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  مقدمـــة

  كلمة رئيس الجامعة

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

، جعل العلم ضياًء والقرآن نورًا ورفع الذين أوتو العلـم درجـات عاليـه   الحمد لله الذي 

  .والصالة والسالم على خير معلم عرفته البشريه، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

يكــون جســرًا يعبــر مــن  مــيلقــد اختطــت الجامعــة منــذ تأسيســها مســارًا إلقامــة صــرح عل

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

آفـاق المعرفـه مـن أوسـع      مأن نفتح له فإنه يتوجب علينا همحقوق وبالمسئولية تجاه أجيالنا 

نرسـم   ، ويتوجـب علينـا أيضـًا أن   مق طموحـاته يـ تحقلكل جديد ومفيـد،   مأبوابها، ونقدم له

 ،شرقم ستقبلزيـادة أعـداد الطلبـة مـع مراعـاة      وتعمل الجامعة منذ نشأتها علـى   لهم آفاق م

ــي فــي التخصصــات، مــع الســعي       ــوع والتجــدد المعرف ــع المقتضــيات العلميــة    التن بالتــأقلم م

االقتصادية ومسايرة التطور التكنولوجي حرصًا على توفير تكوين الحديثة ومواكبة التنمية 

  .قافي شاملعلمي وث

ــ) 640(بســتمائة وأربعــين   1976غراســها عــام  الجامعــة بــدأت  ــا   ًاطالب ــة، فــاذا به وطالب

ــا   ــاربتحتضــن م ــين  ًاواحــد) 31000( يق ــبٍ وثالث ــام    ألــف طال ــة فــي ع  2009/2010وطالب

الجامعـة وانخرطـوا فـي     فـي ينتظرون إتمـام دراسـتهم للحـاق بركـب زمالئهـم الـذين تخرجـوا        

 بلغ  )104000(عددهم  علمًا بأنموا في بناء هذا الوطن ورفعة شأنه، الحياة العملية، ليساه

  .طالب وطالبةوأربعة آالف  ًةمائ

وضــمن هــذه المســيرة الطويلــة، وضــمن االمكانــات المتاحــة، لــم تــدخر الجامعــة جهــدا     

والتوسع بها أفقيا وعموديا، وتشجيع البحث العلمي  ونوعًا للنهوض بالعملية التدريسية كمًا

، وتوثيق الصالت مع المؤسسـات العلميـة فـي الـداخل والخـارج، واإلفـادة مـن أحـدث         ودعمه

التطورات العلمية والتقنيات الحديثة لترقى إلى مصاف الجامعات المتقدمـة، وتحظـى بمكانـة    

  .علمية متميزة
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وكــدأب الجامعــة بالتحســين والتطــوير فقــد عمــدنا فــي هــذا العــام علــى إظهــار التقريــر     

شاطات وانجازات الجامعة في جميع المجاالت، معـززة بالبيانـات االحصـائية    السنوي ليعكس ن

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

 www.yu.edu.joت وتعميما للفائدة، فسيتم نشر التقرير على موقـع الجامعـة علـى االنترنِـ    

  . عليه ليتاح للجميع االطالعhttp://ddp.yu.edu.jo يط وعلى موقع دائرة التنمية والتخط

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

ومجلـــس التعلـــيم العـــالي علـــى دعمهمـــا الموصـــول للجامعـــة، وإلـــى أعضـــاء هيئـــة التـــدريس 

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

  .أرادتها قيادتنا الهاشمية الفذةونماء كما 

  

  ـــامعةــــــــــس الجــــــرئي

  

  سلطان أبوعرابي .د.أ  
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  موقع الجامعة ونشأتها

  :موقعها

كـم  ) 90(وعلـى بعـد    تقع جامعة اليرموك في مدينة اربد في شمال المملكة االردنيـة الهاشـمية  

م 685000سـاحة تقـدر بــ    علـى م عن العاصمة عمـان،  
2

فـي الموقـع الحـالي واألرض الجنوبيـة هـذا       

أرض أخـرى تابعـة للجامعـة فـي مدينـة اربـد وفـي أمـاكن أخـرى مـن المملكـة            مسـاحات  إلى  هإلضافاب

م300000تقارب الـ 
2
  .الجامعات الرسمية من بينوهي ثاني جامعة أردنية  ،

  

  :نشأتها

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

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

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

  . اآلدابت بكلية واحدة هي كلية العلوم وأحينها حرما مؤقتا وبد

حـد عشـر   أوخالل السنوات العشـر االولـى مـن انشـائها، اصـبحت الجامعـة تضـم عشـر كليـات و         

خــرى لــالدارة أبنيــة أاســتكمل بنــاء كليــة الهندســة و  1986مركــزًا ومعهــدًا علميــًا، ومــع بدايــة عــام   

  .والخدمات العامة في الموقع الرئيس

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

جامعــة اليرمــوك التــي اتخــذت : فقــد اقتضــت المصــلحة العامــة ان تقســم الجامعــة الــى جــامعتين همــا 

الحرم الجامعي في اربد مقرا لها، وجامعة العلوم والتكنولوجيـا االردنيـة التـي اصـبح الموقـع الـرئيس       

الهندســة، والطــب، : مــن جامعــة اليرمــوك هــيليــه ســبع كليــات إلجامعــة اليرمــوك حرمــا لهــا، وانتقلــت 

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

  .والبيطرة

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

فــي ) 5314(امج البكــالوريوس، و فــي بــر) 25858(الــى  2009/2010ووصـل عــدد الطلبــة عــام  

  .برامج الدراسات العليا يتلقون علومهم في مختلف الحقول والتخصصات

وتسعى الجامعة إلى تطوير البرامج التعليميـة والخطـط الدراسـية للوصـول إلـى مسـتوى متميـز        

طـرح  ل يتم من خالله تطبيق المعايير المحلية واإلقليمية والعالمية والمحافظـة عليهـا وكـذلك تسـعى    

ــه          ــا تطرحـ ــع مـ ــى مـ ــي وتتماشـ ــي واإلقليمـ ــوق األردنـ ــات السـ ــي احتياجـ ــدة تلبـ ــة جديـ ــرامج تعليميـ بـ

  .المؤسسات التعليمية الرائده
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  الرؤيا والرسالة والقيم واألهداف
 الرؤيا

أن تكــون جامعــة متميــزة ونموذجيــة علــى المســتوى الــوطني واالقليمــي تســعى إلــى اإلبــداع والتميــز  

 ية التعليم والبحث العلمي وفق أعلى المستويات العالميةوتساهم في تحسين نوع

  الرسالة

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

الشــاملة وتخــريج أجيــال متميــزة مــن الطــالب مســلحة بــالعلم ومحصــنة بــالقيم االصــيلة، قــادرة علــى   

تكنولوجيــة ومواجهــة مســتجدات العصــر، والمنافســة علــى المســتويين   مواكبــة التطــورات العلميــة وال 

 .االقليمي والدولي

  القيم

تهدف جامعة اليرموك إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها وفـق منظومـة مـن القـيم      : قيم الجامعة األساسية

االساسية التي تحدد هوية الجامعة كمؤسسة تعليمية تسعى إلى تقدم العلم والبحث العلمي وتسعى 

جاهدة إليجاد البيئة المالئمـة لتحقيـق طموحـات طلبتهـا وهيئتهـا التعليميـة وخدمـة مجتمعنـا الغـالي          

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

  :وتضم هذه المنظومة

اللتــزام تســعى جامعــة اليرمــوك الــى تحقيــق اعلــى مســتويات ا   :االلتــزام االجتمــاعي و األخالقــي .1

االجتمــاعي واألخالقــي بمــا يتماشــى مــع تعــاليم الــدين اإلســالمي الحنيــف والعــادات والتقاليــد          

 .العربية االصيلة والمثل اإلنسانية العليا

تسـعى الجامعـة جاهـدة الـى تحقيـق أعلـى مسـتويات االنتمـاء الـوطني الصـادق لطلبتهـا             :االنتماء .2

 .ة العامة فوق كل المصالح الشخصيةعن طريق تعزيز الروح الوطنية ووضع المصلح

العالميـة    تتبنـى الجامعـة رؤيـة عالميـة مـن حيـث المبـادىء والمعـايير االنسـانية          :الرؤيـة العالميـة   .3

ــات            ــع الجامع ــاون مــع جمي ــواب التع ــتح أب ــات وف ــع الثقاف ــى التفاعــل االيجــابي مــع جمي وتســعى ال

  .والمراكز البحثية العالمية المتميزة

سعى الجامعة الى تحقيق الشمولية في تكامل أشكال المعرفة المختلفة وتوسيع رقعة ت :الشمولية .4

 .التخصصات واالهتمامات البحثية التي تركز عليها
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تلتزم الجامعة بمعايير تربوية رفيعة المستوى، ساعية دائما إلى تطوير العملية التربوية  :الجودة .5

 .وفق ارفع مستويات الجوده والنوعية  والبحث العلمي وخدمة المجتمع

تشجع الجامعة المبادرات والمشاريع اإلبداعية سعيا لتحقيق التميـز فـي محـاور     :اإلبداع والتميز .6

  .اهتمامات الجامعة المختلفة في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع

مـع اآلخـرين وتؤكـد اهتمامهـا     والتفاعـل   تشـجع الجامعـة االنفتـاح     :الشـفافية والحريـة األكاديميـة    .7

 .واإلنصاف والحرية األكاديمية بقيم العدل
  

  األهداف

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

 .أالساليب الحديثة والمبتكرة في التعليم والتدريب
عيــين وتأهيــل الكــوادر االكاديميــة العلميــة المتميــزة بمــا يمكــن الجامعــة مــن مواكبــة التطــورات   ت .2

 .العلمية والتقنية الحديثة
توثيــق الــروابط العلميــة والثقافيــة مــع الجامعــات والمراكــز البحثيــة المتميــزة بمــا يســاعد علــى         .3

 .اتطوير الجامعة وتعزيز مكانتها العلمية محليا واقليميا وعالمي
إتاحة وتهيئة الفرص للمتفوقين والموهوبين من الطلبة إلكمال دراساتهم العليـا فـي التخصصـات     .4

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

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

 . بالنشر العلمي محليا وعالميا
االهتمــام بتطــوير المراكــز العلميــة والبحثيــة التابعــة للجامعــة وتوظيفهــا للنهــوض بحركــة البحــث    .7

العلمــي و التــأليف و الترجمــة و النشــر والتــدريب وتزويــدها بمــا يكفــل خدمــة العــاملين فــي           

 .لجامعة والطلبة والمجتمع المحليا
االنفتاح والتواصل محليا وإقليميا وعالميا مـن خـالل المشـاركة فـي المـؤتمرات العلميـة وتـوفير         .8

  .البعثات العلمية وإقامة المؤتمرات والندوات العلمية داخل الجامعة وخارجها
  الـدين    التسـامح وفـق مبـادئ   االهتمام بتطوير البيئـة وخدمـة المجتمـع ونشـر ثقافـة االعتـدال و        .9

 . الحنيف الذي يدعو إلى الوسطية و الحوار و نبذ العنف والتطرف
تزويــد طلبــة الجامعـــة بخبــرات تعليميـــة وتعلُّميــة تتمتـــع بــأعلى مســـتويات الجــودة واالهتمـــام        .10

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

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

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

 .ذات العالقة
  

  الوحدات التنظيمية في الجامعة

قســما  خمســينثالثــة و) 53(عشــرة كليــة ويبلــغ عــدد االقســام فيهــا  اثنــا) 12(تضــم الجامعــة 

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

خمسـة كـراس علميـة وبحثيـة، ومحطـة العلـوم البحريـة        ) 5(مراكز علمية، و عشرة) 10(ضافة إلى ا

ــة، و     ــة باالشــتراك مــع الجامعــة األردني ــة، ومتحفــين همــا  ) 17(فــي العقب ــرة اداري ــراث  : دائ متحــف الت

ــاء العــاملين فــي الجامعــة       ــة البن ــاريخ الطبيعــي، ومدرســة نموذجي ويعمــل فــي  . االردنــي، ومتحــف الت

من العاملين ) 1709(من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الرتب والتخصصات، و) 833(معة الجا

  .في المجاالت المختلفة من غير اعضاء هيئة التدريس

  :وتضم الجامعة الكليات والعمادات والمراكز التالية

  :كلية العلوم، وتضم االقسام التالية .1

 قسم الكيمياء 

 قسم الفيزياء 

 قسم العلوم الحياتية 

 قسم الرياضيات 

 قسم علوم االرض والبيئة 

 قسم االحصاء 

  :كلية اآلداب،  وتضم االقسام التالية .2

 قسم اللغة العربية وآدابها 

 قسم اللغة االنجليزية وآدابها 

 قسم التاريخ 

 قسم اللغات الحديثة  

 قسم العلوم السياسية 

 والخدمة االجتماعية قسم علم االجتماع 
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 قسم اللغات السامية والشرقية 

 قسم الجغرافيا 

 قسم الترجمة 

  :كلية االقتصاد والعلوم االدارية،  وتضم االقسام التالية .3

 قسم االقتصاد 

 قسم ادارة األعمال 

 قسم اإلدارة العامة 

 قسم التسويق 

 قسم المحاسبة 

 قسم العلوم المالية والمصرفية 

  :كلية التربية،  وتضم االقسام التالية .4

 قسم المناهج والتدريس 

 االرشادي والتربوي علم النفسقسم  

 قسم االدارة واصول التربية 

 قسم التربية اإلبتدائية 

  :كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية،  وتضم االقسام التالية .5

