits) 8 مختبر تدريسي الطبية جهزةاأل

 جهاز كمبيوتر 15 مختبر تدريسي شارات الطبيةمعالجة اإل
 علمية وطبية أجهزة 7 مختبر تدريسي القياسات الطبية

  جهاز كمبيوتر Ultrasound   + 19جهاز  مختبر تدريسي )نشاءتحت اإل(مختبر التصوير 

 جهاز كمبيوتر 14 مختبر تدريسي مختبر المعلوماتية الطبية الحيوية

 علمية وطبية أجهزة 8 مختبر تدريسي  علم الوظائف الحيوية الباثولوجي

  

  يةمختبرات كلية التربية الرياض: تاسعًا

   :تبرات في كلية التربية الرياضيةخقائمة بأسماء الم

  تبرخاسم الم  الرقم

  مختبر البيوميكانيك   .1

  مختبر الفسيولوجي   .2

  مختبر العالج الطبيعي   .3

  مختبر اإلعداد النفسي لألداء الرياضي   .4

  مختبر الحاسوب   .5
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  مختبرات كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب: عاشرًا

وأعداد  التابعة لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوبز وأرقام وأسماء المختبرات قائمة برمو

  .فيها جهزةاأل

 جهزهعدد األ المختبررقم المختبر

 29  ةنترنت لطلبة الجامعإ 105خز
 CS 30 برمجة 103خز
 Adobe Cs3 +VS 2005 &200838  107خز
 ORACLE  38 برمجة 111خز
 38 مهارات  109خز
 UNIX 30 211خز

 rational rose  30تطبيق +  CS برمجة 104مق 
 44 مهارات  216خز
 44 مهارات  217خز
 project management  30+مهارات  321خز
 30 مهارات  421خز
 CS 30 برمجةمهارات و 226خز

 CIS MIS  30 برمجة 102مق 
 CS  +adobe CS3 30 برمجة 213خز
 CS 30 برمجة 101خز

 project+(شبكات) Vs 2005&2008 +VMWare 222زخ
management

44 

 44 مهارات  117خز
 40 ومهارات  برمجة 212خز
 CS 30 برمجة 215خز
 40 نترنت لطلبة الماجستير  إ 112خز
 44 مهارات  116خز

 Vs 2005&2008+ORACLE +Rational Rose  30 103مق 
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  مختبرات كلية اإلعالم: حادي عشر

  : وهما مختبرات 3الكلية تضم 

  :مختبر اإلخراج الصحفي .1

 .30عدد  بلأنوع جهاز كمبيوتر  )1

  .ليزر حديثة ةوطابع Data show إلىباإلضافة 

  :مختبر العالقات العامة واإلعالن .2

 .5عدد  Imacجهاز كمبيوتر  )1

 .20عدد  HPجهاز كمبيوتر  )2

  .NEC NP 115وعارض نوع  Data show إلىباإلضافة 

 :والتلفزيون مختبر اإلذاعة .3

 .21عدد  Fujitsu Siemensجهاز كمبيوتر نوع  )1

 .6عدد   HPكمبيوتر نوع  أجهزة )2

3( Laptop HP  1عدد. 

  .Data show إلىباإلضافة 

 

  مختبرات كلية القانون: ثاني عشر

حاسوب، كما يوجد قاعة محاكمة  جهاز) 19(يحتوي على ) 1(يوجد مختبر حاسوب عدد   

  .Data showعلى جهاز حاسوب و صورية لطلبة الكلية وتحتوي 

  

  والفنادق مختبرات كلية السياحة: عشر ثالث

  .جهاز حاسوب) 18(يحتوي على ) 1(يوجد مختبر حاسوب عدد   
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  الجودة والتطوير األكاديميمختبرات مركز : عشر رابع

  :يضم المركز المختبرات التالية

  .ًاجهاز 25مختبر حاسوب سعة  .1

   .ًاجهاز 15مختبر حاسوب سعة  .2

  مختبر وسائل تعليمية .3

ــا المركــز    ــرات يشــرف عليه ــة     ،وهــذه المختب وتســتخدم لغايــات ورش تطــوير أداء أعضــاء الهيئ

  .التدريسية والكوادر اإلدارية في كليات الجامعة

  مختبرات مركز النطق والسمع: عشر خامس

ن ويحتويان على العديد م ،سمعي واآلخر نطقي أحدهما: في مركز النطق والسمع مختبران

وجميعها ذات  ،السمعفحص  أجهزةو ،التحليل الفيزيائي لألصوات اللغوية ونظمها أجهزة

  :كاآلتي وهي ،طبيعة تشخيصية وعالجية وبحثية

 :التحليل الفيزيائي لألصوات اللغوية أجهزة

 Nasometer model #6200 .1 )1(عدد 
 DVS7 Visible Speech Unit .2 )1(عدد 
 Laryngograph model # 6094 .3 )1(عدد 
 Visipitch II model # 3300 .4 )1(عدد 
 STROBOSCOPE GENERATOR model #  9100 .5 )1(عدد 
 Computerized Speech Lab . CSL model 4300B .6 )1(عدد 
  Transducer System, with workstation, PERCI-SARS .7 )1(عدد 

MTST4 
  :الســمـــع أجهزة

)1(عدد   1. AS208 SCREENING AUDIOMETER 
)1(عدد   2. AT22 AUTOMATIC IMPEDANCE AUDIOMETER 
)1(عدد   3. MS25 HEARING AID ANALYZER 
)1(عدد   4. AC40 CLINICAL AUDIOMETER 
)1(عدد   5. AZ26 CLINICAL IMPEDANCE AUDIOMETER 

)1(عدد   6. ERA 1260/ BRAIN STEM EVOKED RESPONSE 
AUDIOMETER 

)1(عدد   7. DU7 AUDITORY TRAINER 
)1(عدد   8. AD226 DIAGNOSTIC AUDIOMETER 
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  :الـــحاســــوب أجهزة

إلجراء التحلـيالت   ؛النطق أجهزةوهي موصولة مع  ،حاسوب أجهزة ةفي المختبرات أربع يوجد

كمــا أنهــا   ،مثــل تحليــل الطاقــة والتحليــل النغمــي للصــوت والتحلــيالت الطيفيــة      ،النطقيــة المتعــددة 

تعطــى للبــاحثين والمختصــين  ،نصــوص ورســوم تســتخدم الســتخالص النتــائج والبيانــات علــى شــكل 

  .على أقراص مرنة أو ليزرية
  

 للتصميم األردني المركز مختبرات: عشر سادس

  :التالية المختبرات على ويحتوي

 :والبرامج هي ًاجهاز 12ويحتوي على  Pc windowsمختبر  .1
- Creative Suite CS3 
- 3 D s Max 2010 . 
- Auto CAD 2010. 

 :والبرامج هي ًاجهاز 15ويحتوي على  Apple I MACمختبر ماكنتوش  .2
- Creative Suite CS3. 

 :والبرامج هي أجهزة 5ويحتوي على   Apple G4مختبر ماكنتوش  .3
- Adobe Creative Suite CS3. 

 :مختبر الطابعات  .4
 Konika Menolta Magic Coulor 7300 A3  ةطابعه ملون -
 Page Pro 9100 A3 طابعه أبيض وأسود  -
- Plotter:Roland s0540 V 
- Plotter: Hp desianjet 1055  

  

  :مختبرات مجمع الريادة األكاديمي للتميز: عشر سابع

  كاديمي للتميزالموجودة في مجمع الريادة األ الحاسوب أجهزة

  الجهة المشرفة  جهزةعدد األ  اسم الحاضنة

  مجمع الريادة 20  المجمع وكوادره

SUN Educational Lab  10 PC's , 10 Unix Workstation مجمع الريادة  

  مجمع الريادة 5 الحاضنة البحثية الصناعية

Orange 10 Orange 
Extentrix 10  Extentrix  

Y E A 12  Y E A 
MBRM 14  MBRM  
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   الحسين بن طاللمكتبة 

   الحسين بن طاللنشاطات ومنجزات مكتبة 

  رسالة المكتبة وأهدافها

  :المتمثلة بما يلي 1976إنسجاما مع رسالة المكتبه وأهدافها منذ إنشائها في عام 

لبحث والدراسة التي تهـتم  والتي تمثل موضوعات ا ،المعلومات بمختلف أنواعها مصادرتوفير  -

  . بها الجامعة

 ؛المعلومـات المتخصصـة   مصـادر وتدريبهم وتأهيلهم للوصول إلى  ،والدارسين ،تعليم الباحثين -

  .إلعداد بحوثهم وتنمية معرفتهم في موضوعات دراستهم

 ؛والعـالمي  عربـي سسات العلمية على المسـتوى المحلـي وال  ؤالتعاون مع المكتبات الجامعية والم -

 . وير المعايير المكتبية ورفع مستوى خدمات البحث والتدريسلتط
  

  :باإلنجازات التالية 2011/2012عام القامت المكتبة في 

  اتخدمال: أوال

واإلعــارة  والحجــز وخدمــة المراجــع واإلعــارة ،واإلرشــاد تقــدم المكتبــة خــدمات البحــث اآللــي

 التصــوير الفوتســتاتي والطباعــة    :يمَتدإضــافة إلــى خـِـ   المتبادلــة مــع الجامعــات الرســمية األردنيــة،    

إضافة الـى نظـام آلـي نـاطق للمكفـوفين يمكـنهم مـن البحـث فـي          نظام البطاقات الممغنطة، باستخدام 

  .فهارس المكتبة وقواعد البيانات العالمية وقراءة النص كامال باللغتين العربية واإلنجليزية

 ،زيـارة ) 819980( 2011/2012لمكتبـة فـي عـام    مستفيدين من خدمات اوقد بلغ عدد ال

) 508200(وتــم تصـــوير  كتــاب،  ) 28000(وتجديــد إعــارة    ،)136755(وعــدد الكتــب المعــارة    

كتابـًا باللغـة   ) 16332(صورة فوتوستاتية للطلبة واعضاء هيئة التدريس، كما تم تصنيف وفهرسـة  

مقــال ) 475000(ربــع قواعــد بيانــات جديــدة، وتنزيــل ونســخ أ، وإضــافة العربيــة وباللغــات االجنبيــة

الكامل من قواعد البيانات وبحث بالنص. 