 قسم هندسة القوى الكهربائية 

 قسم هندسة االلكترونيات 

 الحاسوب قسم هندسة  

 قسم هندسة االتصاالت 

 ةقسم هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوي 

  :كلية القانون،  وتضم القسمين التاليين .6

 قسم القانون العام 

 قسم القانون الخاص 
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 :كلية التربية الرياضية، وتضم القسمين التاليين .7

 قسم علوم الرياضة 

 قسم التربية البدنية 

  :كلية الشريعة والدراسات االسالمية، وتضم االقسام التالية .8

 قسم االقتصاد والمصارف االسالمية 

 الدينقسم اصول  

 قسم الفقه واصوله 

 قسم الدراسات االسالمية 

  :كلية الفنون الجميلة،  وتضم االقسام التالية .9

 قسم التصميم والفنون التطبيقية 

 قسم الفنون التشكيلية 

 قسم الدراما 

 قسم الموسيقا 

  :كلية اآلثار واالنثروبولوجيا،  وتضم االقسام التالية .10

 قسم اآلثار 

 قسم النقوش 

 ياقسم االنثروبولوج 

 المصادر التراثية وادارتها صيانة قسم 

 قسم السياحة 

  :كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب،  وتضم االقسام التالية .11

 قسم علوم الحاسوب 

 قسم نظم المعلومات الحاسوبية 

 قسم نظم المعلومات االدارية 
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 :كلية اإلعالم، وتضم األقسام التالية .12

 قسم العالقات العامة واإلعالن 

 الصحافةقسم  

 قسم اإلذاعة والتلفزيون 

  

  :وفي جامعة اليرموك عمادتان هما

 :األقسام التاليةعمادة البحث العلمي والدراسات العليا، وتضم  .1

 قسم البحث العلمي 

 قسم النشر العلمي 

 قسم الدراسات العليا 

  :عمادة شؤون الطلبة، وتضم الدوائر التالية .2

 دائرة الخدمات الطالبية 

 قافي والفنيدائرة النشاط الث 

 دائرة النشاط الرياضي 

 دائرة الرعاية الطالبية 

 )اإلرشاد المهني(مكتب صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية  
  

  :أما المراكز العلمية فهي

 مركز العلوم الفيزيائية النظرية والتطبيقية )1

 مركز الحاسب والمعلومات )2

 مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية )3

 اللغاتمركز  )4

 مركز تطوير أداء الهيئة التدريسية )5

 مركز النطق والسمع )6
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 * مركز التميز للخدمات المكتبية )7

 المركز األردني للتصميم )8

 مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمع )9

 مجمع الريادة األكاديمية للتميز )10
  

  الوحدات اإلدارية والخدمية

 دائرة القبول والتسجيل )1

 الحسينيةدائرة المكتبة  )2

 دائرة التنمية والتخطيط )3

 الموارد البشريةدائرة  )4

 دائرة العالقات العامة )5

 الدائرة المالية )6

 دائرة اللوازم )7

 دائرة العطاءات )8

 دائرة االنتاج والصيانة والتدريب )9

 الدائرة الهندسية )10

 دائرة الخدمات العامة )11

 الجامعة دائرة رئاسة )12

 دائرة الرقابة االدارية والمالية )13

 القانونيةدائرة الشؤون  )14

 دائرة امانة سر المجالس )15

 دائرة االمن الجامعي )16

  صندوق االستثمار لجامعة اليرموك )17

                                                           
 وقد حظيت جامعة اليرموك باستضافة المركز في رحابها 2004تم إنشاؤه عام  *



  

  

  

  

  

  

  التنظيمي لجامعة اليرموك  الهيكل

 2009/2010لعام 
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  الباب األول

املجالس واللجان الرئيسة في الجامعة
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  املجالس واللجان الرئيسة في الجامعة

  مجــلس األمناء: اوال
يتألف من رئيس واثني عشر عضوًا للجامعات ) مجلس االمناء( يكون لكل جامعة مجلس يسمى 

  .لجامعية االولى كحد ادنىالرسمية، وأربعة عشر عضوًا للجامعات الخاصة، ممن يحملون الدرجة ا

ويرأس مجلس أمناء جامعة اليرموك الحالي دولة السيد زيد الرفاعي ويضم في عضويته 

  :كل من

 معالي السيد سليم الزعبي -1

 معالي الدكتور ميشيل مارتو -2

 معالي الدكتور عادل الشريدة -3

 عطوفة الدكتور باسل الهنداوي -4

 سعادة االستاذ الدكتور سلمان البدور -5

 ستاذ الدكتور زياد القضاةسعادة اال -6

 سعادة االستاذ الدكتور عبدالله عبابنة -7

 سعادة االستاد الدكتور موسى الناظر -8

 سعادة الدكتور فهد الفانك -9

 سعادة السيد فتحي الحمود -10

 سعادة االستاذ الدكتور سليمان عبيدات -11

 رئيس الجامعة / بو عرابيأعطوفة االستاذ الدكتور سلطان  -12

  :امعة الصالحيات والمسؤوليات التاليةمناء الجأيتولى مجلس و

  .رسم السياسة العامة للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها .1

  .اقرار الخطة السنوية لمشاريع الجامعة االنمائية التي يعدها الرئيس .2

التنسيق بين االنشطة العلمية والتعليمية والتدريبية واالستشارية للكليات والوحدات  .3

وتوثيق صلة هذه الكليات والوحدات مع مؤسسات الجامعة خرى في اديمية الفنية األكاأل

  .القطاعين العام والخاص
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سس مراقبة جودة التعليم في الجامعة ونوعيته وذلك باالستعانة بهيئات اقليمية او أوضع  .4

  .دولية متخصصة

ع مؤسسات وشركات تعزيز نشاط البحث العلمي داخل الجامعة وكلياتها ومراكزها وخارجها م .5

 .القطاعين العام والخاص والهيئات الدولية بما يتفق مع اهداف التعليم العالي

تحديد الرسوم التي تستوفيها الجامعة من طلبتها بناًء على تنسيب مجلس الجامعة المستند  .6

  .إلى توصية مجلس العمداء

  .السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها .7

  .أو أقل لف دينارأخمسمئة  بقيمةل الهبات والمنح والوصايا اذا كانت من مصدر اردني قبو .8

الموافقة على موازنة الجامعة وحساباتها الختامية ورفعها الى مجلس التعليم العالي للمصادقة  .9

  .عليها

مما ال يدخل في صالحيات اي  األمناءأي امور اخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس  .10

 من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون  او اي تشريع اخرجهة 

  

  مجلس الجامعة: ثانيا

  : من مجلس الجامعةيتالف 

 )رئيسًا(رئيس الجامعة   .1

 نواب الرئيس  .2

  العمداء .3

  .عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه هذه الهيئة في مطلع كل عام جامعي  .4

  .واالدارية في الجامعة ثالثة من مديري الوحدات االكاديمية والفنية  .5

  .اثنين من المجتمع المحلي  .6

  .حد طلبة الجامعةأ  .7

  .حد خريجي الجامعةأ  .8

المشار إليها سابقًا ) 8(و) 7(،) 6(، )5(عضاء المجلس المذكورين في البنود أيتم تعيين و

  .بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة

  

 )أعضاء(
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 2009/2010مجلس جامعة الريموك للعام الجامعي 
 )رئيس المجلس(رئيس الجامعة لدكتور سلطان أبو عرابياالستاذ ا

نائب الرئيس للشؤون األكاديمية االستاذ الدكتور

 للشؤون اإلداريةنائــب الرئيـــس االستاذ الدكتور

  لشؤون البحث العلمي والعالقات الخارجيةنائــب الرئيـــس االستاذ الدكتور

 ـــومعميـــد كليـــة العل االستاذ الدكتور

  عميــد كليـة اآلداب االستاذ الدكتور

 عميد كلية االقتصاد والعلوم االداريـــة االستاذ الدكتور

 عمـيد كليـة  التربية االستاذ الدكتور

 كلية الحجاوي للهندســـة  التكنولوجيـةأ.ق الدكتور

 عميد كلية الشريعة والدراسات  االسالميـة االستاذ الدكتور

 عميد كلية التربية الرياضيــةأ.ق الدكتور

  عميد كلية القانونأ.ق الدكتور

 عميد كلية الفنـون الجميلةأ.ق الدكتور

 عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسـوب االستاذ الدكتور

  عميد كلية اآلثار واألنثروبولوجيا االستاذ الدكتور

  أ عميد كلية اإلعالم.ق الدكتور

 عميد البحث العلمي والدراسات العليا كتوراالستاذ الد

 عميد شؤون الطلبة االستاذ الدكتور

  ممثـل كليـة العلـوم الدكتور خالد بطاينة

  ممثل كليـة اآلداب االستاذ الدكتور عبدالعزيز خزاعلة

 ممثـل كلية االقتصاد والعلوم االدارية االستاذ الدكتور محمود قاقيش

  ممثل كلية التربيـة البدرياالستاذ الدكتور عدنان

 ممثل كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية الدكتور حسين الزعبي

 ممثل كلية الشريعة والدراسات االسالمية الدكتور عماد بركات

 ممثل كلية التربية الرياضيـة الدكتور زياد المومني

 ممثل كلية الفنون الجميلة الدكتور نبيل الدراس

 ممثل كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسـوب الدكتور أحمد الطعاني

  ممثل كلية اآلثار واألنثروبولوجيا االستاذ الدكتور صالح ساري

  ممثل كلية اإلعالم الدكتور محمود شلبية

  مديرمركزالملكة رانيا للدراسات االردنية وخدمة المجتمع االستاذ الدكتور

  لغاتمدير مركز ال  الدكتور

 مدير الدائرة المالية  الدكتور

 ممثل المجتمع المحلي عطوفة السيد خالد أبو زيد

 ممثل المجتمع المحلي عطوفة السيد عبدالرؤوف التل

 الجامعةطلبةممثل الطالب نوح القرعان

 ممثل خريجي الجامعة عطوفة السيد عز الدين كناكرية
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  :التاليةويتولى مجلس الجامعة المهام والصالحيات 

العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجاالت التعليم والتدريب والبحث  -

  .العلمي والخدمة العامة

دراسة الخطة السنوية لمشاريع الجامعة االنمائية التي يعدها الرئيس لمناقشتها ورفعها الى  -

  .الصدار قراره بشأنها األمناءمجلس 

بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة من طلبتها التخاذ قراره  ءاألمناالتنسيب الى مجلس  -

  .بشأنها

  .بحث مشروعات أنظمة الجامعة الستكمال االجراءات الالزمة بشأنها -

  .األمناءمناقشة مشروع موازنة الجامعة وحساباتها الختامية ورفعها الى مجلس  -

  .األمناءيمه الى مجلس نشطة الجامعة وانجازاتها وتقدأمناقشة التقرير السنوي عن  -

 .النظر في أي أمور تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه -

 

  :وتنبثق عن مجلس الجامعة اللجان التالية

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

يحيلها وأية أمور أخرى التعليمات اللجنة القانونية وتتولى دراسة مشاريع القوانين واالنظمة و -

 .ليها مجلس الجامعةإ

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

كاديميا ألجنة الشؤون الطالبية وتتولى تقديم االقتراحات للموضوعات التي تهم الطلبة  -

 .واجتماعيا وثقافيا

 .لجنة الجامعة والمجتمع -
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  مجلس العمداء: ثالثا

  :ويتالف من 

 رئيسا       رئيس الجامعة   .1

 نواب الرئيس .2

  العمداء .3

  

  :يتولى مجلس العمداء المسؤوليات والصالحيات التاليةو

إلغائها  وأكاديمية ودمجها بغيرها قسام والبرامج والتخصصات األنشاء الكليات واألالتنسيب بإ -

  .حكام هذا القانونوفقا أل

خرى ألى إاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة عضأتعيين  -

جازات دون راتب وقبول استقاالتهم إجازات التفرغ العلمي واإلعارتهم ومنحهم إوانتدابهم و

  .نهاء خدماتهمإو

ساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية أكاديمية وأنشطتهم األهيئة التدريس وأعضاء عمال أتقييم  -

  .القرارات المناسبة بشأنها واتخاذ

و أمساعدي البحث (عضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين والمعيدين أيفاد إ -

و ممن ارتبطوا للعمل معها أكاديمي في الجامعة والفنيين العاملين في المجال األ )التدريس

  .يفاددريبية وفق النظام الخاص بهذا اإلفي بعثات ومهمات علمية ودورات ت

ة مشروعات خطط الدراسة المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها دراس -

  .صدار قراراته بشأنهاإو

  .كاديمي والتحصيل العلمي في الجامعةتقييم مستوى األداء األ -

  .منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات -

  .يةاألستـاذنشاء كراسي إ -

لطلبة المقبولين سنويًا في البرامج والتخصصات عداد ابأ التوصية لمجلس التعليم العالي -

  .المختلفة في الجامعة

التي تستوفيها كل جامعة من  الجامعية وغيرها التوصية لمجلس الجامعة بمقدار الرسوم -

  .مناءاألطلبتها التخاذ قراره بشأنها ورفعها الى مجلس 

 أعضاء
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  .كاديمي في الجامعةاأل م االنظمة ذات العالقة بالعملحكاأوضع التعليمات الالزمة لتنفيذ  -

 .كاديمي يعرضه رئيس الجامعة عليهنظر في أي موضوع يتعلق بالعمل األال -

 

  :وتنبثق عن مجلس العمداء اللجنتين التاليتين

 .لجنة قضايا المبعوثين -

  .لجنة الخطة الدراسية -

 31/8/2010إلى  1/9/2009وقد عقدت هذه المجالس واللجان جلسات خالل الفترة من 

  :حو اآلتيعلى الن

 .ةجلس) 6(عقد مجلس األمناء  .1

 .جلسات  ) 5(عقد مجلس الجامعة  .2

 .جلسة )45(عقد مجلس العمداء  .3

 .جلسة  )20(عقدت لجنة قضايا المبعوثين  .4

  .جلسة )8(خطة الدراسية عقدت لجنة ال .5

 