  

  مجموعات ال: ثانيا

مصدر معلومات في مختلـف حقـول المعرفـة، وتعكـس عـدة      ) 625000(تضم المكتبة أكثر من 

  .لى الرقميةإوتتفاوت هذه المصادر من الورقية  ،لغات

الكامل، وهي  الدوريات والكتب والرسائل الجامعية العالمية بالنص آلفآتضم المصادر الرقمية 

ــل قاعــد     ــت مث ــى شــبكة اإلنترن ــدوريEBSCO  ةمتاحــة عل ــب، وقاعــدة   Ebraryات، وقاعــدة لل للكت
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Proquest         للرسائل الجامعية، وغيرها من القواعد التـي يمكـن اإلطـالع عليهـا بزيـارة موقـع المكتبـة

  . http://library.yu.edu.jo: اإللكتروني

المكتبة، بالتعاون مع مركز الحاسـب، تتـيح اآلن هـذه القواعـد مـن خـارج        ومن الجدير ذكره أن

عضـــاء هيئـــة التـــدريس والمـــوظفين باعتمـــاد معلومـــات البريـــد اإللكترونـــي الـــذي الحـــرم الجـــامعي أل

  .جامعة، والطلبة باعتماد حساب نظام معلومات الطلبةحصلوا عليه من مركز الحاسب في ال

  



  

  

  

  

  

  التاسعالباب 

   العاملون في الجامعة

  اإلداريين والفنيينمن 
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  اإلداريين والفنيينالعاملون في الجامعة من 

  كان تولي الجامعة عناية خاصة فيما يتعلق بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة من العاملين سواء

بدقـة بعـد إخضـاعهم المتحانـات     هم ؤبتعيين األفراد المؤهلين من أصحاب الكفاءات الذين يـتم انتقـا  

ليبقوا على  ؛هيل عن طريق عقد الدورات والندوات المتخصصةأومقابالت خاصة، او بالتدريب والت

و التخصصـات الفنيـة التـي تتعلـق بمجـال      أحدث ما توصل اليه العلـم فـي مجـال االدارة    أاطالع على 

  .تقدم التكنولوجي الهائلليتمكنوا من مواكبة التغييرات السريعة في العالم وال ؛عملهم

  اإلداريين والفنيينفي الجامعة من  ونالعامل

عــامال يعملــون فــي الوحــدات التنظيميــة )  1671( اإلداريــين والفنيــينبلــغ عــدد العــاملين مــن 

ــة ــة،  المختلف ــي         فــي الجامع ــة الت ــة ســواء مــن حيــث الجه ــاتهم المختلف ــين توزيع ــة تب والجــداول التالي

  .م او الفئة التي ينتمون اليهايعملون بها او طبيعة عمله

  يفةعين على مجموعات حسب طبيعة الوظموز اإلداريين والفنيينأعداد العاملين من : )1.9(جدول 

  العدد  طبيعة الوظائف

مهندسـو المختبـرات، فنيـو المختبـرات     (مجموعة الوظائف المسـاندة للعمليـة التدريسـية    

  179 )الخ.... 

  106 )الصيانة واإلنتاج والدائرة الهندسية( لحرفية مجموعة الوظائف الهندسية وا
  186 )المدرسة النموذجية( مجموعة الوظائف التعليمية 

  43 مجموعة وظائف األمن الجامعي
  396 )تغذية، نقل، زراعة، نظافة، عامل مكتب( مجموعة الوظائف الخدمية 

غيــر الفئــات المــذكورة وتشــمل بــاقي العــاملين مــن ( مجموعــة الوظــائف اإلداريــة والفنيــة 

  761 )أعاله

  1671  المجمــــــــــــــوع
  

   
  .ن حسب طبيعة الوظائفيموزع اإلداريين والفنيينالعاملون من : )1.9(شكل 
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  .حسب صفة التعيين اإلداريين والفنيينالعاملون من : )9.2(جدول 

  العدد  صفة التعيين

  958  المصنفون
  373  المقطوع

  118  العقود
  222  دمونالمستخ

  1671  المجموع
  

  

  .حسب صفة التعيين اإلداريين والفنيينالعاملون من : )2.9(شكل 

  حسب صفة التعيين اإلداريين والفنيينتوزيع العاملين من 

مسـتخدما،  )  222(ن يعملـون بالمياومـة، والـذين يبلـغ عـددهم      اذا استثنينا فئة المستخدمين ممـ 

و بالراتـب  أمصنفا (عامال في الخدمة ) 1449( اإلداريين والفنيينيبلغ عدد العاملين في الجامعة من 

  :ن توزيعاتهم حسب الوحدة والدرجة والفئةوالجدول التالي يبي .)بالعقودأو  المقطوع

 حسب الوحدة والدرجة والفئة للعام الجامعي اإلداريين والفنيينالعاملون في الجامعة من : )9.3(جدول 

2011/2012  

  )المقطوع(الفئات   ) المصنفون والعقود(الدرجات   الوحدة) / الفئة(الدرجة 

وع
جم
الم

  

لى  
أو

نية  
ثا

لثة  
ثا

عة  
راب

سة  
خام

سة 
ساد

  

لى
أو

نية  
ثا

لثة  
ثا

عة  
راب

  

  7  0  0  2  1  0  0  0  0  3  1  اتحاد الجامعات العربية
  55  0  1  1  0  2  0  18  18  13  2  الدائرة المالية

  13  0  0  1  0  0  0  6  3  2  1  الدائرة الهندسية
  184  1  3  2  0  2  1  99  50  19  7  المدرسة النموذجية

  9  0  1  0  0  1  1  4  0  1  1  المرآز األردني للتصميم
  43  2  2  5  1  1  0  13  16  3  0  دائرة األمن الجامعي
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  )المقطوع(الفئات   ) المصنفون والعقود(الدرجات   الوحدة) / الفئة(الدرجة 
وع
جم
الم

  

لى  
أو

نية  
ثا

لثة  
ثا

عة  
راب

سة  
خام

سة 
ساد

  

لى
أو

نية  
ثا

لثة  
ثا

عة  
راب

  

  93  33  13  10  8  2  0  14  5  5  3  دائرة اإلنتاج والصيانة والتدريب
  11  1  0  0  0  1  1  0  0  6  2  دائرة التنمية والتخطيط

  174  29  61  37  13  3  0  11  9  7  4  ات العامةدائرة الخدم
  9  0  0  0  0  0  0  0  1  5  3  دائرة الرقابة اإلدارية والمالية

  6  0  0  0  0  0  0  4  1  0  1  دائرة الشؤون القانونية
  7  0  0  0  0  0  0  3  3  1  0  دائرة العطاءات

  27  4  3  1  1  1  1  6  0  7  3  دائرة العالقات العامة
  54  0  0  1  0 12  1  17  4  15  4  دائرة القبول والتسجيل

  50  6  3  1  0 10  1  11  8  7  3  اللوازمدائرة 
  63  3  4  3  0 11  3  22  6  10  1  الموارد البشريةدائرة 

  36  6  4  2  2  0  2  8  5  5  2  دائرة رئاسة الجامعة
  81  3  1  6  0  8  3  29  12  15  4  المكتبةدائرة 

  6  0  1  0  0  1  1  0  0  3  0  صندوق االستثمار لجامعة اليرموك
  23  1  0  0  0  2  1  8  6  4  1 ث العلمي والدراسات العلياعمادة البح

  76  2  2  5  0  6  2  13  13  24  9  عمادة شؤون الطلبة
  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  آرسي اليونسكو

  30  0  2  3  0  3  2  5  3  12  0  االثار واالنثروبولوجياآلية 
  25  1  0  2  0  3  3  9  4  3  0  داباآلآلية 
  23  0  1  1  0  0  1  12  5  3  0  عالمإلآلية ا
  16  0  1  1  0  0  2  5  2  5  0  االقتصاد والعلوم االداريةآلية 
  17  1  2  0  0  3  0  6  3  2  0  التربيةآلية 
  22  1  3  1  0  1  1  3  5  7  0  التربية الرياضيةآلية 

  51  1  2  1  0  1  4  23  8  10  1  آلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية
  7  0  0  0  0  0  2  4  0  1  0  السياحة والفنادقآلية 
  17  0  0  3  0  2  0  7  5  0  0  ة والدراسات االسالميةالشريعآلية 
  59  1  0  3  2  3  3  14  13  12  8  العلومآلية 
  22  0  2  1  0  0  1  8  6  4  0  الفنون الجميلةآلية 
  10  0  0  2  0  1  0  4  1  2  0  القانونآلية 

آلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم 
  39  0  1  2  0  0  3  22  10  1  0  الحاسوب

ة أالمر مرآز االميرة بسمة لدراسات
  3  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  ردنيةاأل

  6  0  0  1  0  0  1  1  0  3  0  مرآز الجودة والتطوير األآاديمي
  45  2  1  1  0  1  0  24  8  8  0  مرآز الحاسب والمعلومات

  5  0  0  0  0  1  0  1  2  1  0  مرآز اللغات
  14  1  0  0  0  1  2  2  2  5  1  مرآز الملكة رانيا للدراسات األردنية
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  )المقطوع(الفئات   ) المصنفون والعقود(الدرجات   الوحدة) / الفئة(الدرجة 
وع
جم
الم