  

  

  

  

  

  

  الثانيالباب 

   طلبة الجامعة
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  طلبة الجامعة

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

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

وقــد حرصــت الجامعــة علــى رعــايتهم ثقافيــا وعلميــا   . ســتقبلليكونــوا بنــاة حقيقــين لــوطنهم فــي الم 

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

  .   المحدود حتى ال تكون عائقا امام تحصيلهم العلمي

سـاب،  تطبق الجامعة نظام السـاعات المعتمـدة، وتشـترط المواظبـة فـي الدراسـة وال تقبـل االنت       

  .وتتكون السنة الدراسية فيها من فصلين رئيسين وفصل صيفي اختياري

  طلبة البكالوريوس  :أوال
  أعداد الطلبة

طالبا وطالبة، وبلغ عدد الطلبة ) 6837(بلغ عدد الطلبة المقبولين في مختلف التخصصات 

العام الدراسي في  طالبا وطالبة) 5534(الخريجين وبلغ عدد . طالبا وطالبة) 25858(المسجلين 

  .، والجداول التالية تبين اعداد الطلبة وتوزيعاتهم المختلفة2009/2010

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

  2009/2010الدراسي 

 المجموع ذكر أنثى ةــــالكلي
  269 128 141  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

  996 286 710  اآلدابكلية 

  1675 1061 614  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

  526 79 447  كلية التربية

  217 131 86  كلية التربية الرياضية

  730 440 290  كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

  491 161 330  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

  737 245 492  كلية العلوم 

  328 146 182  لجميلةكلية الفنون ا

  224 163 61  كلية القانون

  476 195 281  كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

  168 81 87  كلية اإلعالم

  6837 3116 3721 المجموع الكلي

 %100  % 45.6 % 54.4 النسبة المئوية
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020040060080010001200140016001800

ــا   كليـة اآلثـار واالنثروبولوجي

كلية اآلداب 

كلية االقتصاد والعلـوم اإلداريـة  

كلية التربيـة 

كليـة التربيـة الرياضـية   

كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

كلية الشريعة والدراسـات اإلسـالمية  

كلية العلوم 

كلية الفنون الجميلة

كلية القانون

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسـوب 

كلية اإلعـالم 

ذكر

انثى

  

والجنس للعام الطلبة المقبولون في الجامعة لمرحلة البكالوريوس حسب الكلية  )1.2(شكل 

  2009/2010الدراسي 

الطلبة المسجلون لمرحلة البكالوريوس حسب الكلية والجنس للعام الدراسي ) 2.2(جدول

2009/2010  

 المجموع ذكر أنثى ةــــالكلي
 852 367 485  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

 4792 1441 3351  كلية اآلداب
 5386 3279 2107  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

 2690 353 2337  كلية التربية
 1047 567 480  كلية التربية الرياضية

 2524 1390 1134  كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجيه
 1609 442 1167  كلية الشريعة
 2872 848 2024  كلية العلوم 

 1089 553 536  كلية الفنون الجميلة
 722 468 254  كلية القانون

 1960 731 1229  ومات وعلوم الحاسوبكلية تكنولوجيا المعل
 315 150 165  كلية اإلعالم

 25858 10589 15269 المجموع الكلي
 %100 %41.0 %59.0 النسبة المئوية
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05001000150020002500300035004000450050005500

كليـة اآلثـار واالنثروبولوجيـا   

كليــة اآلداب 

كلية االقتصاد والعلـوم اإلداريـة  

ــة  كليـة التربي

ــة التربيــة الرياضــية   كلي

كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجيـه 

كليـة الشــريعة 

كلية العلوم 

كلية الفنون الجميلـة 

كلية القانون 

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلـوم الحاســوب 

كليـة اإلعـالم  

ذكر

انثى

  

للعام  الطلبة المسجلون في الجامعة لمرحلة البكالوريوس حسب الكلية والجنس) 2.2(شكل 

  2009/2010الدراسي 

  حلة البكالوريوس حسب الكلية والجنسالطلبة الخريجون لمر) 3.2(جدول 

  2009/2010للعام الدراسي 

 المجموع ذكر أنثى ةــــالكلي
  125 49 76  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

  1222 353 869  كلية اآلداب

  988 544 444  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

  966 132 834  كلية التربية

  257 121 136  كلية التربية الرياضية

  365 245 120  كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجيه

  274 64 210  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

  532 119 413  كلية العلوم 

  210 117 93  كلية الفنون الجميلة

  170 114 56  كلية القانون

  425 143 282  كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

  5534 2001 3533  الكلي المجموع

 %100 % 36.2  % 63.8  النسبة المئوية
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0200400600800100012001400

كليـة اآلثـار واالنثروبولوجيـا   

كليــة اآلداب 

كلية االقتصاد والعلـوم اإلداريـة  

ــة  كليـة التربي

ــة التربيــة الرياضــية   كلي

كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجيـه 

كليـة الشـريعة والدراسـات اإلســالمية   

كلية العلوم 

كلية الفنون الجميلـة 

كلية القانون 

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلـوم الحاســوب 

ذكـر 

انــثى 

  

الطلبة الخريجون لمرحلة البكالوريوس حسب الكلية والجنس للعام الدراسي ) 3.2(شكل 

2009/2010  

  

  الخدمات التي تقدم للطلبة
  :تقدم الجامعة للطلبة الخدمات التالية

 عـــون الفـــاســـتة وارب )46.955(وقـــد بلـــغ عـــدد المطالبـــات الطبيـــة للطلبـــة : التـــأمين الصـــحي - أ 

مائـة وسـتة وثمـانون الفـا وثمانمائـة      ) 186.896(مطالبـة بقيمـة   وتسعمائة وخمسة وخمسون 

 .وستة وتسعون دينارا

  .وقد تم ذكره في باب الخدمات الصحية: التامين على الحياة - ب 

التعلــيم وزارة تقــدم المــنح والقــروض للطلبــة مــن الجامعــة ومــن     : القــروض والمــنح والتشــغيل  - ج 

 .لعلمي ومن صندوق دعم البحث العلميوالبحث ا العالي
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  2009/2010الطلبة المستفيدون من المنح في العام  )4.2(جدول 

  عدد الطلبة المستفيدين  البيان

 1845 قروض التعليم العالي

 650 منح التعليم العالي

 212 بعثات التعليم العالي

 1261 قروض الجامعة

 230 منح األوائل

 294 مساعدات من الجامعة

 140 التشغيل

 16 منحة اللجنة العليا لحملة البر واالحسان

 1 منحة الحاج محمد الحراحشة
 4649  المجموع

تقوم الجامعة بتامين السكن للطالبات الراغبات بذلك، وتتـولى االشـراف عليـه    : إسكان الطالبات - د 

لطالبــات وبلــغ عــدد ا مشــرفات مــؤهالت حيــث يتــولين رعــايتهن وتقــديم الخــدمات الالزمــة لهــن  

 .طالبة) 106(المقيمات في السكن 

يقوم هذا القسم بعمل سجل معلومات للطلبة واصدار البطاقـة الجامعيـة   : قسم احوال الطلبة  -هـ 

بطاقة فضال عـن اصـدار وثـائق حسـن السـلوك      ) 11000(للطلبة والتي تقدر سنويا بحوالي 

 .والنفقة الخاصة

ع الطلبة، وخدمات الطعام والشراب داخـل الجامعـة بكلفـة    تقدم الجامعة الخدمات البريدية لجمي  -و

معقولة، فضال عن جميع الخدمات االرشادية التي يحتاجونها والعديد مـن النشـاطات الرياضـية    

  .واالجتماعية، فضال عن النشاطات الالمنهجية االخرى
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  النشاطات األخرى
للطلبـة مثـل نـدوات ومحاضـرات      تقيم الجامعة نشاطات مختلفـة : النشاطات الثقافية واالعالمية - أ 

  .)العمرة، الحج(في مختلف العلوم واالداب ورحالت ترفيهية ودينية 

تقــيم الجامعـة حفــالت فنيـة ومعـارض مختلفــة وبطـوالت رياضــية فـي مختلــف      : النشـاطات الفنيـة   - ب 

 .االلعاب والمسرحيات

لنـــدوات يقـــوم اتحـــاد الطلبـــة بنشـــاطات متعـــددة تتجلـــى فـــي عقـــد ا  : نشـــاطات اتحـــاد الطلبـــة - ج 

والمحاضـــرات وإقامـــة المهرجانـــات والـــرحالت والحفـــالت الترفيهيـــة وغيرهـــا مـــن النشـــاطات        

  . اإلجتماعية األخرى

تــتلخص نشــاطات : اإلرشــاد المهنــي –نشــاطات مكتــب صــندوق الملــك عبداللــه الثــاني للتنميــة  - د 

وطـرق   المكتب بتقديم خدمات المشورة الفنية واإلرشـاد المهنـي فـي مجـاالت مهـارات اإلتصـال      

  .الحصول على فرص العمل بما يعزز الفرص التسويقية لخريجي الجامعة

اجــل تقــديم العــون  متابعــة الخــريجين والتواصــل معهــم مـــن : نشــاطات قســم شــؤون الخــريجين . هـــ

المسـتطاع بوظـائف فـي المؤسسـات      والمساعدة لرسم طريقهم العملـي مـن خـالل تـأمينهم قـدر     

ــات والمؤسســات    .اختصاصــهوه العامــة والخاصــة كــل حســب مؤهالتــ    وكــذلك التواصــل مــع الهيئ

القيــاديين مــن  مــعباحتياجــاتهم مــن الكفــاءات العلميــة مــن خريجــي الجامعــة والتواصــل    لرفــدهم

  .خريجي الجامعة لتقديم العون والمساعدة للجامعة

يعمــل القســم علــى اجتــذاب الطلبــة غيــر األردنيــين        : نشــاطات قســم رعايــة الطلبــة الوافــدين      . و

ي جامعـــة اليرمـــوك وتقـــديم التســـهيالت الممكنـــة لهـــم وذلـــك فيمـــا يتعلـــق بقبـــولهم للدراســـة فـــ

 .والتحاقهم بالجامعة وتسهيل تقديم الخدمات الالزمة لهم، ورعاية شؤونهم أثناء دراستهم

يقـــوم بتقـــديم خـــدمات االرشـــاد النفســـي واالجتمـــاعي      : قســـم االرشـــاد الجـــامعي والـــوظيفي    . ز

  .الجامعةوالدراسي لمجموعة كبيرة من طلبة 
  

  

  

  :دائرة النشاط الثقافي والفني، ودائرة النشاط الرياضي تقوم بـِ .ح

 .تنظيم معارض فنية تشكيلية وأعمال خزفية وفسيفسائية .1

 .دبكة –تنظيم حفالت فلكلور شعبي  .2

 .تنظيم حفالت غنائية وموسيقية من التراث األردني والعربي .3

 .عشاء شعبي .4
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 .ة اإلعالمية لنشاطات العمادةإصدار جريدة طلبة اليرموك والتغطي .5

تنظــيم مســابقات ثقافيــة وفنيــة متنوعــة والمشــاركة بالمســابقات الثقافيــة علــى مســتوى            .6

 .الجامعات األردنية

 .تبني المواهب الفنية واألدبية .7

 .تنظيم رحالت علمية ضمن برنامج اعرف وطنك .8

 .تنظيم مهرجانات ثقافية وفنية ورياضية بالمناسبات الوطنية .9

والت داخلية ومحلية وعربية في الرياضة الترويحية، بلياردو، سنوكر، تنس تنظيم بط .10

 .طاولة، شطرنج

 .تنظيم بطوالت رياضية في مختلق األلعاب على مستوى الجامعة والجامعات األردنية .11

 .المشاركة في البطوالت الرياضية والمحلية والعربية .12

 .واألطفال تنظيم محالت تبرع بالدم وزيارة المبرات ودور األيتام .13
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  طلبة الدراسات العليا: ثانيا

  أعداد الطلبة

بلغ عدد المقبولين في برامج الـدبلوم والماجسـتير والـدكتوراة مـن مختلـف التخصصـات للعـام        

طالبـــا ) 5314(طالبـــا وطالبـــة، وأمـــا عـــدد الطلبـــة المســـجلين  ) 3579( 2009/2010الدراســـي 

  .لبةطالبا وطا) 1916(وطالبة، كما بلغ عدد الخريجين 

للعام  والجنسالطلبة المقبولون في الدراسات العليا حسب الكلية والدرجة العلمية  )5.2( جدول

  2009/2010الدراسي 

الدرجــــــــة                        

  

 الكليـــــــــة

 دكتـــوراة ماجستير دبلــــــوم

لي
لك
 ا
وع

جم
لم
ا

 

ـى
نثـ

أ
ـر  

كـــ
ذ

ـى 
نثـ

أ
ـر 

كـــ
ذ

ـى 
نثـ

أ
 

ــــ
ذك

 ر

 44 0 0 26 18 0 0 اآلثار واالنثروبولوجياكلية 
 277 44 19 109 105 0 0 اآلدابكلية 
 385 0 0 246 139 0 0 االقتصاد والعلوم االداريةكلية 
 1183 128 110 222 360 143 220  التربيةكلية 
 45 0 0 25 20 0 0 التربيه الرياضيةكلية 
 79 0 0 61 18 0 0 الحجاوي للهندسة التكنولوجيةكلية 
 181 30 9 83 59 0 0 الشريعة والدراسات اإلسالميةكلية 
 164 0 0 68 96 0 0 العلومكلية 

 42 0 0 21 21 0 0  ميلةجكلية الفنون ال
 70 0 0 59 11 0 0 القانونكلية 
تكنولوجيا المعلومات وعلوم كلية 

 1109 0 0 72 87 197 753 الحاسوب

 3579 202 138 992 934 340 973 يالمجمــــــوع الكلـــــــ
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050100150200250300350

ــار واالنثروبولوجيــا   ــة اآلث كلي

كليـة اآلداب 

ــة   كلية االقتصـاد والعلـوم االداري

ــة  كليـة التربي

كليــة التربيــه الرياضــية   

كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية 

كليـة الشـريعة والدراسـات اإلســالمية   

كلية العلوم 

كلية الفنون الجميلة

كلية القانون 

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلـوم الحاسـوب  

أنثى

ذكـــر 

الطلبة المقبولون في برامج الدراسات العليا حسب الكلية والجنس للعام الدراسي ) 5.2(شكل 

2009/2010  

والجنس والدرجة العلمية الطلبة المسجلون في برامج الدراسات العليا حسب الكلية  )6.2(جدول 

  2009/2010للعام الدراسي 

  الدرجــــــــة                    

  

 الكليـــــــــة

 دكتـــوراة ماجستيـــر دبلـــوم

لي
لك
 ا
وع

جم
لم
ا

 

ـى
نثـ

أ
ـر  

كـــ
ذ

ـى 
نثـ

أ
ـر  

كـــ
ذ

ـى 
نثـ

أ
ـر 

كـــ
ذ

 

 113 0 0 52 61 0 0 اآلثار واالنثروبولوجياكلية 
 652 101 52 234 265 0 0 اآلدابكلية 
 429  0 0 250 179 0 0 االقتصاد والعلوم االداريةكلية 
 1690 253 142 305 550 188 252 التربيةكلية 
 90 0 0 52 38 0 0 التربيه الرياضيةكلية 
 116 0 0 95 21 0 0 الحجاوي للهندسة التكنولوجيةكلية 
 520 164 41 196 119 0 0 الشريعة والدراسات اإلسالميةكلية 
 254 0 0 121 133 0 0 العلومكلية 

 63 0 0 33 30 0 0 كلية الفنون الجميلة
 126 0 0 95 31 0 0 القانونكلية 

ــة  ــومكليــــ ــات وعلــــ ــا المعلومــــ تكنولوجيــــ

 1261 0 0 95 118 233 815 الحاسوب

 5314 518 235 1528 1545 421 1067 المجمــــــوع الكلـــــــي
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020040060080010001200140016001800

ــار واالنثروبولوجيــا   ــة اآلث كلي

كليـة اآلداب 

ــة   كلية االقتصـاد والعلـوم االداري

ــة  كليـة التربي

كليــة التربيــه الرياضــية   

كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجيـة 

كليـة الشـريعة والدراسـات اإلســالمية   

كلية العلوم 

كلية الفنون الجميلة

كلية القانون 

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلـوم الحاسـوب  

أنثى

ذكـــر 

  

للعام الدراسي  حسب الكلية والجنس الطلبة المسجلون في برامج الدراسات العليا) 6.2( شكل

2009/2010  

الدرجة العلمية والجنس للعام الدراسي والخريجون من طلبة الدراسات العليا حسب الكلية  )7.2( جدول

2009/2010   

  الدرجــــــــة

  

 الكليـــــــــة

 دكتــوراة ماجستيـر  دبلوم عالي دبلـــوم

لي
لك
 ا
وع

جم
لم
ا

 

ـى
نثـ

أ
ـر  

كـــ
ذ

ـى 
نثـ

أ
ـر  

كـــ
ذ

ـى 
نثـ

أ
ـر 

كـــ
ذ

  

ـى
نثـ

أ
ـر 

كـــ
ذ

 

 33 0 0 14 19 0 0 0 0 اآلثار واالنثروبولوجياكلية 
 151 23 8 48 62 7  3 0 0 اآلدابكلية 
 89 0 0 50 39 0  0 0 0 االقتصاد والعلوم االداريةكلية 
 843 66 20214540 2 2301580 التربيةكلية 
 37 0 0 20 17 0 0 0 0 التربيه الرياضيةكلية 
 24 0 0 21 2 1 0 0 0ة التكنولوجيةالحجاوي للهندسكلية 
 112 32 8 39 31 2 0 0 0 الشريعة والدراسات اإلسالميةكلية 
 61 0 0 31 30 0 0 0 0 العلومكلية 

  15  0 0 10 5 0  0 0 0  كلية الفنون الجميلة

 19 0 0 15 4 0 0 0 0 القانونكلية 
تكنولوجيا المعلومات وعلوم كلية 

 532 0 0 13 37 1 0 39883 الحاسوب

 1211916 44840656 13 6282413 المجمــــــوع الكلـــــــي
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010020030040050060070080090010001100

كلية اآلثـار واالنثروبولوجيـا  

كلية اآلداب 

كلية االقتصاد والعلوم االداريـة 

كلية التربية 

كلية التربيـه الرياضـية  

كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

كلية العلوم

كلية الفنون الجميلة

كلية القانون

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

أنـثى 

ــر ذكـ

  

للعام الدراسي  حسب الكلية والجنسالخريجون من طلبة الدراسات العليا ) 7.2(شكل 

2009/2010  

  

والدبلوم المقبولون والمسجلون والخريجون من طلبة الدراسات العليا الدبلوم ) 8.2(جدول 

  2009/2010 لدراسياير والدكتوراة في العام والماجستالعالي 

 الخريجون المسجلون المقبولون

3579 5314 1916 

  

  رسائل املاجستري

  ).9.2(رسالة ماجستير موزعة على التخصصات المبينة في جدول )  385(نوقشت 
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  رسائل الدكتوراة

  )9.2(ول رسالة دكتوراة موزعة على التخصصات التالية المبينة في جد) 158( نوقشت 

   2009/2010رسائل الدكتوراة والماجستير التي نوقشت خالل العام  )9.2(جدول 

   حسب التخصص

ية
كل

ال
  

 التخصص
  األول

2010/2009 
 الثاني

2010/2009 
الصيفي 

2010/2009 

وع
جم

لم
ا

ماجستيردكتوراةماجستيردكتوراةماجستيردكتوراة 

ت 
سا

را
د
وال

ه 
يع
شر

 ال
ية
كل

ية
الم

س
إل
ا

  

د ومصارفاقتصا

 12 1 2 3 3 1 2 إسالمية

 9 0 2 0 3 0 4 التفسير وعلوم القرآن
الحديث الشريف

 8 0 0 0 7 0 1 وعلومه

 19 2 5 2 5 3 2 تربية في اإلسالم
 21 16 0 3 0 2 0 فقه

وم
عل
 ال

ية
كل

  

 7 3 0 2 0 2 0 إحصاء
 7 1 0 1 0 5 0 تقانات حيوية

 6 2 0 2 0 2 0 رياضيات 
 12  7 0  4 0 1 0  مياءالكي

 17 4 0 5 0 8 0 والبيئةعلوم األرض
 18 5 0 9 0 4 0 علوم حياتية

 10 5 0 2 0 3 0 فيزياء

ب
دا
آل
 ا
ية
كل

  

تاريخ إسالمي/تاريخ

 3 0 1 0 2 0 0 وحضارة إسالمية

تاريخ حديث/تاريخ

 2 0 0 0 0 0 2 ومعاصر

 14 5 0 3 0 6 0 علم اجتماع
اداقتص/علوم سياسية

 3 1 0 0 0 2 0 سياسي دولي

 24 4 6 3 4 3 4 أدب ونقد/لغة عربية 
أدب/لغة انجليزية

 7 2 0 2 0 3 0 ونقد 

 21 8 0 4 0 9 0 ترجمة/لغة انجليزية
 21 6 0 8 0 7 0 لغويات/لغة انجليزية

 20 4 0 7 3 1 5 لغة ونحو/لغة عربية

 0 2 0 1 0 1 لغويات عربية تطبيقية
4  
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ية
كل

ال
  

 التخصص
  األول

2010/2009 
 الثاني

2010/2009 
الصيفي 

2010/2009 
وع

جم
لم
ا

ماجستيردكتوراةماجستيردكتوراةماجستيردكتوراة 

د 
صا

قت
ال
 ا
ية
كل

يه
ار
إلد

 ا
وم

عل
وال

  

 18 7 0 3 0 8 0 إدارة أعمال
 19 13 0 5 0 1 0 إدارة عامة

 0 0 0 0 0 0 0 اقتصاد
 4 0 0 3 0 1 0 علوم مالية ومصرفية

 11 1 0 7 0 3 0 محاسبة

ية
رب
لت
 ا
ية
كل

  

 58 3 17 5 13 10 10 اإلدارة التربوية
 15 0 0 7 0 5 3 اإلرشاد النفسي

 9 0 6 1 0 0 2 ألصول التربويةا
 4 0 0 0 1 0 3 القياس والتقويم
 7 5 0 0 0 2 0 المناهج التربوية

 0 0 0 0 0 0 0 تربية خاصة
 0 0 0 0 0 0 0 االشراف التربوي
 0 0 0 0 0 0 0 مناهج تربية مهنية

 0 0 0 0 0 0 0 تقنيات التعليم
 7 3 0 2 0 2 0 علم النفس التربوي

ناهج العلوم وأساليبم

 5 0 2 1 0 2 0 تدريسها

مناهج الدراسات

االجتماعية وأساليب 

 تدريسها
1 1 4 0 0 1 7 

مناهج الرياضيات

 0 0 0 0 0 0 0 وأساليب تدريسها

مناهج اللغة االنجليزية

 19 1 11 1 3 0 3 وأساليب تدريسها

مناهج اللغة العربية

 17 0 8 2 2 3 2 وأساليب تدريسها

كلية 

الحجاوي 

للهندسة 

 التكنولوجيه

هندسة االتصاالت

 2 0 0 2 0 0 0 الالسلكية

هندسة األتمتة

 7 5 0 2 0 0 0 الصناعية

هندسة القوى

  الكهربائية
0 1 0 1 0 0 2 
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ية
كل

ال
  

 التخصص
  األول

2010/2009 
 الثاني

2010/2009 
الصيفي 

2010/2009 
وع

جم
لم
ا

ماجستيردكتوراةماجستيردكتوراةماجستيردكتوراة 

ة 
بي
تر
 ال

ية
كل

ه 
ضي

يا
لر
ا

  

 18 10 0 2 0 6 0 التربية البدنية

علوم /علوم الرياضة 

 7 0 0 7 0 0 0 الحركة

ك
ن 

نو
قا
 ال

ية
ل

 

 5 0 5 0 6 0  القانون التجاري

16 

ن 
نو
لف
 ا
ية
كل

لة
مي

ج
ال

  

 موسيقى
0 2 0 4 0 0 6 

 فنون تشكيلية
0 4 0 2 0 2 8 

ا 
جي

لو
بو
ثر
ألن

وا
ر 
ثا
آل
 ا
ية
كل

 

العلوم التطبيقية

 2 2 0 0 0 0 0 المتعلقة بعلم اآلثار

 3 2 0 0 0 1 0 آثار إسالمية
 1 0 0 1 0 0 0انثروبولوجيا اجتماعية

 2 0 0 2 0 0 0 نقوش
صيانة المصادر

 4 2 0 1 0 1 0 التراثية

543 138 62 126 51 121 45  المجموع

  

طالبا وطالبة وبلغت قيمة ) 355(بلغ عدد الطلبة المستفيدين من مخصصات الجرايات  :الجرايات

ائـة وتسـعة   م) 119600( 2010/ 2009 المبالغ التي تم صـرفها لهـم خـالل العـام الدراسـي      

  .دينارعشرة الف وستمائة 
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  تطور اعداد الطلبة في الجامعة: ثالثا

تطور اعداد الطلبة المسجلين في جامعة اليرموك حسب الدرجة العلمية ) 10.2(جدول

 2010/2009 – 1976/1977للسنوات من 
  المجموع  الدكتوراة 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  الدكتوراة 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 
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الدبلوم ١٫٩%

البكالوريوس ٨٣٫٠%

الماجستير ٦٫٨%
الدآتوراة ١٫٨%

  

  2009/2010النسب المئوية للطلبة المسجلين في جامعة اليرموك للعام  )6.10.2(شكل 

 

–2000(تطور اعداد الخريجين حسب الدرجة العلمية والكلية للسنوات )  11.2(جدول 

2010(  

20  الكليـــــــة/ الدرجــــة 
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43155534  35934003 4141 39324141 4143 3817 2822  درجــــــة البكالوريوس
532 427  347401 613 357 234 603 434 373  كليـــــــة العلــــــــوم

1222 903  806832 929 929 980 813 842 679  كليـــــــة اآلداب
والعلوم كليـــــــة االقتصاد 

  االدارية
368  657  823 714 657  657 498566  714 988

966 876  755845 975 975 981 1100 1059 832  كليـــــــة التربيــــــة
كليـــــــة الحجاوي للهندسة 

  التكنولوجية
106  146  198 187 254  254 224232  217 365

كليـــــــة الشريعة والدراسات 

  سالميةاإل
285  283  218 163 276  276 224267  261 274

257 173  138167 108 108 81 72 95 58  كليـــــــة التربيــــة الرياضيـــــة
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20  الكليـــــــة/ الدرجــــة 
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170 108  11391 123 123 156 201 194 121  كليـــــــة القانــــــــــون
210 123  102 84 156 156 115 115 107 -  كليـــــــة الفنون الجميلــــــــة