  

لى  
أو

نية  
ثا

لثة  
ثا

عة  
راب

سة  
خام

سة 
ساد

  

لى
أو

نية  
ثا

لثة  
ثا

عة  
راب

  

  3  0  1  0  0  0  0  2  0  0  0  مرآز النطق والسمع
  3  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  مرآز دراسات الالجئين والنازحين

مرآز العلوم الفيزيائية النظرية 
  2  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  والتطبيقية

  2  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  وحدة المشاريع الخارجية
 1449 100 115  99  28 83  43 441 238 238 64  المجموع

   )222(د المستخدمين في الجامعة البالغ عددهم ال تشمل هذه االعدا* 

  

  .حسب الدرجة اإلداريين والفنيينتوزيع العاملين من : )3.9(شكل 

  

 .طلب عمل لمختلف الوحدات في الجامعة) 1100(تم تقديم : طلبات العمل 
  . بوظائف فنية)3(بوظيفة معلم و )  23(تم تعيين : التعــــــــيين 
 .موظفا في وحدات الجامعة المختلفة)  234(ع تم ترفي: الترفيعــــات 
 .موظفًا) 134(تم قبول استقالة وانتهاء خدمة : االستقــاالت 
 .بين وحدات الجامعة المختلفة موظفًا) 89(تم نقل : النقــــــــــل 
  .)30(تحويل من مياومة لمقطوع  
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  2011/2012للعام الجامعي  ب الوحدةحس اإلداريين والفنيينأعداد العاملين في الجامعة من ): 4.9(شكل 
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عامًا لإلناث حتى ) 55(عامًا للذكور و ) 60(حصائية بأعداد العاملين في الجامعة ممن يبلغون من العمر إ

31/12/2013  

  العدد الجنس  الفئة الدائرة

  دائرة الخدمات العامة

  6 أنثى مياومة

  1 ذكر مياومة

  1 ذكر مقطوع

  دائرة األمن الجامعي

  1 أنثى نفمص

  1 ذكر مقطوع

  1 أنثى مصنف  المدرسة النموذجية

  دائرة المكتبة

  3 أنثى مصنف

  1 ذكر مصنف

  1 ذكر مقطوع

  1 ذكر مقطوع  دائرة االنتاج والصيانة والتدريب

  1 ذكر مصنف  دائرة اللوازم

  1 ذكر مصنف  دائرة التنمية والتخطيط

  1 ذكر مصنف  الدائرة المالية

  1 ذكر مصنف  كلية العلوم

  1 ذكر مصنف  مركز الحاسب والمعلومات

  22 المجموع
  

  



 

 

  

  

  

  

  

  العاشرالباب 

  موازنة الجامعة ومواردها المالية



  2011/2012التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

  
184



 موازنة الجامعة ومواردها المالية

 
185

  موازنة الجامعة ومواردها المالية

لمناقشـتها   مجلس الجامعـة  لىإتقوم الجامعة باعداد موازنتها المالية في بداية كل عام، وتقدم 

   .لى مجلس التعليم العالي للمصادقة عليهاإومن ثم  ،لى مجلس األمناءإواقرارها، ورفعها 

  :تألف الموارد المالية للجامعة مما يليت

    .الرسوم الدراسية  .1

  .ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة  .2

  .المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة  .3

  .حصة الجامعة من الرسوم الجمركية والرسوم االضافية  .4

ى من المشاريع وما يتأّت ،ثية للكليات والمراكزنشطة تدريسية واستشارية وبحأى من ما يتأّت  .5

  .االنتاجية والمرافق الجامعية

حكام قانون التعليم العالي والبحث أل وفقًا، الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات وغيرها    .6

  .ردنيأذا كانت من مصدر غير إموافقة مجلس الوزراء  العلمي على أن تؤخذ

  .إيرادات أخرى يةأ  .7

  .ميرية المعمول بهموال األلقانون تحصيل األ عامة تحصل وفقًا مواًالأ موال الجامعةأ تعتبرو

  :2011عن موازنة الجامعة لعام  توفيما يلي تفصيال
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  اإليرادات: أوًال

دينار، ويبين ) 47029796( 31/12/2011- 1/1بلغ مجموعها الفعلي المحصل للفترة من 

  :يراداتاآلتي تفصيالت هذه اال) 1.10(الجدول 

  2011اإليرادات المقدرة والفعلية في موازنة الجامعة لعام ) 1.10(جدول 

 اسم الحساب
 المقدرة اإليرادات

في موازنة عام 

2011  

 الفعلية اإليرادات

خالل عام  ةالمحصل

2011 

نسبة 

  التحصيل

        الذاتية اإليرادات:  األولالباب 

 %101.98  33654924  33000000  الرسوم الجامعية ايرادات .1

 %115.82  3499581  3021500  وغير المنقولة المنقولةريع االموال . 2

 %96.97  1912771  1972500 األخرى اإليرادات. 3

 %102.82 39067276 37994000 مجموع الباب األول

مساهمة الخزينة : الباب الثاني

 والرسوم
   

 %95.66 6026880 6300000  مساهمة خزينة الدولة. 1

 %95.66 6026880 6300000 الباب الثاني مجموع

    والتبرعات المنح: الباب الثالث

 %100 1000000 1000000  منحه الحكومه لتسديد الديون. 1

 %100 1000000 1000000 مجموع الباب الثالث

    القروض والتسهيالت: الباب الرابع

 %16.49 935640 5673000 ةتمائيئـتسهيالت ا .1

 %16.49 935640 5673000 لرابعمجموع الباب ا

 %92.27 47029796 50967000 المجموع العام
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  2011اإليرادات المقدرة والفعلية لعام ) 1.10(شكل 
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  2011اإليرادات الفعلية خالل عام ) 2.10(شكل 
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  النفقات: ثانيًا

ــن      ــرة مـ ــة للفتـ ــة المدفوعـ ــات الفعليـ ــوع النفقـ ــغ مجمـ ) 47029796( 31/12/2011 – 1/1بلـ

  : وعلى النحو التالي) 2.10(موزعة على األبواب الواردة في الجدول  نارًادي

  2011النفقات المقدرة والفعلية في موازنة الجامعة لعام : )2.10(جدول 

 اسم الحساب
النفقات المقدرة 

في موازنة عام 

2011 

المدفوعة النفقات 

 2011فعال خالل عام 

نسبة 

  اإلنفاق

        كررةالنفقات المت: األولالباب 

%99.86  27909650  27948000  الرواتب والعالوات والمكافآت :األولالفصل 

%99.77  8081567  8100000  مساهمة الجامعة في صناديق العاملين :الفصل الثاني

 %73.68  957728  1299700 لوازم ومستلزمات سلعية :الفصل الثالث

 %77.93 516150  662300  الخدمات والنشاطات الطالبية :الفصل الرابع

 %93.91 2442656 2601000 النفقات العامة :الفصل الخامس

 %97.20 124426 128000 المساهمات :الفصل السادس

 %96.19 793570 825000  النشر و دعم البحث العلمي :الفصل السابع

 %35.91 89791 250000 ة والندواتالمؤتمرات العلمي :نالفصل الثام

 %97.85 40915538 41814000  مجموع الباب األول

     والدورات البعثات العلمية: الباب الثاني

 %98.45 1004243  1020000 البعثات العلمية والدورات :األولالفصل 

 %98.45 1004243  1020000 مجموع الباب الثاني

    النفقات الرأسمالية :الباب الثالث

 %92.4 555000 600500 الكتب والدوريات :ولالفصل األ

 %11.1 61762 555500 جهزة تعليميةأالت وآمعدات و :الفصل الثاني

 %50.8 302593 595500 جهزة الحاسوب ومعدات المشاغلأ :ل الثالثفصال

 %27.7 122007 439500 وسيارات وآليات ثاثوأ تجهيزات مكتبية :ل الرابعالفص
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 %49.9 205652 412000 أخرىمخصصات رأسمالية  :الفصل الخامس

 %47.9 1247014 2603000 مجموع الباب الثالث

     نمائيةالنفقات اإل: الباب الرابع

 %14.58 126917 870000 نشاءاتبنية واإلاأل: ولالفصل األ

 %6.71 42989 640000 المرافق العامة: الفصل الثاني

 %11.25 169906 1510000 مجموع الباب الرابع

     مدورةنفقات االلتزامات ال: الباب الخامس

 %13.94 11156 80000 االلتزامات المتكررة: ولالفصل األ

  564247 600000  االلتزامات الرأسمالية: الفصل الثاني
94.04%

 %76.94 230829 300000 نمائيةااللتزامات اإل: الفصل الثالث

 %82.26 806232 980000 مجموع الباب الخامس

    تسديدات القروض والديون : الباب السادس

%94.96  2886863 3040000  قساط والفوائداأل: ولالفصل األ

%94.96  2886863 3040000 مجموع الباب السادس

%92.27  47029796 50967000  المجموع العام للموازنة
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  2011النفقات المقدرة والمدفوعة فعًال في موازنة الجامعة لعام  )3.10(شكل 
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  2011ًال خالل عام النفقات المدفوعة فع) 4.10(شكل 
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  2011إلى  2002اإليرادات الفعلية المحصلة بالدينار للسنوات من  )3.10(جدول 

 السنة

 اإليرادات

 الذاتية
مساهمة خزينة 

الدولة والرسوم 

 االضافية 

المنح 

 والتبرعات

القروض 

والتسهيالت 

 االنتمائية

مجموع 

االيرادات 

 المحصلة
2002 17300188 8632377 228960 6169717 32331242 
2003 19804939 8773582 224002 5907187 34709710 
2004 19480470 7363920 1020000 9160904 37025294 
2005  19830520 8061636 1015000 11700645 40607801 
2006  24619441 8125774 4005499 2646525 39397239 
2007  27995672 6484988 8010000 1115865 43606525  