ـــــة تكنولوجيا المعلومات كليــ

  وعلوم الحاسوب
-  -  -  321 279  23 317386  398 425

كليـــــــة اآلثار 

  واألنثروبولوجيـــــــا
-  -  -  -  27  27 87 114  115 125

 869 1457  6831129 657 374 549 329 222 142  درجــــــة الدبلـــــــــوم
 388 374  255242 326 374 549 329 222 142  كليـــــــة التربيــــــة

وعلوم تكنولوجيا المعلومات 

  الحاسوب
-  -  -  -  -  331  428887  1083 481 

 16  -  -  -  -  -  -  -  -  -  درجة الدبلوم العالي
 10  -  -  -  -  -  -  -  -  -  كليـــــــة اآلداب

 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  كليـــــــة التربيــــــة
كليـــــــة الشريعة والدراسات 

  سالميةإلا
-  -  -  -  -  -  -  -  -  2 

كليـــــــة الحجاوي للهندسة 

  التكنولوجية
-  -  -  -  -  -  -  -  -  1 

كلية تكنولوجيا المعلومات 

  وعلوم الحاسوب
                  1 

 854 786  739772 829 568794 544 450 319  درجــــــة الماجستيــــــر
 61 59  37 39 39 23 37 32 37 33  كليـــــــة العلــــــــوم

 110 99  127 78 128 97 72 91 71 52  كليـــــــة اآلداب
كليـــــــة االقتصاد والعلوم 

  اإلدارية
20  34  47  51 68  91 75 72  85 89 

 347 318  353344 306 224 231 258 215 165  كليـــــــة التربيــــــة
كليـــــــة الحجاوي للهندسة 

  التكنولوجية
-  -  -  39 244  97 37 37  25 23 

كليـــــــة الشريعة والدراسات 

  سالميةاإل
16  39  33  39 49  55 56 55  84 70 

 37 25  18 31 32 20 26 18 20 11  كليـــــــة التربيــــة الرياضيـــــة
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20  الكليـــــــة/ الدرجــــة 
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 19 15  12 12 17 6 13 - - -  كليـــــــة القانــــــــــون

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

  وعلوم الحاسوب
-  -  22  29 30  32 34 27  41 50 

كليـــــــة اآلثار 

  واألنثروبولوجيـــــــا
22  34  43  31 33  32 18 26  14 33 

 177 158  128 81 84 69  71 34 16 8  درجــــــة الدكتــــــوراة
 31 33  24 25 33 34 37 28 16 8  كليـــــــة اآلداب

 106 89  79 35 36 24 34 6 - -  كليـــــــة التربيــــــة
كليـــــــة الشريعة والدراسات 

  سالميةاإل
-  -  -  -  11  15 21 25  36 40 

67167450  50966032 5711 51205378 5050 4505 3291  المجمـــــــوع
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  )2010 - 2000(أعداد خريجي درجة البكالوريوس للسنوات من ) 2.11.1(شكل 
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  )2010 – 2000(أعداد خريجي درجة الماجستير للسنوات من ) 2.11.3(شكل 
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  )2010 – 2000(ات العلمية للسنوات من أعداد الخريجين لجميع الدرج) 2.11.5(شكل 
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%٧٥ البكــالوريوس

%٠ الدبلوم العالي

الـدكتوراة  ٢%

%١ ٢ الدبلوم

%١ ١ الماجستير 

  

 2009/2010النسب المئوية للطلبة الخريجين من جامعة اليرموك للعام ) 6.11.2(شكل 
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  الثالثالباب 

 الهيئة التدريسية



 الهيئة التدريسية 

 
50

 
  



 2010/  2009التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

 
51

  ئة التدريسية في الجامعةياله

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

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

ة، والثاني ايفاد اعداد كبيرة من المبعوثين الذين يتم انتقاؤهم الداخل والخارج لتعيينها في الجامع

بعناية من الطلبة المتميزين ضمن اسس تنافسية عالية، للحصول على درجات علمية في مختلف 

هيئة  أعضاءوقد بلغ عدد . التخصصات ليكونوا رافدا متجددا للجهاز التدريسي في الجامعة

عضوا معظمهم من جنسيات غير اردنية، وتزايد ) 51(لجامعة سيس اأالتدريس في السنة االولى لت

معظمهم من حملة الجنسية  2009/2010في عام  )833(عددهم  عددهم عاما بعد عام حتى بلغ

ردنية، حيث تضاءلت نسبة غير االردنيين الى حد كبير نظرا لوجود الكفاءات االردنية من جهة ، األ

 أعضاءوتبين الجداول التالية اعداد ، ة من المبعوثين سنوياوسياسة الجامعة في إيفاد أعداد كبير

  .هيئة التدريس في الجامعة بتوزيعاتهم المختلفة

  هيئة التدريس أعداد أعضاء: والأ

موزعين  من مختلف الرتب األكاديمية) 833(الهيئة التدريسية في الجامعة  أعضاءبلغ مجموع 

  :ى النحو اآلتيعلى وحدات الجامعة االكاديمية المختلفة، عل

  هيئة التدريس حسب الوحدة التنظيمية والرتبة االكاديمية أعضاء )1.3(دول ـج

استاذ استاذ الوحدة التنظيمية

 مشارك

استاذ

 مساعد

مساعد  مدرس

 تدريس

 المجموع

 155 615 594332  كلية العلوم
 137 221 562236  كلية االداب

 70 21159250 كلية االقتصاد والعلوم االدارية
 57 110 42517 كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 107 171 303326  كلية التربية
 63 31 181427 كلية الشريعة والدراسات االسالمية

 32 812642 كلية التربية الرياضية
 29 10 61012  كلية القانون

 50 195 2816 كلية الفنون الجميلة
 37 41 7916 ار واالنثروبولوجياكلية اآلث

 50 272 3414 كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب
 19 34552 كلية الصحافة واالعالم

 27 115200  مركز اللغات
  833  30 164 221 200  218  المجموع
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  توزيع أعضاء هيئة التدريس على الوحدات األكاديمية في الجامعة )1.1.3(شكل 

آلية العلوم ١٨٫٦%

آلية االداب ١٦٫٤%

آلية االقتصاد والعلوم االدارية 
%٨٫٤

آلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية 
%٦٫٨

آلية التربية ١٢٫٨%

آلية الشريعة والدراسات االسالمية 
%٧٫٦

آلية التربية الرياضية ٣٫٨%

آلية القانون ٣٫٥%

آلية الفنون الجميلة ٦٫٠%

آلية اآلثار واالنثروبولوجيا ٤٫٤%

آلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم 
آلية الصحافة واالعالم ٢٫٣%الحاسوب ٦٫٠%

مرآز اللغات ٣٫٢%

المجموع ١٠٠٫٠%

  

  

استاذ ٢٦%

استاذ مساعد ٢٧%استاذ مشارك ٢٤%

مدرس ٢٠%

مساعد تدريس ٤%

  

  ميةيالنسب المئوية ألعداد أعضاء الهيئة التدريسية حسب رتبهم األكاد )2.1.3(شكل 
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  هيئة التدريس حسب الرتبة االكاديمية والجنسية أعضاء )2.3(جدول 

 استاذ  الجنسية
استاذ 

  مشارك

استاذ 

  مساعد
  مدرس

مساعد 

  تدريس
  المجموع

النسبة 

  المئوية

  817  30  163  216  198 210  اردني
98% 

 %2 16 0 1 5 2 8  غير اردني
 %100 833 30 164 221 200 218  المجموع

  

  هيئة التدريس حسب الجنس أعضاء )3.3(جدول 

  المجموع  انثى  ذكر  الوحدة التنظيمية

 155 17 138  كلية العلوم
 137 27 110  كلية االداب

 70 18 52  كلية االقتصاد والعلوم االدارية
 57 5 52  ولوجيةكلية الحجاوي للهندسة التكن

 107 16 91  كلية التربية
 63 7 56  كلية الشريعة والدراسات االسالمية

 32 4 28  كلية التربية الرياضية
 29 4 25  كلية القانون

 50 12 38  كلية الفنون الجميلة
 37 4 33  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

 50 19 31  كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب
 19 1 18  الصحافة واالعالمكلية 

 27 13 14  مركز اللغات
 833 147 686  المجموع

 %100%18 %82  النسبة المئوية
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  توزيع أعضاء هيئة التدريس على الوحدات األكاديمية حسب الجنس )1.3.3(شكل 

ذآر ٨٢%

انثى ١٨%

  

  الذكور واألناثالنسب المئوية ألعداد أعضاء الهيئة التدريسية  )2.3.3(شكل 
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  زة واالعارة واالنتداباالجا: ثانيا

عضوا ) 94(و انتداب أعارة إو أجازة إهيئة التدريس الذين حصلوا على  أعضاءبلغ عدد 

  .2009/2010خالل العام الجامعي 

و انتداب أعارة إو أو بدون راتب أجازة تفرغ علمي إالحاصلون على  )4.3(جدول 

  حسب الوحدة االكاديمية

  الوحدة التنظيمية
تفرغ 

  علمي

بدون 

  راتب
  المجموع  انتداب  اعارة

  24 4 1 3  16  كلية العلوم

  18 1 1 2  14  كلية االداب

  11 0 1 4  6  كلية االقتصاد والعلوم االدارية

  7 0 0 3  4  كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

  7 0 0 5  2  كلية التربية

  8 0 1 1  6  كلية الشريعة والدراسات االسالمية

  3 0 0 0  3  كلية الفنون الجميلة

  3 0 0 0  3  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

  4 0 0 0  4  كلية التربية الرياضية

  3 0 0 1  2  كلية القانون

  5 1 0 3  1  كلية تكنولوجيا المعلومات

  1 0 0 1  0  كلية الصحافة واالعالم

  0 0 0 0  0  مركز اللغات

 94 6 4 23 61  المجموع

  

   في الجامعة لالعوام الدراسيةهيئة التدريس  أعضاءتطور عدد  )5.3(جدول

)76/77-2009/2010(  

استاذ   استاذ  المجموع  العام الجامعي

  مشارك

استاذ 

  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  
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استاذ   استاذ  المجموع  العام الجامعي

  مشارك

استاذ 

  مساعد

محاضر   مدرس

  متفرغ

مساعد 

  تدريس

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  
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  عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة لألعوام الدراسية  )5.3(شكل 

)1976/1977-2009/2010(  

  

  ميوالمؤهل العلهيئة التدريس ومساعدي التدريس حسب الكليات  أعضاءتوزيع   )6.3(جدول 

  الكلية
   المؤهل العلمي

  المجموع  بكالوريوس دبلوم ماجستير  دكتوراة
 1341803155  كلية العلوم
 1142201137  كلية االداب

 45250070 كلية االقتصاد والعلوم االدارية
 46110057 كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 891701107  كلية التربية
 0163 593 كلية الشريعة والدراسات االسالمية

 0232 264 كلية التربية الرياضية
 0029 281  كلية القانون

 27201250 كلية الفنون الجميلة
 5320037 كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

 21271150 كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب
 0219 125 كلية الصحافة واالعالم

 7200027  مركز اللغات
 613205213833  المجموع
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%١ ,٦ ــالوريوس بك

%٠ ,٢ دبلوم

%٧٣,٦ دكتوراة

%٢٤ ,٦ ماجستير

دآتوراة
ماجستير 
دبلوم
بكالوريوس

  

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

  

  الترقيات العلمية: ثالثا

عضوا موزعين على النحو المبين ) 32(هيئة التدريس  الذين تمت ترقيتهم  أعضاءبلغ عدد 

  ):7.3(في الجدول 

  هيئة التدريس الذين تمت ترقيتهم موزعين حسب الكليات أعضاء )7.3(جدول 

  العدد  الكلية

 6  كلية العلوم
 6  كلية اآلداب

 2  كلية االقتصاد والعلوم االدارية
 2  كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 7  كلية التربية
 1  كلية الشريعة والدراسات االسالمية

 4  كلية القانون
 0  الفنون الجميلةكلية 

 0  كلية التربية الرياضية
 1  حاسوبكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم ال

 2  كلية اآلثار واألنثروبولوجيا
 1  كلية الصحافة واالعالم

 0  مركز اللغات
 32  المجموع
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  التعيينات: رابعا

لى النحو المبين في عضو هيئة تدريس في مختلف الكليات وع) 111(فقد عين في الجامعة 

  : )8.3(الجدول 

  2009/2010ام الجامعي هيئة التدريس المعينين في الجامعة للع أعضاء )8.3(جدول 

  العدد  الكلية

 11  كلية العلوم

 22  كلية االداب

 14  كلية االقتصاد والعلوم االدارية

 14  كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 15  كلية التربية

 7  كلية الشريعة والدراسات االسالمية
 3  كلية القانون 
 3  كلية التربية الرياضية 

 9  مات وعلوم الحاسوبكلية تكنولوجيا المعلو
 7  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

 5  كلية الفنون الجميلة
 0  كلية الصحافة واالعالم

 1  مركز اللغات
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  البعثات: خامسًا 

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

صصات التي تحتاجها الجامعة ويتم اختيارهم وفق للحصول على المؤهالت الجامعية في التخ

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

موزعين على  2008/2009 ماأوفدوا في عبما في ذلك الذين مبعوثًا  )58( 31/8/2010

  :اآلتي )9:3(الوحدات األكاديمية المبينة في جدول 

 /الكلية الدكتوراة موزعين حسبأو /الماجستير ومبعوثين للحصول على درجة ال )9.3(جدول 

  31/8/2010التخصص حتى 

  الكلية

 
 التخصص

 العدد الدرجة
 الجهة الممولة

  ةدكتورا ماجستير

 خاصة 1 1 0  القانون اإلداري  القانون

 الفنون الجميلة

  جامعة اليرموك 1 0 1  التصميم و الفنون التطبيقية

  جامعة اليرموك 2 0 2  وسيقاالم

 جامعة اليرموك 1 1 0  الفن المعاصر

 جامعة اليرموك 1 1 0 التصميم الداخلي

الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية
 جامعة اليرموك 1 1 0 اإلعالم اإلسالمي