2008  31604617 6669137 6080328 989979 45344061  

2009 34128357 4940613 1494335 6544230 47107535 
2010 37486088 3800000 2321863 1117152 44725103 
2011  39067276 6026880 1000000 935640 47029796  

  2011إلى  2002لة بالدينار للسنوات من ـصحاإليرادات الفعلية الم) 5.10(شكل 
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 2011إلى  2002النفقات الفعلية المدفوعة بالدينار للسنوات من  )5.10(جدول 

 السنة

 النفقات

تسديد 

القروض 

 والديون

مجموع 

النفقات 

 المتكررة الفعلية

البعثات 

العلمية 

 والدورات

والبحث 

 العلمي

 

 الرأسمالية
 االنمائية

االلتزامات 

 المدورة

200226526997 780000 815674 410955 13902222407394 32331242

200328233208999936 636582 180919 788533 3870482 34709660 

200430054683979996 97400 191938 10217723802805 37025294

2005 32368076 1012820 1255726 316744 434695 5219740 40607801 

2006 31154211 1251029 748399 35313 536124 5672163 39397239 

2007 33074248 1139690 1283524 173015 274225 7661823 43606525 

2008 35541184 968173 1255577 2307176 596103 4713268 45381481 

200936208341888642 10472635065101486917 3411271 47107535

2010358965951632231 11896762461987771828 2772786 44725103

2011 40915538 1004243 1247014 169906 806232 2886863 47029796 

  

  2011 إلى 2002 النفقات الفعلية المدفوعة بالدينار للسنوات من )6.10(شكل 



 

 

  

  

  

  

  

  الحادي عشرالباب 

  ينللعام الحياةمين على أمين الصحي والتأالت

 2012 و 2011
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   الحياةمين على أمين الصحي والتأالت

ومـن   ،للعـاملين فـي الجامعـة    الطبيـة يهدف التـأمين الصـحي إلـى المسـاهمة فـي تـوفير المعالجـة        

إن لـم يكـن    لزاميـاً إاالشـتراك فـي التـأمين    ويكون . مثل الزوجة واألبناء والبنات والوالدين ،يعيلونهم

بتأمين صحي آخر، وتتولى لجنة التـأمين الصـحي فـي الجامعـة مسـؤولية       العامل في الجامعة مشموًال

االتفاقيــات مــع المستشــفيات والمراكــز   تطبيــق أحكــام نظــام التــأمين الصــحي وتحقيــق أهدافــه وعقــد 

  .الصحية وعيادات األطباء وشركات التأمين

  ــ ،ًاوقــد عملــت الجامعــة علــى تــأمين طلبتهــا والعــاملين فيهــا صــحي رت لهــم أيضــا المعالجــة ووّف

 ،الصحي لجامعة العلوم والتكنولوجيـا األردنيـة   والمركز ،لجامعة اليرموك يالصحية في المركز الصح

المعالجـة خـارج األردن فـي الحـاالت      باإلضـافة إلـى  وفي العيادات والمستشفيات الحكومية والخاصـة،  

  .التي تتطلب ذلك بناء على تقارير طبية

تؤمن الجامعة على حياة العاملين فيها مـن جميـع الفئـات، وذلـك بموجـب عقـود تأمينيـة        وكذلك 

  . مع شركات التأمين تجدد سنويًا

  

  2011الحياة للعام مين على ألتمين الصحي واأالت

  2011لعام التأمين الصحي :  أوًال

حــدى االمتيــازات المتعــددة التــي تقــدمها الجامعــة للعــاملين إن خدمــة التــأمين الصــحي هــي إ   

فيها، وتمتد هذه الخدمة حتى بعد انتهاء خدمة العامـل فيهـا ضـمن الشـروط المنصـوص عليهـا فـي        

  .  النظام فيما يتعلق بمدة العمل وسبب انتهاء الخدمة في الجامعة

ذين مـا زالـوا علـى راس    بلغ عـدد المسـتفيدين مـن التـأمين الصـحي مـن المشـتركين الـ        وقد    

مســـتفيدًا كمـــا بلـــغ عـــدد المســـتفيدين مـــن المشـــتركين الـــذين انتهـــت  )9299( عملهـــم ومنتفعـــيهم

عــداد أ، والجــداول التاليــة توضــح  مســتفيدًا) 2541(الجامعــة ومنتفعــيهم  العمــل فــي  خــدماتهم مــن  

   .المشتركين والمنتفعين والمبالغ التي انفقت على التأمين الصحي
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والمنتفعون حسب درجة التأمين خالل  ،س عملهمأن هم على رالمشتركون بالتأمين الصحي مم )1.11(جدول 

 2011العام 

  األبناء  زوجة  المشتركون  درجة التأمين
 المعالون

  والدان+زوج
  المجموع

  223 3 110 43 67  خاصة 

  4758 185 2623 723 1227  أولى 

  3789 210 2206 520 853  ثانية 

  529 10 244 52 223  ثالثة 

  9299 408 5183 1338 2370  المجموع

  

عدد األفراد الذين انتهت خدمتهم في الجامعة ويستفيدون من خدمات التأمين الصحي في عام  )2.11(جدول 

2011  

  األبناء  زوجة  المشتركون  درجة التأمين
 المعالون

  والدان+زوج
  المجموع

  71 1 17 24 29  خاصة 

  888 5 418 207 258  أولى 

  1500  - 840 327 333  ثانية 

  82  - 35 5 42  ثالثة 

  2541 6 1310 563 662  المجموع

  .)11840(المشتركين بالتأميــــن الصحي ومنتفعيهـــم عدد وبهذا يصبح إجمالي     
  

  2011لعام  الرسوم المستوفاة 

 ممــن هــم علــى رأس عملهــم  نبلغــت رســوم االشــتراك المســتوفاة مــن العــاملين والمنتفعــي   -  أ

 :حسب درجة التأمين) 3.11( موضحة بالجدول رقم دينار )271625(

  

رسوم االشتراك بالتأمين الصحي المستوفاة من العاملين والمنتفعين حسب درجة التأمين في  )3.11(جدول 

  2011عام 

  )ديناربال(المبلغ   درجة التامين

  9852  خاصة

  153352  أولى

  100692  ثانية

  7728  ثالثة

  271625  المجموع
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ــذين انتهــت          -  ب ــأمين الصــحي ال بلغــت رســوم االشــتراك المســتوفاة مــن المســتفيدين مــن الت

موضـحة  دينـار  ) 66633(خدماتهم من العمل في الجامعة وال زالـوا مشـتركين بالتـأمين    

 :حسب درجة التأمين )4.11(في الجدول 

رسوم االشتراك المستوفاة من المستفيدين من التأمين الصحي الذين انتهت خدماتهم في  )4.11(جدول  

  2011في العام الجامعة 

  )بالدينار( المبلغ  درجة التأمين

  3724  خاصة

  27677  أولى

  33984  ثانية

  1248  ثالثة

  66633  المجموع

الجامعـة باالضـافة الـى    ن هـم علـى رأس عملهـم فـي     مجموع رسـوم االشـتراك المسـتوفاة ممـ     -ج

  .دينار )338258(الذين انتهت خدمتهم في الجامعة 

  

  2011لعام  نفقات المعالجة للمشتركين والمنتفعين 

ت معالجـة المشـتركين والمنتفعـين لـدى المستشـفيات والمراكـز       نفقـا ) 5.11(دول يوضح الجـ 

 :الصحية
نفقات المعالجة للمشتركين والمنتفعين من التامين الصحي في جامعة اليرموك للعام  )5.11(جدول 

2011   

  قيمة المطالبة   الجهة الطبيةاسم 

المبالغ التي تحملتها

  الجامعة

المبالغ التي تحملها 

  المشتركون

  )ديناربال( المبلغ )ديناربال(المبلغ

  51514.7 217848.5 269333 المستشفيات الخاصة

  8374.4 31011.2 39220  الخدمات الطبية 

  13120 36027.1 49158  الجامعة األردنية 

  10242.6 24498.3 34746 المركز الوطني للسكري

  128528.4 309774.8 438304 مستشفى الملك المؤسس

  5117.2 145856.7 151022 مركز صحي اليرموك الشامل

  41547.7 143831.4 185379 والتكنولوجيامركز صحي العلوم

/صيدليات(الشبكة الطبية 

  )أطباء/ مختبرات
641153  572307  68836  

  327281 1481155  1808317.75  المجموع
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 2011لعام  المعالجة في العيادات الخاصة

 المطالبات الطبيـة المقدمـة مـن العـاملين فـي الجامعـة نتيجـة معـالجتهم        ) 6.11(يوضح الجدول رقم 

 .في العيادات الخاصة ودفع قيمة المطالبة منهم مباشرة

  2011المطالبات المقدمة من العاملين في الجامعة للعام  )6.11(جدول 

 إجمالي المبلغ
 ما تحملته الجامعة

 )دينار(المبلغ 
 ما تحمله المشتركون

 )دينار(المبلغ 

113811 75713 34914 

 

  2011 لعامالنفقات الفعلية للتأمين الصحي  

جمالي ما تدفعه الجامعة مطروحا منهـا رسـوم االشـتراك    إتمثل النفقات الفعلية للتامين الصحي 

والمبالغ التي يتحملهـا المشـتركون مـن كلفـة المعالجـة وفـق النسـب المحـددة فـي النظـام، والجـدول            