الحجاوي 

للهندسة 

 التكنولوجية

/ هندسة القوى الكهربائية

إلكترونيات القوى و قيادة 

 اآلالت
 جامعة اليرموك 1 1 0

 جامعة اليرموك 1 1 0 الالسلكية هندسة االتصاالت

Microsensors & 
Systems 0 1 1 خاصة  
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  الكلية

 
 التخصص

 العدد الدرجة
 الجهة الممولة

  ةدكتورا ماجستير

 جامعة اليرموك 9 9 0 هندسة الحاسبات

 التربية

 جامعة اليرموك 1 1 0 الطفولة المبكرة

  جامعة اليرموك 1 1 0  تربية الطفولة

الرياضيات و أساليب مناهج 

 جامعة اليرموك 1 1 0 تدريسها

  

  اإلعالم

 جامعة اليرموك 2 0 2 الصحافة

 جامعة اليرموك 2 0 2 نإذاعة و تلفزيو

  

 اآلداب

  جامعة اليرموك 1 1 0  الخدمة اإلجتماعية

  جامعة اليرموك 1 1 0  الجفرافيا

 جامعة اليرموك 8 8 0 اللغة اإلنجليزية

اإلقتصاد و 

 العلوم اإلدارية

 2 1 1  إدارة األعمال

 جامعة اليرموك

ماعدا الرسوم 

  الجامعية

  جامعة اليرموك 1 0 1  التسويق

 جامعة اليرموك 1 0 1  المحاسبة

  جامعة اليرموك 1 1 0  المالية و المصرفيةالعلوم 

 جامعة اليرموك 1 1 0 الموارد البشريةدارة إ

 جامعة اليرموك 2 2 0  الرياضيات  
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  الكلية

 
 التخصص

 العدد الدرجة
 الجهة الممولة

  ةدكتورا ماجستير

 العلوم
 موكجامعة الير 1 1 0  الفيزياء

 جامعة اليرموك 1 1 0  الكيمياء

  اآلثار و

 األنثربولوجيا

 جامعة اليرموك 1 1 0 السياحة

 جامعة اليرموك 2 2 0 صيانة المصادر التراثية

  

تكنولوجيا 

المعلومات وعلوم 

 الحاسوب

 جامعة اليرموك 2 2 0 هندسة البرمجيات

 جامعة اليرموك 3 3 0 علوم الحاسوب

/ لحاسوبيةنظم المعلومات ا

 جامعة اليرموك 3 3 0 إختبار البرمجيات

 جامعة اليرموك 1 1 0 فسيولوجيا النشاط البدني التربية الرياضية

  58      المجموع الكلي

 من مختلفالدكتوراه الماجستير أو مبعوثًا للحصول على درجة ) 19(كما أوفدت الجامعة 

لوحدات األكاديمية المبينة  في الجدول موزعين على ا 2009/2010لعام الجامعي لالجامعات 

  : اآلتي

  موزعين حسب التخصصات 2009/2010المبعوثين في العام الجامعي  )10.3(جدول 

  الجهة الممولة  العدد   التخصص  الكلية

  معلوماتية طبية  الحجاوي

  النظم الموزعة

1 
1  

  جامعة اليرموك

الفنون 

  الجميلة

CINEMATOGRAPHY & FILM/ 
VIDEO PRODCTION 

  الفن المعاصر

  الموسيقا

  التصميم الداخلي

1 
  

  

1  
2  
1 

  جامعة اليرموك
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  الجهة الممولة  العدد   التخصص  الكلية

  إدارة األعمال  االقتصاد

  المحاسبة

 التسويق

1 
1  
1  

  جامعة اليرموك

IT معلوماتية طبية  

  علوم الحاسوب

1 
1  
  

  جامعة اليرموك

  )بريطاني وأمريكي: (النثر مابعد الحداثة اآلداب

ى عصر األدب االنجليزي من البدايات وحت

  النهضة

  الخدمة االجتماعية

  )بريطاني وأمريكي(

Literary Criticisn 

1 
  

1  
  

1  
1  
1 

  جامعة اليرموك

  رياضيات تطبيقية  العلوم

  كيمياء غير عضوية

1 
1  

  جامعة اليرموك

أما فيما يتعلق بتوزيع المبعوثين  الذين هم على رأس بعثاتهم، حسب بلد اإليفاد حتى 

 :االتي فهو على النحو 31/8/2010

 دالعد البلــد
 42الواليات المتحدة األمريكية

 2بريطانيا
 2فرنسا
 2األردن
 3ألمانيا
 1إسبانيا
 1هولندا

 1السعودية
 3كندا

 1استراليا

 58 المجموع
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  الباب الرابع

   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     بتعيين األفراد المؤهلين من أصحاب الكفـاءات الـذين يـتم انتقـائهم     

هيل عن طريق عقد الدورات والندوات المتخصصة ليبقـوا علـى   أومقابالت خاصة، او بالتدريب والت

اطالع على احدث ما توصل اليه العلـم فـي مجـال االدارة او التخصصـات الفنيـة التـي تتعلـق بمجـال         

  .قدم التكنولوجي الهائلعملهم، ليتمكنوا من مواكبة التغييرات السريعة في العالم والت

  اإلداريين والفنيينأعداد العاملين في الجامعة من 

عــامال يعملــون فــي الوحــدات التنظيميــة  )  1709( 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

  .عملهم او الفئة التي ينتمون اليها يعملون بها او طبيعة

  موزعين على مجموعات حسب طبيعة الوظائف اإلداريين والفنيينأعداد العاملين من : )4.1(جدول 

  العدد  طبيعة الوظائف

مهندسو المختبرات، فنيو المختبـرات  (مجموعة الوظائف المساندة للعملية التدريسية 

  193 )الخ.... 

  124 )الصيانة واإلنتاج والدائرة الهندسية( والحرفية  مجموعة الوظائف الهندسية

  147 )المدرسة النموذجية( مجموعة الوظائف التعليمية 

  55 مجموعة وظائف األمن الجامعي

  429 )تغذية، نقل، زراعة، نظافة، عامل مكتب( مجموعة الوظائف الخدمية 

مـن غيـر الفئـات المـذكورة     وتشمل باقي العـاملين  ( مجموعة الوظائف اإلدارية والفنية 

  761 )أعاله

  1709  المجمــــــــــــــوع

  



  2009/2010التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

  
68

11%

7%

9%

3%

45%

25%

مجموعة الوظائف المساندة للعملية التدريســية مجموعــة الوظــائف الهندســية والحرفيــة  

مجموعــة الوظــائف التعليميــة   ــامعي   مجموعــة وظـــائف األمـــن الجـ

مجموعــة الوظــائف الخدميــة مجموعــة الوظــائف اإلداريــة والفنيــة
  

  .موزعون حسب طبيعة الوظائف اإلداريين والفنيينالعاملون من : )1.4(شكل 

  

  .حسب صفة التعيين اإلداريين والفنيينالعاملون من : )4.2(جدول 

  العدد  صفة التعيين

 807  المصنفون

 366  المقطوع

 220  العقود

 316  ستخدمونالم

 1709  المجموع

  

%١ المستخدمون ٨,٥

المصـنفون  ٤٧,٢%

%٢١ ,٤ المقطوع 

%١ العقود ٢,٩

  
  .حسب صفة التعيين اإلداريين والفنيينالعاملون من : )2.4(شكل 
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  حسب صفة التعيين اإلداريين والفنيينتوزيع العاملين من 

ــددهم       ــغ عــ ــذين يبلــ ــة، والــ ــون بالمياومــ ــن يعملــ ــتخدمين ممــ ــة المســ ــتثنينا فئــ ) 316(اذا اســ

عــامال فــي الخدمــة  ) 1393 ( اإلداريــين والفنيــين  مســتخدما، يبلــغ عــدد العــاملين فــي الجامعــة مــن    

والجدول التـالي يبـين توزيعـاتهم حسـب الوحـدة والدرجـة       ) بالعقودأو  مصنفا او بالراتب المقطوع(

  :والفئة

حسب الوحدة والدرجة والفئة للعام الجامعي  اإلداريين والفنيينالعاملون في الجامعة من : )4.3(جدول 

2009/2010 

  الوحدة) / الفئة(الدرجة 

  )المقطوع(الفئات    )والعقود المصنفون(الدرجات 

وع
جم

لم
ا

لى  
أو

ية  
ان
ث

  

ثة
ال
ث

عة  
اب
ر

سة  
ام
خ

سة 
اد
س

  

لى
أو

ية  
ان
ث

  

ثة
ال
ث

عة  
اب
ر

  

  6  0  0 0 1 1 0  0 1 2 1  اتحاد الجامعات العربية

  54  1  1 2 0 2 1 19 16 11 1  الدائرة المالية

  14  0  1 1 1 0 2  3 3 0 3  الدائرة الهندسية

 149  1  2 1 0 0 0 94 32 14 5  المدرسة النموذجية

  8  1  1 0 0 0 0  5 1 0 0  المركز األردني للتصميم

  53  3  4 36 1 0 0  2 6 1 0  دائرة األمن الجامعي

  91 28 18 7 8 1 3 11 8 5 2  دائرة اإلنتاج والصيانة والتدريب

  7  1  0 0 0 0 1  0 1 3 1  دائرة التنمية والتخطيط

 165 25 69 30 12 1 0 10 7 7 4  دائرة الخدمات العامة

  7  0  0 0 0 0 0  0 3 3 1  دائرة الرقابة اإلدارية والمالية

  6  1  0 0 0 1 1  2 0 1 0  دائرة الشؤون القانونية

  8  0  1 0 0 0 0  1 4 0 2  دائرة العطاءات

  35  5  6 3 0 2 1  4 2 9 3  دائرة العالقات العامة

  56  6  4 5 0 8 5  8 8 9 3  دائرة اللوازم

  58  2  3 2 0 9 11 17 5 8 1  دائرة الموارد البشرية

  2  0  0 0 0 0 0  1 0 0 1  دائرة أمانة سر المجالس

  32  5  4 2 1 1 4  5 6 4 0  دائرة رئاسة الجامعة

  51  0  0 1 0 8 6  8 4 20 4  دائرة القبول والتسجيل

  91  3  2 10 0 12 1 33 9 18 3  دائرة المكتبة

ثمار لجامعة صندوق االست

  اليرموك
0  2  0  0  1  0 0  0  0  0  3  

  74  0  3 5 0 4 2 19 17 18 6  عمادة شؤون الطلبة
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  الوحدة) / الفئة(الدرجة 

  )المقطوع(الفئات    )والعقود المصنفون(الدرجات 
وع

جم
لم
ا

لى  
أو

ية  
ان
ث

  

ثة
ال
ث

عة  
اب
ر

سة  
ام
خ

سة 
اد
س

  

لى
أو

ية  
ان
ث

  

ثة
ال
ث

عة  
اب
ر

  

عمادة البحث العلمي والدراسات 

  العليا
1  6  7  5  6  2 0  0  1  1  29  

  20  0  1 1 0 1 1  9 4 3 0  كلية اإلعالم

  26  1  0 3 0 0 2  3 8 9 0  كلية اآلثار واإلنثروبولوجيا

  19  1  2 1 0 1 0  6 5 3 0  كلية التربية

  27  1  4 1 0 2 0  4 9 6 0  كلية التربية الرياضية

كلية الحجاوي للهندسة 

  التكنولوجية
0  9  10 13 3  0 0  1  2  0  38  

كلية الشريعة والدراسات 

  اإلسالمية
0  0  5  9  0  0 0  2  0  0  16  

  21  0  2 1 0 1 0 10 5 2 0  كلية الفنون الجميلة

  10  0  0 2 0 1 4  0 2 0 1  كلية القانون

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم 

  الحاسوب
0  2  8  19 7  0 0  3  0  0  39  

  27  1  0 2 0 3 5  9 4 2 1  كلية اآلداب

  18  0  3 1 0 1 4  2 5 2 0  كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية

  58  1  2 5 1 2 3  9 17 11 7  كلية العلوم

  49  0  1 2 0 0 2 25 11 8 0  مركز الحاسب والمعلومات

  6  0  1 0 0 0 0  3 2 0 0  غاتمركز الل

مركز الملكة رانيا للدراسات 

  األردنية
2  2  2  1  2  0 0  0  1  0  10  

  3  0  0 0 0 0 1  2 0 0 0  مركز النطق والسمع

مركز تطوير أداء أعضاء الهيئة 

  التدريسية
1  0  1  1  0  0 0  0  0  0  3  

  3  1  0 0 0 0 1  0 1 0 0 مركز دراسات الالجئين والنازحين

الفيزيائية النظرية مركز العلوم 

  والتطبيقية
0  0  1  0  0  0 0  0  0  0  1  

 1393  13013989 25 64 20024037280 54  *المجموع

   ) 316(ال تشمل هذه االعداد المستخدمين في الجامعة البالغ عددهم * 
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سادسة ٦,٣%