  .يوضح ذلك) 7.11(التالي 

  2011النفقات الفعلية للتأمين الصحي في جامعة اليرموك للعام  )7.11(جدول 

  اجمالي المبلغ  المطالبات
ما تحملته 

  الجامعة

ما تحمله 

  المشتركون

رسوم 

االشتراك 

  بالتأمين

اجمالي 

النفقات 

  الفعلية

مطالبات 

المستشفيات 

والمراكز 

  الصحية 

1808317.75  1481155  327281  

33
82

58
  12

18
61

0
  

المعالجة في 

العيادات 

  الخاصة

113811  75713  34914  

     362195 1556868 1922128.75 المجموع 
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  2011لعام  التأمين على الحياة: ثانيًا

 التأمين على حياة العاملين
بلغت أقساط التأمين التي تحملتها الجامعـة لقـاء التـأمين علـى حيـاة العـاملين لـدى         -

  .دينارًا) 112038(العرب للتأمين  شركة

بلغـــــت التعويضـــــات التـــــي قامـــــت شـــــركة التـــــأمين بـــــدفعها للمســـــتفيدين مـــــن التـــــأمين     -

 .دينارًا) 125348(بسبب الوفاة أو العجز ) الورثة/العاملين(
  

  

  2012للعام  الحياةمين على أمين الصحي والتأالت

  2012لعام مين الصحي أالت:  أوًال

حــدى االمتيــازات المتعــددة التــي تقــدمها الجامعــة للعــاملين إمين الصــحي هــي أن خدمــة التــإ   

فيها، وتمتد هذه الخدمة حتى بعد انتهاء خدمة العامـل فيهـا ضـمن الشـروط المنصـوص عليهـا فـي        

  .  النظام فيما يتعلق بمدة العمل وسبب انتهاء الخدمة في الجامعة

زالـوا علـى راس    ذين مـا مين الصـحي مـن المشـتركين الـ    أبلغ عـدد المسـتفيدين مـن التـ    وقد    

مســتفيدًا كمــا بلــغ عــدد المســتفيدين مــن المشــتركين الــذين انتهــت       )10272( عملهــم ومنتفعــيهم 

عــداد أ، والجــداول التاليــة توضــح  مســتفيدًا) 2541(الجامعــة ومنتفعــيهم  العمــل فــي  خــدماتهم مــن  

   .مين الصحيأالمشتركين والمنتفعين والمبالغ التي انفقت على الت

مين أمين الصحي ممن هم على راس عملهم والمنتفعون حسب درجة التأالمشتركون بالت )8.11(جدول 

 2012خالل العام 

  األبناء  زوجة  المشتركون  درجة التأمين
 نوالمعال

  نادوالوال+زوج
  المجموع

  267  5  132  50  80  خاصة 

  5285  204  2921  800  1360  أولى 

  4143  208  2450  549  936  ثانية 

  577  13  276  54  234  ثالثة 

  10272  430  5779  1453  2610  المجموع
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مين الصحي في أعدد األفراد الذين انتهت خدمتهم في الجامعة ويستفيدون من خدمات الت )9.11(جدول 

  2011عام ال

  األبناء  زوجة  المشتركون  درجة التأمين
 المعالون

  والوالدان +زوج
  المجموع

  79  1  21  26  31  خاصة 

  912  6  432  215  259  أولى 

  1453  0  811  320  322  ثانية 

  97  0  40  4  53  ثالثة 

  2541  7  1340  565  665  المجموع

  .)12813(ميــــن الصحي ومنتفعيهـــم أوبهذا يصبح إجمالي المشتركين بالت    

  2012لعام  الرسوم المستوفاة 

 ممــن هــم علــى رأس عملهــم  نبلغــت رســوم االشــتراك المســتوفاة مــن العــاملين والمنتفعــي   -  أ

 :حسب درجة التأمين) 10.11( موضحة بالجدول رقم دينار )299139(
مين في أمين الصحي المستوفاة من العاملين والمنتفعين حسب درجة التأرسوم االشتراك بالت )10.11(جدول 

  2012عام ال

  ) ديناربال (المبلغ   درجة التامين

  11920  خاصة

  170055  أولى

  108788  ثانية

  8376  ثالثة

 299139  المجموع

ــذين انتهــت          -  ب ــأمين الصــحي ال بلغــت رســوم االشــتراك المســتوفاة مــن المســتفيدين مــن الت

 ةموضـح  دينـار  )68518(مين أخدماتهم من العمل في الجامعة وال زالـوا مشـتركين بالتـ   

 :مينأحسب درجة الت )11.11(في الجدول 
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مين الصحي الذين انتهت خدماتهم في أالمستوفاة من المستفيدين من الترسوم االشتراك  )11.11(جدول  

  2012في العام الجامعة 

  )بالدينار( المبلغ  مينأدرجة الت

  4036  خاصة

  28146  أولى

  32892  ثانية

  3444  ثالثة

  68518  المجموع

الـى  س عملهـم فـي الجامعـة باالضـافة     أمجموع رسـوم االشـتراك المسـتوفاة ممـن هـم علـى ر       -ج

  .دينار )367657(الذين انتهت خدمتهم في الجامعة 

  2012لعام  نفقات المعالجة للمشتركين والمنتفعين 

ت معالجة المشتركين والمنتفعين لـدى المستشـفيات والمراكـز    نفقا) 12.11(دول يوضح الج

 :الصحية
نفقات المعالجة للمشتركين والمنتفعين من التامين الصحي في جامعة اليرموك للعام  )12.11(جدول 

2012   

  قيمة المطالبة   الجهة الطبيةاسم 

المبالغ التي تحملتها

  الجامعة

المبالغ التي تحملها 

  المشتركون

  )ديناربال( المبلغ )ديناربال( المبلغ

  105346 402104 507449 المستشفيات الخاصة

  3734 14485 20065  الخدمات الطبية 

  23580 59517 83097  الجامعة األردنية 

  10752 8559 27708 المركز الوطني للسكري

  184126 465364 649500 مستشفى الملك المؤسس

  9771 43465 52566 مركز صحي اليرموك الشامل

  77526 254136 331662 والتكنولوجيا مركز صحي العلوم

  65957 575319 641275 )أطباء/مختبرات/صيدليات(الطبية الشبكة 

  480792 1822949 2313322  المجموع
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 2012لعام  المعالجة في العيادات الخاصة

 المطالبات الطبية المقدمة من العاملين في الجامعـة نتيجـة معـالجتهم   ) 13.11(يوضح الجدول رقم 

 .في العيادات الخاصة ودفع قيمة المطالبة منهم مباشرة

  2012المطالبات المقدمة من العاملين في الجامعة للعام  )13.11(جدول 

 إجمالي المبلغ
 ما تحملته الجامعة

 )دينار(المبلغ 
 ما تحمله المشتركون

 )دينار(المبلغ 

72799 457554 25189 

  

  2012لعام مين الصحي أالنفقات الفعلية للت 

تمثل النفقات الفعلية للتامين الصحي اجمالي ما تدفعه الجامعة مطروحا منهـا رسـوم االشـتراك    

والمبالغ التي يتحملهـا المشـتركون مـن كلفـة المعالجـة وفـق النسـب المحـددة فـي النظـام، والجـدول            

  .يوضح ذلك) 14.11(التالي 

  2012مين الصحي في جامعة اليرموك للعام أالنفقات الفعلية للت )14.11(جدول 

  اجمالي المبلغ  المطالبات
ما تحملته 

  الجامعة

ما تحمله 

  المشتركون

رسوم

االشتراك 

  بالتأمين

اجمالي 

النفقات 

  الفعلية

مطالبات 

المستشفيات 

والمراكز 

  الصحية

2313322  1822949  480792  

36
76

57
  15

02
84

6
المعالجة في   

العيادات 

  الخاصة

72799  47554  25189  

 1502846 367657  505981  1870503  2386121  المجموع
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  2012لعام  التأمين على الحياة: ثانيًا

 التأمين على حياة العاملين  - أ
بلغت أقساط التأمين التي تحملتها الجامعة لقاء التأمين على حياة العاملين لدى  -

  .دينارًا) 113063(العرب للتأمين  شركة

ــات   - ــت التعويضــ ــأمين      بلغــ ــن التــ ــتفيدين مــ ــدفعها للمســ ــأمين بــ ــركة التــ ــت شــ ــي قامــ التــ

 .دينارًا) 75432(بسبب الوفاة أو العجز ) الورثة/العاملين(
  

  

  2012 -2004التأمين الصحي على مدار السنوات 

يمثل أعداد المشتركين بالتأمين الصحي ورسوم االشتراك والنفقات الفعلية ) 15.11(الجدول 

  2012 -2004حياة العاملين للسنوات وأقساط التأمين على 

أعداد   العام

المستفيدين من 

 التأمين الصحي

ماتحملته 

الجامعة 

  بالدينار

ماتحملة 

المشترك 

  بالدينار

رسوم االشتراك 

المستوفاة من 

المستفيدين من 

  التأمين الصحي

إجمالي 

النفقات 

  الفعلية

أقساط 

التأمين على 

حياة 

  العاملين

2004 12303  1062958  355148 297935  765023  74000  

2005 12386  1191314  392620 344293  847021  73957  

2006 12270  1331148  418715 343141  988007  74153  

2007 14397  1037244  268809 338477  698767  71195  

2008 13012  1263182  235113 360241  902941  102564  

2009 12698  1212061  340528 355608  856453  117463  

2010 13544  1914426  478809 380554  1533872 110910  

2011 11840  1556868  362195 338258  1218610 112038  

2012 12813  1870503  505981 367657  1502846 113036  
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  الثاني عشرالباب 

 ةــــر اإلداريـدوائــال
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  دوائر اإلدارية ال