أولى  ٥,٣%

%١ ثانية  ٩,٨

ثالثة  ٢٣,٨%

رابعــة  ٣٦,٨%

خامسة ٧,٩%

  
  .حسب الدرجة اإلداريين والفنيينتوزيع العاملين من : )1.3.4(شكل 

  .طلب عمل لمختلف الوحدات في الجامعة)  350(دم ـُق :طلبات العمل 

  .موظفا إداريا وفنيا في وحدات الجامعة المختلفة) 343 (تم تعيين : التعــــــــيين 

 .موظفا في وحدات الجامعة المختلفة)  284(تم ترفيع : الترفيعــــات 

 .موظفا)  169(تم قبول استقالة وانتهاء خدمة : االستقــاالت 

 .موظفا بين وحدات الجامعة المختلفة)  270(نقل  تم: ــــــلـالنقـــ 

  .موظفا زيادة سنوية)  905(تم منح : الزيادات السنوية 
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020406080100120140160

ــة    اتحـاد الجامعــات العربي

الدائرة المالية

الدائرة الهندسية

المدرسة النموذجية

المركز األردني للتصـميم 

دائـرة األمـن الجـامعي   

دائــرة اإلنتــاج والصــيانة والتــدريب    

دائرة التنمية والتخطيط

دائـرة الخـدمات العامـة   

ــة     دائـرة الرقابـة اإلداريـة والمالي

دائـرة الشـؤون القانونيـة   

دائــرة العطــاءات  

دائـرة العالقـات العامــة   

دائـرة اللـوازم  

دائرة الموارد البشـرية 

دائرة أمانة سر المجـالس 

دائـرة رئاسـة الجامعـة   

دائرة القبول والتسـجيل 

دائرة المكتبة

ــيرموك     صـندوق االسـتثمار لجامعـة ال

عمادة شؤون الطلبـة 

عمادة البحث العلمي والدراسات العليـا 

كليـة اإلعــالم  

ـا    ــ ـار واإلنثروبولوجي ــ ــة اآلث كلي

كلية التربيـة 

كليـة التربيـة الرياضــية   

كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

كلية الشـريعة والدراسـات اإلسـالمية   

كلية الفنون الجميلة

كلية القـانون 

ــوم الحاســوب      كليـة تكنولوجيـا المعلومـات وعل

ــة اآلداب  كلي

كليـة اإلقتصـاد والعلـوم اإلداريـة    

كلية العلوم

مـركز الحاســب والمعلومــات   

مـركز اللغــات  

مركز الملكة رانيـا للدراسـات األردنيـة   

مركز النطق والسـمع 

مـركز تطويـر أداء أعضـاء الهيئـة التدريســية     

مــركز دراســات الالجئيــن والنـــازحين    

مـركز العلـوم الفيزيائيـة النظريـة والتطبيقيـة     

العدد
  

للعام الجامعي  حسب الوحدة اإلداريين والفنيينأعداد العاملين في الجامعة من ): 2.3.4(شكل 

2009/2010  



  

  

  

  

  

  الباب الخامس

 البحث العلمي والنشر
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  البحث العلمي والنشر

ــي           ــاملة والرقـ ــة الشـ ــي التنميـ ــوري فـ ــي المحـ ــث العلمـ ــدور البحـ ــة لـ ــي الجامعـ ــن وعـ ــًا مـ انطالقـ

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 

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

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

الغ مالية لتضمن تنفيـذ السياسـات الكفيلـة بتحقيـق األهـداف      وتخصص الجامعة في موازنتها مب

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

ونشر البحوث العلمية والدراسات والكتب المتخصصة والمنهجية، وإصدار المجـالت العلميـة لتكـون    

  .وعاًء للمعرفة

ــة المشــاريعم فعلــى صــعيد دعــ   ــام الجــامعي  ل العلمي ) 76(فقــد تــم دعــم     ،2009/2010لع

مــن  الربعــة مشــاريعكمــا أن الجامعــة قــد حصــلت علــى دعــم     ،دينــار) 123762(مشــروعا بمبلــغ 

ودعــم لمشــروعين مــن المجلــس االعلــى    ،دينــار )384750(صــندوق دعــم البحــث العلمــي بمبلــغ   

ودعم لمشروع من الوكالة االسـبانية للتعـاون الـدولي     ،دينار) 90000(للعلوم والتكنولوجيا بمبلغ 

دينـار ودعـم لمشـروع    ) 300000(دينار ودعم من الشركه اليابانية للتبغ بمبلغ ) 17000(بمبلغ 

بمبلـغ   EU-FP7ودعم لمشروع من  ،دينار) 200000(بمبلغ  Middle East Regionمن 

  .دينار) 1200000(بمبلغ  Tempusو دعم لمشروع من دينار، ) 869000(

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

بلـت للنشـر فـي مجـالت علميـة عالميـة،       بحـوث قُ ) 8(ساهمت في نفقات نشـر  فقد دعمه وتعضيده، 

 فـي مختلـف التخصصـات، فضـالً     ًابحثـ ) 200(التدريسـية خـالل هـذا العـام      الهيئةوقد نشر أعضاء 

ــانية : عمـــا نشـــر فـــي مجلـــة أبحـــاث اليرمـــوك التـــي تصـــدرها الجامعـــة فـــي سلســـلتين    العلـــوم اإلنسـ

واإلجتماعية، والعلوم األساسية والهندسية، والمجلة األردنية في العلوم التربويـة، والمجلـة األردنيـة    

ألردنيــة المجلــة األردنيــة للرياضــيات واإلحصــاء والمجلــة األردنيــة للفنــون والمجلــة ا    و فــي الكيميــاء 

عـددًا، وبلـغ   ) 19(وقـد بلغـت األعـداد الصـادرة     . للغات الحديثة وآدابها والمجلة األردنية للفيزيـاء 

) 150(بحثــا وقبــل للنشــر فيهــا   ) 425(عــدد البحــوث المقدمــة إلــى المجــالت العلميــة المــذكورة    

  .بحثا
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  2009/2010البحث العلمي في جامعة اليرموك للعام الجامعي : أوال

) 123762( مشــروعًا بمبلــغ) 76( البحــث العلمــي المدعومــة مــن الجامعــة مشــاريعبلــغ عــدد 

  :المركز، ومقدار الدعم/ توزيعها حسب الكلية  ويوضح الجدول التالي. دينار

البحث العلمي المدعومة من جامعة اليرموك ومقدار دعمها موزعًا حسب  مشاريع )1.5(جدول 

  2009/2010المركز لعام / الكلية 

  المركز/  الكلية

عدد
 المشاريع
التي يقل 
الدعم فيها 

 عن مائة
 وخمسين
 دينار

مقدار 
  الدعم

عدد
 المشاريع

التي يزيد 
الدعم فيها 
على مائة 
وخمسين 

 دينار

مقدار 
  الدعم

  المجمـــــوع

عدد 
  المشاريع

مقدار الدعم 
  بالدينار

 83016 24 82578 21 438 3 كلية العلوم
 12452 18 10525 4 1927 14 كلية اآلداب
 2861 9 1810 1 1051 8  كلية التربية

كلية الحجاوي للهندسة 

 التكنولوجية
0 0 2 600 2 600 

 0 0 0 0 0 0 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
كلية الشريعة والدراسات 

 اإلسالمية
1 50 0 0 1 50 

 298 2 0 0 298 2 كلية القانون
 0 0 0 0 0 0 كلية الفنون الجميلة

نثروبولوجياألكلية اآلثار وا  12 1532 4 22508 16 24040 
 0 0 0 0 0 0 كلية التربية الرياضية

كلية تكنولوجيا المعلومات 

 وعلوم الحاسوب
0 0 0 0 0 0 

 445 4 0 0 445 4 كلية االعالم
مركز الملكة رانيا للدراسات 

 األردنية وخدمة المجتمع
0 0 0 0 0 0 

ن مركز دراسات الالجئي

 والنازحين والهجرة القسرية
0 0 0 0 0 0 

 123762 76 118021 32 5741 44 المجمــــــوع

  

  



 البحث العلمي والنشر

 
77

  

  البحث العلمي مشاريعدعم جامعة اليرموك ل): 1.5(شكل 

بمبلغ مقداره  مشروعًا) 19(البحث العلمي المدعومة من جهات خارجية  مشاريعبلغ عدد 

  .دينار )3976070(

  )2.5(جدول 

  2009/2010البحث العلمي المدعومة من جهات خارجية في جامعة اليرموك لعام  مشاريع

  رقم

 المشروع
  اسم المشروع

Title of Project 

  اسم الباحث

  الكلية

موازنة 

  المشروع

Budget 

الجهة الداعمة 

  للمشروع

Funding 
Agency 

وعية كوسيلة في ن)التالق(استعمال ظاهرة الفلور  .1

خطوة نحو –ونقاوة وخواص زيت الزيتون األردني 

  انشاء مختبر متخصص في تنكولوجيا الزيوت

The use of fluorescence spectroscopy 
technique as a tool to investigate 
quality, purity and properties of 

Jordan’s olive- oil A step to initiate a 
laboratory foe oil technology 

  خضر الجنايدة. د. أ

 قسم الكيمياء/ العلوم

130,000 
  دينار أردني

JD 

صندوق دعم البحث 

  العلمي

 

تقييم أوجه عدم اليقين المرتبطة بتواجد المياه  .2

الجوفية وتغذيتها وحركتها في شمال غربي األردن 

نحو تحقيق التنمية المستدامة للمياه الجوفية 

  بة الجافةوإدارة الموارد في المناطق ش

Assessment of  nucertainaties 
associated with ground water 

potential, recharge and movement in 
NW Jordan : Towards sustainable 
groundwater in semi- arid regions 

  نزار ابو جابر.د. أ

  علوم األرض والبيئة/ العلوم

 

232,300 
  دينار أردني 

JD 

حث صندوق دعم الب

  العلمي
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  رقم

 المشروع
  اسم المشروع

Title of Project 

  اسم الباحث

  الكلية

موازنة 

  المشروع

Budget 

الجهة الداعمة 

  للمشروع

Funding 
Agency 

منهج ابتكاري للمكافحة الحيوية للتلوث بالمشتقات  .3

  النفطية في المياه والتربة

Innovative Approach of 
Bioremediation of the Oil Spills 

Contaminating Gulf of Aqaba and the 
Surrounding Region Using Naturally 

Isolated Oil-Degrading Bacterial 
Consortiums 

  د حنان ملكاوي.أ

  

قسم العلوم / العلوم

  الحياتية

 

  

200,600  

  دينار أردني

JD  

صندوق دعم البحث 

  العلمي

  

التحليل والتقييم لمخطوطات البحر الميت وأبعادها  .4

التاريخية والدينية واالجتماعية واالقتصادية في 

  إطارها الحضاري العام

Analysis and Evaluation of Script for 
the dead sea – Jordan : Historical 

religions social and economic 
domains 

  عمر الغول. د

 كلية اآلثار

  

119,610 
  دينار أردني

JD  

صندوق دعم البحث 

  العلمي

  

  اصطناع مواد نانوية جديدة وتوصيفها .5

Synthesis and characterization of 
novel Nonmaterial 

  عبد الفتاح لحلوح. د. أ

  قسم الفيزياء/ مالعلو

 

150,000 
  دينار أردني

JD  

صندوق دعم البحث 

  العلمي

  

نظام تجمع الجزئيات المتوازي لحل مشاكل متعددة  .6

 المتغيرات
A particle swarm parallel framework 

for multi criteria optimization  

  

  محمد حمدان. د

  كلية تكنولوجيا المعلومات

 قسم علوم الحاسوب

21,550  

  نار أردنيدي

JD  

صندوق دعم البحث 

  العلمي

  

مقاييس حيوية من التصوير المغناطيسي لتقصي  .7

 االختالالت العصبية
Magnetic resonance imaging 

biomarkers to track neurological  
disorders 

  د عبد المجيد ياسين.أ

  قسم الفيزياء/ العلوم

 

59,300 

  دينار أردني

JD  

صندوق دعم البحث 

  يالعلم

 

إنتاج أجسام مضادة وحيدة النسيلة من الجمل  .8

  بغرض التشخيص

Production of Camel heavy chain 
antibodies for diagnosis 

  خالد القاعود. د

قسم العلوم / العلوم

  الحياتية

 

60,000 

  دينار أردني

JD 

المجلس األعلى 

  للعلوم ولتكنولوجيا

  

في  12طريقة مبتكرة في تحديد مستوى فيتامين ب .9

  األنسجة

Innovative method in determining the 
levels of vitamin B12 in tissues: 

Applying biotechnology and medical 
informatics tequniques to study the  

epidemiology of vitamin B12 
deficiency in Jordan 

  خالد البطاينه. د

قسم العلوم / العلوم

  الحياتية

 

30,000 
  دينار أردني

JD 

المجلس األعلى 

  للعلوم ولتكنولوجيا

 

إنتاج أجسام مضادة من الجمال لعالج مرض الربو   .10

 لدى اإلنسان
Production of human non- 

immunogenic camel anti lgE  
nanobodies  for  asthma treatment 

purposes 

  

 خالد القاعود. د
قسم العلوم / العلوم

  الحياتية

 

 
120,000 
  دينار أردني

JD 

  

صندوق دعم البحث 

  العلمي

  

اإلختزال الهيدروجيني للنترات في المحاليل المائية  .11

باستخدام محفزات البالديوم والذهب والفضة 

ماعيل أيمن يحيى إس. د

قسم / العلوم/حمودة

140,750 
  دينار أردني

صندوق دعم البحث 

  العلمي
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  رقم

 المشروع
  اسم المشروع

Title of Project 

  اسم الباحث

  الكلية

موازنة 

  المشروع

Budget 

الجهة الداعمة 

  للمشروع

Funding 
Agency 

 والروديوم
Hyrocatalytic reduction of nitrate in 

water over Palladium Gold, Silver and 
Rhodium catalysts 

  الكيمياء

  

 

JD  

إستعمال اإلتصال الالسلكي لتسريع عمل مركبات  .12

 الطوارىء
Using wireless transmission for faster 

service of emergency vehicles.  