، وقد قامت الدوائر اإلدارية في الجامعة  دائرًة إداريةعشر  ستة) 16(حاليًا الجامعة  تضم

تطوير وصيانة وتحديث لومن أبرزها  ،ددة لهضمن المهام الرئيسة المح بنشاطات مختلفة، كلٌّ

  :البنية التحتية

  

  الدائرة الهندسية :أوًال

إعــداد الدراســات الهندســية الالزمــة ووضــع التصــاميم والمخططــات  بالــدائرة الهندســيةينــاط 

ومراقبــة جميــع  ،وتقــديم االستشــارات الهندســية  ،واإلشــراف الهندســي ،لمشــاريع الجامعــة المختلفــة 

  : انجازاتها مايلي ومن أبرز .مباني الجامعة ومنشآتها وعقاراتها، وتحديد مايلزم من أعمال الصيانة

    17/11/2011تـــاريخ التنفيـــذ   ،صـــيانة أعمـــال العـــزل المـــائي لســـطح مبنـــى المكتبـــة جزئيـــا        -

  .)دينار 600بكلفة (

ــة       - ــة  إعــداد دراســات مبنــى مركــز األبحــاث الصــيدالنية والصــناعات الدوائي ــة تقديري ) 4.5(بكلف

 . وعمليون دينار وتم مخاطبة دولة الكويت لبحث إمكانية تمويل المشر
ــار     - ــة اآلثــ ــة كليــ ــه لمكتبــ ــقف معلقــ ــب أســ ــد وتركيــ ــذ   ،توريــ ــاريخ التنفيــ ــة  29/1/2012تــ    بكلفــ

  .)دينار 4711.5(

تــاريخ ، الرياضــية التربيــةكليــة / الســباحةتوريــد وتركيــب ســقف مســتعار ومظلــة داخليــة لبركــة    -

 .)دينار 9631.74(بكلفة  29/1/2012التنفيذ 
  6/2/2012تاريخ المباشرة   ،بيةمشروع إنشاء بوابة رئيسيه لألرض الجنو -

ــاء طريــــــق خــــــدمات فــــــي األرض   - ــهاإنشــــ ــاريخ التنفيــــــذ   ،لجنوبيــــ ــة  22/3/2012تــــ       وبكلفــــ

  .)دينار 15260(

بكلفــة  25/3/2012تــاريخ التنفيــذ ، صــيانة أســقف وواجهــات زجاجيــه وألمنيــوم مبنــى المكتبــة   -

  .)دينار 30000(

بكلفــة  29/4/2012تــاريخ التنفيــذ ، وبياســتكمال شــبكة الصــرف الصــحي لموقــع ألجامعــة الجنــ  -

 .)دينار 19170(
تـاريخ التنفيـذ   ، ذاعه في كليـة األعـالم  توريد وتركيب أسقف معلقة الستوديوهات التلفزيون واإل -

 .)دينار 14459(وبكلفة  14/6/2012
 ،توريد وتركيب شبابيك ألمنيوم الستوديوهات اإلذاعة والتلفزيـون فـي مبنـى الصـحافة واألعـالم      -

  ).دينار 3948(وبكلفة  14/6/2012يخ التنفيذ تار

اسـتخدام الطاقـة الشمسـية فـي توليـد الطاقـة الكهربائيـة         -تحضير وثائق عطاء المرحلـة األولـى   -

تـم مخاطبـة    .كيلو واط بكلفـة ماليـة تقديريـه مليـون دينـار      450لثالث مباني في ألجامعة قدرة 

 .اهز لحين توفر السيولةوالعطاء ج.وزارة التخطيط للبحث عن تمويل للمشروع 
ــة       - ــي الجامعـ ــة فـ ــاني مختلفـ ــاعد لمبـ ــبعة مصـ ــديل سـ ــل وتبـ ــادة تأهيـ ــاء إعـ ــائق عطـ ــير وثـ  .تحضـ
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 ). دينار 150000(والمشروع قيد اإلعالن عنه في دائرة العطاءات وبكلفة تقديريه 
فـــي الموقـــع الجنـــوبي وتســـليمها للســـفارة  )جمنـــازيوم(إعـــداد دراســـات أوليـــه لصـــالة رياضـــيه  -

جرى مـن حـديث مـع سـعادة السـفيرة واسـتعدادها لبحـث إمكانيـة تمويـل           ة بناء على ماالفرنسي

  .المشروع دعما لنشاط الطلبة الرياضي

 . العمل جاري في إعداد دراسات لتوسعة كلية التربية -
العقبـة والـذي تـم تنفيـذه مـن       –اإلشراف على إعادة تأهيل شـقق الطلبـة فـي الوحـدات الغربيـة       -

 . ة مباشرةخالل كوادر الجامع
دينار عن اسـتهالك الميـاه طيلـة الفتـرة الماضـية إلشـغال        150.000تحقيق مطالبة مالية بمبلغ  -

  .مركز صحي جامعة العلوم والتكنولوجيا

  . العمل جاري للتوصل إلى اتفاقية تأجير موقع المركز الصحي لجامعة العلوم والتكنولوجيا -

ة فـي العقبـة بعـد أن تـم تسـجيلها باسـم الجامعـة        متابعة استرداد ملكية الجامعة للمحطة البحريـ  -

  .األردنية

المفـرق بعـد أن تـم تسـجيل جـزء مـن        –متابعة استرداد ملكيـة الجامعـة الكاملـة ألراضـي بريقـة       -

 .هذه القطعة لصالح جامعة العلوم والتكنولوجيا
  .تم استحداث نظام األرشفة االلكترونية للدائرة -

عيل التواصل بين جميـع المهندسـين ممـا سـاهم فـي تسـريع       تم عمل شبكة داخلية الكترونية لتف -

وتســهيل إعــداد دراســات المشــاريع وتخفيــف كلفــة نقــل المعلومــات وعمــل التعــديالت عليهــا           

وإتاحة ألفرصه لجميع المعنيين باالطالع على مراحل العمل وإجراء التعديالت كل فيما يخصـه  

 .الكترونيًا
  

  لتدريباالنتاج والصيانة وادائرة : ثانيًا

تتولى مسؤولية صيانة مباني الجامعة ومرافقها، واالشراف على عقود الصيانة التي تبرمها 

ومهام تركيب وصيانة أجهزة التكييف والتبريد واألجهزة الكهربائية وأعمال الجامعة مع الشركات، 

  : مايلي األلمنيوم والحدادة والنجارة والبناء إلى غير ذلك من األعمال، ومن أبرز انجازاتها

  .األعمال االنتاجية: أوًال

  .تصنيع طاوالت مختبرات كمبيوتر  -

 .تصنيع حاويات نفايات وبأحجام مختلفة -

 .تصنيع خزائن وأرفف كتب وكراسي وطاوالت لدائرة اللوازم -

 .تحديث الوحدات الصحية وشبكات تدفئة -

 .إنشاء مظالت قرميدية ومقاعد الستراحة الطالب في الساحات الخارجية -
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 .ل استوديوهات التلفزيون واإلذاعة في مبنى كلية اإلعالم الجديدعز -

  .تصنيع كراسي وطاوالت كمبيوتر وأرفف كتب وطاوالت رسم  -

 .تحديث الوحدات الصحية في مبنى البيروني -

 .تنفيذ مظالت قرميدية ومقاعد الستراحة الطالب في الساحات الخارجية -

 .من اإلسكان الجنوبي) 3(تحديث الوحدات الصحية في العمارة  -

  .تحديث كامل للشقق السكنية في عمارة الوحدات العقبة  -

  .دينار) 264570(بلغت التكلفة اإلجمالية لهذه األعمال  -

  

  : أعمال الصيانة: ثانيًا

  . ينارًاد) 395679(طلب صيانة وبلغت تكلفة انجازها ) 7946(تعاملت الدائرة مع   -
  

  : التدريب: ثالثًا

طالبًا من كليتي الحجاوي للهندسة على مساق المشاغل الهندسية وكلية ) 722(تم تدريب  -

  .دينار) 50464(الفنون الجميلة على مساقات التصميم وبلغت التكلفة اإلجمالية 
  

  .دينار) 710713(إجمالي تكلفة األعمال المنفذة وخالل الفترة المبينة أعاله : رابعًا

  

  :الخدمات العامةدائرة : ثالثًا

تعمـــــل دائـــــرة الخــــــدمات العامـــــة علــــــى تـــــوفير جميـــــع الخــــــدمات الضـــــرورية ألســــــرة         

الجامعــــة وضــــيوفها وزوارهــــا الرســــميين وطالبهــــا مــــن خــــالل تــــوفير وســــائل النقــــل الضــــرورية،  

ــام       ــدمات الطعــــ ــديم خــــ ــملي، وتقــــ ــتلكس والفاكســــ ــدمات الــــ ــة وخــــ ــاالت الهاتفيــــ ــأمين االتصــــ وتــــ

ــ ــا،        والشـ ــحيحة منهـ ــروط الصـ ــوفير الشـ ــة، وتـ ــة المختلفـ ــق الجامعـ ــة مرافـ ــى نظافـ ــاظ علـ راب والحفـ

كمـــــا تقـــــدم الـــــدائرة . نايـــــة بهـــــاعباإلضـــــافة إلـــــى تجهيـــــز الحـــــدائق والمســـــطحات الخضـــــراء وال

وذلـــك بمراقبـــة أعمـــال هـــذه    . باإلشـــراف علـــى األكشـــاك والمطـــاعم المســـتثمرة داخـــل الجامعـــة      

ــا باالتفاقيــــات المبرمــــة، وشــــروط الســــالمة الصــــحية   األكشــــاك والمطــــاعم والتحقــــق مــــن ا  لتزامهــ

  : العامة، من أهم انجازات الدائرة
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ــف أنواعهـــا، واإلشـــراف علـــى          - ــأمين جميـــع االتصـــاالت بمختلـ ــولى قســـم االتصـــاالت تـ يتـ

 . تركيب ونقل وصيانة جميع أجهزة الهواتفوصيانة المقاسم الدورية، 

ــائط النقــــ    - ــأمين وســ ــة والنقــــل تــ ــة للمــــؤتمرات والنــــدوات  يتــــولى قســــم الحركــ ل المختلفــ

ــا     ــة وخارجهـــ ــل المملكـــ ــة داخـــ ــة والترفيهيـــ ــرحالت العلميـــ ــين   . والـــ ــة بـــ ــة الجامعـــ ولطلبـــ

المــــوقعين، وطلبــــة المدرســــة النموذجيــــة، إضــــافة إلــــى جميــــع أعمــــال الصــــيانة الالزمــــة   

 . لمركبات الجامعة

ــة   - ــم زراعــــ ــون و  ) 200(تــــ ــجرة زيتــــ ــة  ) 100(شــــ ــا، وحراثــــ ــجرة برختونيــــ ) 270(شــــ

يـــــل، وانشـــــاء بيـــــت جشـــــجرة زيتـــــون، ورش مســـــطحات الن) 1600(وتســـــميد  دونـــــم،

 . دينار) 1750(تكلفة ببالستيكي 

ــارب    - ــيل مايقـــ ــم غســـ م)10000(تـــ
2

ــي    ــت وجلـــ م)8500(موكيـــ
2

ــن     ــالرغم مـــ ــالط، بـــ بـــ

ــامعي       ــرم الجـــ ــتغالل الحـــ ــة، واســـ ــدد الطلبـــ ــاد عـــ ــدائرة بازديـــ ــل للـــ ــم العمـــ ــاد حجـــ ازديـــ

مات العامــــة بــــل نقــــص مــــع المحافظــــة  الجنــــوبي، لــــم يــــزداد عــــدد العــــاملين فــــي الخــــد 

  .على تقديم أفضل الخدمات

  

  :العطاءاتدائرة : رابعًا

عطـــــاء مبينـــــة  ) 58(تـــــم طـــــرح   31/8/2012إلـــــى  1/9/2011خـــــالل الفتـــــرة مـــــن     

  -:حسب الجدول التالي

  نوعها  عدد العطاءات

 أجهزة علمية 13

 لوازم 26

 إستثمارات 5

 تغذية 4

 أشغال 3

 غيتالعطاءات التي أل 7

  

دائرة العطاءات بتحقيق وفورات لمصلحة الجامعة من خالل تخفيض قيمة وشاركت   

اإلحاالت أو زيادة في قيمة اإلستثمارات عن طريق مفاوضة الشركات المحال عليها العطاءات 

ومفاوضة المستثمرين لمرافق الجامعة اإلستثمارية التي تقع ضمن إختصاص لجنة العطاءات 

  .دينار) 20237(ت قيمة الوفورات في الفترة المذكورة أعاله مبلغ المركزية وقد بلغ
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  :اللوازمدائرة : خامسًا

قــــرارًا للفتــــرة ) 118(بلــــغ عــــدد القــــرارات المصــــادق عليهــــا مــــن لجنــــة المشــــتريات   

ــن  ــى  1/9/2011مــــــــــ ــة   31/8/2012إلــــــــــ ــة إجماليــــــــــ ) 551436.385(وبقيمــــــــــ

ــون       ــت وثالثـــ ــة وســـ ــًا وأربعمائـــ ــون ألفـــ ــدى وخمســـ ــمائة وإحـــ ــارًا و خمســـ  385دينـــ

 . فلسًا

 . طلب توريد) 250(بلغ عدد طلبات التوريد ولنفس الفترة المطلوبة  

) 199(بلـــغ عـــدد الفـــواتير المرســـلة إلـــى الـــدائرة الماليـــة ولـــنفس الفتـــرة المطلوبـــة          

 . فاتورة

بلــــغ عــــدد اإلعالنــــات للمناقصــــات التــــي ُأعلــــن عنهــــا فــــي الصــــحف المحليــــة ولــــنفس   

 . النإع) 25(الفترة المطلوبة 

  31/8/2012ولغاية  1/9/2011انجازات قسم العقود للفترة من  

  العدد البيان  البند

  313 األعطال آلالت التصوير 1

  342 طلبات اللوازم 2

  110 اشعارات الشراء 3

  199  الفواتير المحولة للمالية 4

  35  طلبات الشراء 5

  31  عقود الصيانة المبرمة 6

  119  الكتب الصادرة 7

  529 لصادرةالمذكرات ا 8

  32 اللجان المنعقدة 9

  61 العطاءات المطروحة 10

  120  طلبات التوريد 11

  86  فواتير التأمين المحولة للمالية 12

  23  فواتير التخليص المحولة للمالية 13

  28  الكتب المرسلة لدائرة الجمارك 14
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  المـدرسـة النمـوذجـية

  لمحة موجزة عن المدرسة

ـــأن ـــدرسـالم تـشئ ـــويبل 1979/1980ة عــام ـ ـــع غـ ـــدد طالبهـ ـــا للعـ ـــام الدراسـ  2011/2012ي ــــــــ
اع والمشـاركة  تهدف المدرسة الى تهيئة بيئة تربوية متميزة تشجع على اإلبد )طالبًا وطالبة 2400(

علـى   يتوزع طـالب المدرسـة    .وتنمية القيم وإثراء خبرات الطالب وتعزيز انتمائهم لبلدهم وأمتهم 

 : مراحل ثالث هـي
طالبــًا  130( التمهيــدي الثــانيمــن الصــف التمهيــدي األول ولغايــة الصــف  (مرحلــة الروضــة   

  ). وطالبة

ــف      ــن الصـ ــى مـ ــية األولـ ــة األساسـ ــي ولغ األولالمرحلـ ــف  األساسـ ــة الصـ ــرايـ ــي   العاشـ     األساسـ

  . طالبًا وطالبة) 1709(

طالبـًا  ) 561(ولغايـة الصـف الثـاني الثــــانـــــــــوي      الحـادي عشـر  المرحلة الثانويـة مـن الصـف     

 .وطالبة
  

  2011/2012احصائية بأعداد الطلبة حسب المراحل الدراسية وحسب الجنس للعام الدراسي ) 1.13(جدول

/المراحل الدراسية

  الجنس
  المجموع  ذكر  أنثى

 130 74 56 تمهيدية

 1709 962 747 أساسية

 561 324 237 ثانوية

 2400 1360  1040 المجموع

  

وطالب المراحل المذكورة أعاله هم من أبنـاء العـاملين فـي جـامعتي اليرمـوك والعلـوم والتكنولوجيـا        

  -:األردنية ومن أبناء المجتمع المحلي وذلك على النحو التالي

  والعدد توزيع الطلبة حسب الفئة )2.13(جدول

  العدد  الفئة

 1166  ابناء عاملين في جامعة اليرموك

 769  ابناء عاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 465  ابناء المجتمع المحلي

 2400  المجموع الكلي
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ومساعديه من  يقوم على إدارة المدرسة، هيئة منظمة ومنتخبه تتألف من المدير العام

يساندهم فريق  )مساعدين مدراء مراحل 4(مساعدين بينهم ) 6(مديري المراحل ويبلغ عددهم 

  .إشراف من معلمي المدرسة يتولون متابعة أداء المعلمين وتطويره

العاملين في المدرسة النموذجية الذين هم على رأس عملهم للفترة الزمنية     يبلغ عدد 

  )3.13(كما في الجدول ) 186( 31/8/2012 – 1/9/2011

  2011/2012وحسب الجنس للعام الدراسي  التخصصحسب  المعلميناحصائية بأعداد ) 3.13(جدول

  المجموع ذكر أنثى الجنس/التخصص

  1  0  1  آثار
  2  1  1 ادارة تربوية
  3  0  3 أدب ونقد

  4  3  1  أدبي
  3  2  1 ارشاد نفسي وتربوي

  1  0  1 ارشاد وتوجيه
  1  0  1 أصول تربية

  1  0  1 اإلدارة التربوية
  1  0  1 التغذية واإلدارة المنزلية

  2  0  2 الشريعة والدراسات اإلسالمية
  3  3  0 اللغات الحديثة

  14  4  10 اللغة االنجليزية وآدابها
  14  3  11 اللغة العربية وآدابها
  1  1  0 اللغويات التطبيقية

  5  4  1 بدون تخصص
  1  0  1  برمجة
  1  0  1  تاريخ

  1  1  0 تربية بدنية
  1  0  1 تربية طفل

  25  9  16  تربية
  10  0  10 تربية ابتدائية
  1  0  1 تربية خاصة

  1  0  1 تربية رياضية
  1  0  1 تصميم جرافيك

  1  0  1 تكنولوجيا ادارة المعلومات
  1  1  0 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  1  1  0 تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب
  1  0  1  تمريض

  1  1  0 ثقافة اسالمية
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  المجموع ذكر أنثى الجنس/التخصص

  5  2  3  جغرافيا
  3  2  1 جيولوجيا علوم األرض والبيئة

  1  0  1 حاسب الكتروني
  8  3  5  رياضيات

  1  1  0  زراعي
  1  1  0 صيانة المصادر التراثية

  2  1  1  علمي
  3  1  2 علوم الحاسوب

  2  2  0 علوم حياتية
  3  1  2  فلسفة

  2  1  1 فنون تشكيلية
  2  0  2 فنون جميلة

  6  3  3  يزياءف
  1  1  0 قياس وتقويم

  6  2  4  كيمياء
  1  0  1  مختبرات

  8  0  8 معلم صف
  1  1  0 مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها

  2  1  1 مناهج اللغة االنجليزية وأساليب تدريسها
  1  0  1 للغة العربية وأساليب تدريسهاامناهج 

  1  1  0 مناهج دراسات اجتماعية وأساليب تدريسها
  2  2  0  موسيقى

  1  0  1 هندسة كيماوية
  1  1  0 أصول الدين
  1  0  1 الفقه وأصوله

  5  2  3 اللغة االنجليزية وآدابها
  2  2  0 اللغة العربية وآدابها

  2  0  2 تربية رياضية
  1  0  1 تقنيات التعليم

  1  1  0 جيولوجيا علوم األرض والبيئة
  1  0  1  رياضيات

  2  1  1 علوم الحاسوب
  1  0  1  فيزياء

  1  1  0 فرنسية لغة
  2  0  2 معلم صف
  186  69  117  المجموع
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 ،وانطالقًا من إيمان المدرسة بضرورة رفد العملية التعليمية بكل ما يلزم من وسائل تعليمية

  :شامًال  جاء الصرح المدرسي  ،ومرافق ،ومصادر

المكتبة وتضم بين جنباتها الكتب العلمية واألدبية المصورة والمجالت الدورية  -

  .ثقافيةال

 ).فيزياء –كيمياء  –أحياء (المختبرات العلمية الحديثة  -

 .ستوديو المدرسة التعليمي -

قاعة الفيديو المزودة باألجهزة الحديثة لعقد االجتماعات وإلقاء المحاضرات العلمية  -

 .النوعية المتميزة

 .صاالت األلعاب الرياضية المتعددة الداخلية والخارجية -

 .مشاغل التربية المهنية -

 .قسم اإلرشاد التربوي -

 .العيادة الصحية -

 .المسرح والموسيقى -

واالحتفال بالمناسبات  ،وتتفاعل هذه المنظومة ضمن بؤرة محورية تنسجم والنشاطات التربوية

 ،وذلك إلثراء خبرات طالبها، وغيرها من األنشطة على كافة األصعدة ،القومية والوطنية والدينية

 .اهات لديهموتنمية منظومة القيم واالتج

وقد كانت المدرسة بما حققته من نتائج متميزة في امتحان الثانوية العامة منسجمة مع توجيهات 

تجسيدًا  "حضرة صاحب الجاللة الملك عبدالله الثاني المعظم  الواردة في رسالة عمان حيث يقول

ومة إليجاد آلية جهت الحكلرؤيتنا في تطوير التعليم وإطالق طاقات الشباب اإلبداعية، فقد و

الثانوية العامة تضمن الحفاظ على سمعة هذه الشهادة الوطنية  جديدة المتحان شهادة الدراسة

وتميزها على المستويين اإلقليمي والدولي مثلما تضمن تحقيق رؤية عصرية حديثة المتحان 

هذا إضافًة " الشهادة الوطنية، تمكن الطالب من التميز واإلبداع في أجواء علمية ونفسـية مريحة

صل للمدرسة بكل ما تحتاج اليه ويسهم في تطوير أدائها والذي لى دعم رئاسة الجامعة المتواإ

انعكس بشكل مباشر على نتائج طلبة المدرسة عمومًا وطلبة الثانوية العامة خصوصًا حيث جاءت 

  :النتائج على النحو التالي
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  عدد الطالب  الفئة  التسلسل
النسبة

  المئوية

 %35.14  طالبًا وطالبة 52  99.9 - 90 01
 %31.08  طالبًا وطالبة 46  89.9 - 80 02
 %7.43  طالبًا وطالبة 11  79.9 - 70 03
 %1.35  طالبًا وطالبة 2  69.9 - 60 04
 %0.00  طالب 0    59.9 - 50 05
 %25.00 طالبة وطالبة 37 ومستنكفينغير مكتمل 06

  %100.00  طالبًا وطالبه 148  المجموع الكلي للمتقدمين

  العامةإحصائية بنسب الثانوية 

وتتميز المدرسة بما تحويه من برنامج تربوي وتعليمي من خالل األنشطة المنهجية، 

والالمنهجية والتي تصب جل اهتمامها في األنشطة والمنجزات والتطلعات المستقبلية ويتولى 

لذا كانت  اإلشراف على هذه األنشطة بشكل مباشر عطوفة األستاذ الدكتور رئيس الجامعة، 

على إقامة المخيمات والرحالت الكشفية وعقد المؤتمرات العلمية  –وستبقى  –يصة المدرسة حر

والمشاركة في المسابقات الثقافية، وتنظيم   .والمحاضرات واالستماع إليها من قبل المختصين

الدورات التدريبية وتوفير فرص التعامل مع األجهزة الحاسوبية بسهولة ويسر، فعلى سبيل المثال 

  :ال الحصر

  :القيام بزيارات علمية لطلبة المدرسة لكل من  -1

  . الدفاع المدني   -أ    
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  .قصر رغدان العامر  -ب   

  .مركز التقوى اإلسالمي  -جـ      

  .أكاديمية الطيران الملكية األردنية  -د   

  .متحف السرايا  - هـ   

  .قسم العمارة بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية/ كلية الهندسة   -و   

  .المتحف الطبيعي وبيت عرار – ز  

  

  :إقامة العديد من المعارض الفنية نذكر منها -2

  .معرض فني ألعمال الطالب   -أ    

  .معرض للوسائل التعليمية   -ب   

  .معرض لتكنولوجيا الحاسوب بالتعاون مع رشراش للكمبيوتر  -ج   

   .الكتابمعرض   -د 

  

  :احياء العديد من االحتفاالت مثل -3

  .ة ذكرى معركة الكرامةحفل فني بمناسب  -  أ

 .حفل تخريج طلبة الروضة  -  ب
 .حفل ختامي بمناسبة نهاية العام الدراسي   -ج 
حفل تكريم للطلبة الحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات الثقافية    -د 

  .والموسيقية والرياضية

  .حفل تخريج طلبة الثانوية العامة  -هـ

  

طلبة المدرسة وعلى مدار العام الدراسي الى تسيير رحالت علمية وترفيهية لجميع    -  4

متحف الطفل، ومتحف السيارات الملكي، ودائرة األرصاد الجوية، والمركز الجغرافي (

  ).الخ..... الملكي، وصرح الشهيد، ومقامات الصحابة، ومأدبا، وجبل القلعة، والحدائق

  

  .لصف الحادي عشرتسيير رحلة عمرة الى مكة المكرمة والمدينة المنورة لطلبة ا  -5

  

  -:إقامة العديد من المحاضرات العلمية لطلبة المدرسة وعلى النحو التالي -6

  .محاضرة عن األسمدة  -أ  

  .محاضرات توعوية في مجال التغذية  -ب 

  .محاضرة عن سرطان الثدي  -ج 

  .محاضرة شعرية للشاعر محمود التل  -د 
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ان بجامعة العلوم والتكنولوجيا محاضرة عن األسنان بالتعاون مع كلية طب األسن  - هـ 

  .األردنية

  .محاضرة عن برمجة الحاسوب بالتعاون مع شركة رشراش  - و

محاضرة عن السمنــة بالتعاون مع طلبة الماجستير في الصحة العامة من جامعة   -  ز

  .العلوم والتكنولوجيا

  .ندوة صناعة القيم  -ح 

  

  .على مسرح المدرسةبية ومسرحية الفأس الذه عرض مسرحية أهل الخير    -7

  .المشاركة في مسابقة الرسم والتي أقامها بنك القاهرة عمان  -8

نشاطات داخلية في المدرسة ومسابقات وتفعيل اإلذاعة (سبوع اللغة العربية أإقامة   -9

  ).المدرسية ومجالت الحائط

مادة عقد ورشة عمل تتعلق بأعمال الخزف وبالتعاون مع السيد سفيان هيالت من ع  -10

  .شؤون الطلبة

  .المشاركة في مهرجان اليرموك بعيد ميالد جاللة الملك المعظم -11

 .رعاية بازار خيري لصالح المركز اإلسالمي الخيري -12
شاركت المدرسة بالعديد من النشاطات الرياضية وعلى مستوى األلعاب الفردية   -13

  :عديد من اإلنجازات اهمهاوالجماعية ذكورًا واناثًا ولجميع المراحل وقد حققت ال

  :المسابقات  

 . مسابقات موسيقية -
 . مسابقات ثقافية -
المسابقات السنوية التاسعة حول تصميم وتطوير مواقع الكترونية على شبكة  -

 .االنترنت
 . مسابقات في الرياضيات والفيزياء والعلوم واألحياء والكيمياء -
 .مسابقات في اللغة االنجليزية والتالوة -
 . لثاني في تنس طاولة ذكور زوجي للمرحلة األساسيةالمركز ا -
 . المركز األول في تنس ارضي ذكور فردي -
 . المركز األول ريشة طائرة ذكور فردي للمرحلة األساسية -
 . المركز الثاني تنس طاولة ذكور فردي للمرحلة األساسية في بطولة االستقالل -
 . انويةالمركز الثاني ريشة طاولة ذكور زوجي للمرحلة الث -
 . المركز الثاني كرة الطائرة للمرحلة األساسية -
 . الفوز بالميدالية الذهبية للسباحة ذكور -
 . على مستوى المملكة) فردي وزوجي(المركز األول ريشة طائرة اناث  -
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للمرحلة الثانوية على مستوى ) فردي وزوجي(ول والثاني كرة السلة المركز األ -

 . مديرية تربية اربد األولى
 .ركز األول شطرنج اناث فرديالم -
 . المركز األول والثاني ريشة طائرة اناث للمرحلة األساسية والثانية -
 . المركز األول لكرة السلة اناث للمرحلة األساسية والثانية -
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