كلية / حسين الزعبي . د

هندسة / الحجاوي

  الحاسبات

  

45,400 
  دينار أردني

JD 

صندوق دعم البحث 

  العلمي

  

معقدات مشتقات : نحو مثبطات لفيروس االيدز .13

  60ارين مع الفلرين -4-الكالكس

Towards HIV Protease (HIVP) 
inhibitors [60]fullerene complexes 

with calix[4] arene derivatives 

  شحادة المزيد. د

  قسم الكيمياء/ كلية العلوم

 

79,000 
  دينار أردني

JD 

صندوق دعم البحث 

  العلمي

  

دراسة أشكال التنوع في المؤشرات الجينية  .14

  الجزيئية

المرتبطة بأصول الشعوب عند البدو وسكان المدن 

  والقرى في األردن

Genetic Diversity of human 
populations from Jordan: Alu 
polymorphisms and molecular 

variation of the genomic regions of 
NOS genes 

  مي صادق. د

قسم العلوم  /كلية العلوم

 /الحياتية

17,000 

  دينار أردني

JD 

الوكالة اإلسبانية 

للتعاون الدولي 

وعمادة البحث 

العلمي والدراسات 

  العليا

15. 
 نمذجة الخطورة الزلزالية لمنطقة الشرق األوسط

(EMME) 

  رشيد جرادات. د

علوم األرض / كلية العلوم

  والبيئة

 

300,000  

  دينار أردني

JD 

  الشركة اليابانية للتبغ

16. 
  مسح أثري  في بلدة الطرة

  عاطف الشياب. د

 كلية اآلثار واالنثروبوجيا

1560 

  دينار أردني

JD 

عمادة البحث العلمي 

  والدراسات العليا

17. 
Earthquake Risk Assessment for 

Zarqa City, Jordan  

  مهيب عواودة. د

علوم األرض / مكلية العلو

  والبيئة

 

200,000  

  دينار أردني

JD 

Earthquake 
Model of the 
Middle East 

Region  

  تنوع ميكروبات البحر المتوسط وخليج العقبة .18

oiting Lnravelling and expU
terranean Sea microbial IMed

diversity and ecology for 
clean  Snobiotics and pollutantXE

up 

  ن ملكاويحنا. د

كلية / قسم العلوم الحياتية

 العلوم
 

869.00  

  دينار أردني

JD 

  

EU-FP7 

تطوير منهاج لبرنامج ماجستير في هندسة  .19

االتصاالت موجه للصانعة باستعمال طرق تطوير 

  المناهج األوروبية

Capacity project for Hajawi Faculty 

  خالد غرايبه. د

كلية / هندسة الحاسبات

 الحجاوي

  

1,200,000 
  دينار أردني

JD 

  

TEMPUS-EU 

  المجموع
3,976,070 

JD  
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البحث العلمي في جامعة اليرموك خالل العام  مشاريعيبين الجدول التالي إجمالي دعم  )3.5(جدول 

2009/2010  

  مقدار الدعم بالدينار  جهة الدعم

 123762  جامعة اليرموك
 3060750  جهات خارجية

 3184512  وعالمجم

  
 البحث العلمي في جامعة اليرموك بالنسب المئوية مشاريعتمويل  )3.5(شكل 

  

  2009/2010النشر العلمي في جامعة اليرموك للعام الجامعي : ثانيا

ــة فــي دعــم نشــر      ــة محكمــة      ) 8(ســاهمت الجامع ــة للنشــر فــي مجــالت علمي بحــوث مقبول

 . ومصنفة دوليا

 ة في مجالت عالمية ومساهمة الجامعة في دعم نشرهاعدد البحوث المقبول )4.5(جدول  
  مقدار الدعم بالدينار  عدد البحوث  الكلية

  679 6  العلوم

  120 1  الفنون الجميلة

  120 1  الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 919 8  المجموع

  

 )5.5(، كما هو مبين في الجدول واحد كتاب  2009/2010نشرت الجامعة في عام 

  2009/2010لكتب المنشورة بدعم من الجامعة في عام ا )5.5(جدول 
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  المؤلف  عنوان الكتاب

  الدكتور خالد ابو غنيمه  معجم مصطلحات ما قبل التاريخ

البحث العلمي وجهة ومقدار الدعم، وعدد البحوث المنشورة ومقدار مساهمة  مشاريع )6.5(جدول 

  2009/2010  -  2002/2003الجامعة في دعم نشرها لألعوام 

  السنة

  مقدار دعمها  البحث العلمي وعددها مشاريعجهات دعم 

مساهمة الجامعة 

في دعم نشر 

بحوث في مجالت 

  علمية عالمية

  دعم مشترك  جهات أخرى  الجامعة
مجموع 

  المشاريع
مجموع الدعم

دد
ــــ
ــــ
لعـ

ا
  

مقدار الدعم

دد
ــــ
عـــ

ال
 

مقدار 

دد  الدعم
ــــ
عـــ

ال
 

  مقدار

دد  الدعم
ــــ
عــ
ال

  
مقدار 

  الدعم

2002/200312147732 -  -  12 163661133 212038  8  645  

2003/200482 68621 7 210937 4 10076193 380319  8  745  

2004/200584 98667 7 374000 6 31026 97 503693  10 889  

2005/200683 86186 4 116659 4 37785 91 240630  9  639  

2006/200790 1018624 72031 3 29865 97 203758  7  554  

2007/200855 59494 7 968860 0 0  62 1028354 4  480  

2008/200967 13999527 29569247 56078 101 3152997 6  720  

2009/2010761237621939760700 0 95 40998328 919 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

2002/20032003/20042004/20052005/20062006/20072007/20082008/20092009/2010
  

البحث العلمي من الجامعة ومن مصادر خارجية للفترة من  مشاريعدعم تطور  -) 6.5(شكل 

2002/2003  -    2010/2009   

  أبحاث أعضاء هيئة التدريس: ثالثًا
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بحثــا علميــا فــي مختلــف التخصصــات  ) 200(قــام أعضــاء هيئــة التــدريس فــي الجامعــة بنشــر   

اء هيئــة التــدريس حســب   أدنــاه يبــين البحــوث المنشــورة واإلنتاجيــة ألعضــ     ) 7.5(والجــدول رقــم  

  :الوحدة األكاديمية في الجامعة

  البحوث المنشورة واإلنتاجية ألعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك ) 7.5(جدول 

  2009/2010خالل العام الجامعي 

عدد أعضاء هيئة  الوحدة التنظيمية

  التدريس

 .Ph.Dمن حملة

البحوث 

 المنشورة
اإلنتاجية

 0.41 68 162 كلية العلوم
 0.07 10 136 كلية االداب

 0.17 12 68 كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية
 0.44 25 56 كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 0.12 14 109 كلية التربية
 0.12 8 63 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

 0.24 8 33 كلية التربية الرياضية
 0.65 19 29 كلية القانون
 0.36 18 50 الجميلة كلية الفنون

 0.27 12 44 نثروبولوجياألكلية اآلثار وا
 0.20 6 29 كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 0.0 0 19  كلية الصحافة واالعالم
 0.0 0 27 مركز اللغات

 0.24 200 825 المجموع
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  2009/2010هيئة التدريس حسب الوحدة التنظيمية  ألعضاء األبحاث المنشورة) 1.7.5(شكل 
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  2009/2010ألعضاء هيئة التدريس حسب الوحدة التنظيمية  االنتاجية العلمية) 2.7.5(شكل 
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  . المجالت العلمية الصادرة عن جامعة اليرموك: رابعًا

  2009/2010اصدارات الجامعة من المجالت العلمية في عام 

  2009/2010عام اإلصدارات خالل   المجلة

  المجلد الخامس والعشرون العدد الثالث والرابع  العلوم اإلنسانية واإلجتماعية/ أبحاث اليرموك

  المجلد السادس والعشرون العدد االول و الثاني

  المجلد الثامن عشر العدد الثاني  العلوم األساسية والهندسية/ أبحاث اليرموك

  المجلد التاسع عشر العدد االول 

  المجلد الخامس العدد الثالث والرابع    لة األردنية في العلوم التربويةالمج

  المجلد السادس العدد االول والثاني 

  المجلد الرابع العدد الرابع  المجلة األردنية في الكيمياء

  المجلد الخامس العدد االول والثاني 

  المجلة األردنية للرياضيات واالحصاء
  المجلد الثاني العدد الثاني

  المجلد الثالث العدد االول 

  لم يصدر  المجلة األردنية للغات الحديثة وآدابها

  المجلة األردنية للفيزياء
  المجلد الثاني العدد الثالث

  المجلد الثالث العدد االول 

  المجلة األردنية للفنون
  المجلد الثاني العدد الثاني

  المجلد الثالث العدد االول

 19  المجموع
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  المراكز العلمية

جــاء إنشــاء المراكــز فــي جامعــة اليرمــوك بغيــة دعــم وتعزيــز البحــث العلمــي فــي الجامعــة علــى      

وتقـديم الخـدمات وتنفيـذ البـرامج      ،المستويين الوطني واإلقليمي، وتطوير المعرفـة وخدمـة التنميـة   

  . ت والندوات وشتى الدراساتالتعليمية والتدريبية، وعقد المؤتمرا

مراكــز يتــولى إدارة كــل منهــا مــدير يعــين بقــرار مــن الــرئيس لمــدة ســنتين  عشــرةوفــي الجامعــة 

قابلتين للتجديد، وتتكون الموارد الماليـة للمراكـز مـن المبـالغ التـي تخصـص فـي الموازنـة السـنوية          

لنشاطات التي تنظمها هذه المراكز، للجامعة والهبات والتبرعات والمنح، وااليرادات التي تتأتى من ا

  .2009/2010وفيما يلي أهم نشاطات المراكز في جامعة اليرموك خالل العام الجامعي 

  مركز اللغات: أوال

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

لغة اإلنجليزية الذي يهدف إلى تحسين أداء الجامعة، ويتولى إعداد برنامج متطلبات الجامعة في ال

 .الطلبة في اللغة اإلنجليزية وإكسابهم مهاراتها المختلفة

ويقوم المركز باإلعداد لبرامج اللغة العربية للناطقين بغيرها وتنفيذها وذلك من خالل 

  .دوليةاتفاقيات دولية مختلفة يرتبط المركز من خاللها بمؤسسات أكاديمية وحكومية 

القيام بإجراء امتحانات المستوى في اللغة اإلنجليزية للطلبة الجدد المقبولين المركز لى يتو

  .البكالوريوسج نامفي بر

واإلشراف عليه للطلبة المقبولين في برامج ) TOEFL(يتولى عقد امتحان التوفل كما 

  .الدراسات العليا في الجامعة
  

  بها المركز يقومالمهام التي 

  جليزيـــةبرامج اللغة اإلن  - أ 

إعداد امتحانات المستوى للطلبة المستجدين لتهيئتهم لدراسة مساقات متطلبات  .1

الجامعة اإلجبارية في اللغة اإلنجليزية قد يعفى الطلبة من أحدها أو اثنين منها وفقا 

  .لمستوياتهم ونتائجهم

  :طرح المساقات اإلجبارية اآلتية في اللغة اإلنجليزية .2

  .استدراكي/ للغة اإلنجليزية مهارات ا) 99ز .ل(مساق  -

  ).1(مهارات اللغة اإلنجليزية ) أ100ز .ل(مساق  -
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  ).2(مهارات اللغة اإلنجليزية ) 111ز .ل(مساق  -

  .فما بعد 2009لطلبة ) 101ز.ل(مساق  -

 ةالدكتورا(س المساقات االستدراكية لجميع طلبة الدراسات العليا في الجامعة يتدر .3

  :وهي) والماجستير

 )1(مستوى إنجليزي ) 402ز .ل(مساق  -

  )2(مستوى إنجليزي ) 403ز .ل(مساق  -

 الملكة رانيايقوم المركز بتدريس دورات ومساقات في اللغة اإلنجليزية بالتعاون مع مركز  .4

 .للمؤسسات الحكومية والخاصة وألبناء المجتمع المحلي وخدمة المجتمع لدراسات األردنيةل
  

  برامج اللغة العربية للناطقين بغيرها  - ب 

يعمل المركز منذ بداية الثمانينات على تقديم برامج اللغة العربية للناطقين بغيرها ويتم تنفيذ  .1

ومن من خالل اتفاقيات دولية مع مؤسسات أجنبية أكاديمية حكومية وخاصة،  هذه البرامج

فرجينيا الصيفي ويعد هذا البرنامج من أهم وأقدم برامج  –أهمها برنامج جامعتي اليرموك 

وبرامج يتم تنفيذها بالتعاون مع جامعات مينيسوتا، . العربية لألجانب في األردن اللغة

  .ريتشموند، تكساس، وعدد من الجامعات األوروبية

  .برنامج اللغة العربية للدبلوماسيين .2

برامج اللغة العربية للطلبة الماليزيين بالتعاون مع عدد من الجامعات في ماليزيا إضافة إلى  .3

  .من كوريا وتايوانبرامج للطلبة 

اللغة العربية من خالل عدة مستويات يخضع الطلبة المسجلين فيها إلى امتحان  يتم تدريس .4

  .مستوى لتحديد المستوى المناسب لهم

القراءة، الكتابة، المحادثة، االستماع، وكذلك اللغة : يتم تدريس المهارات األساسية المختلفة .5

  .العربية ألغراض خاصة

  حانــاتحوسبـــة االمت  - ج 

ويتوفر في المركز . إدارة المختبرات اللغوية وتنظيم استخدامها للطلبة في مركز اللغات .1

مختبرات لغوية حديثة محوسبة يتم فيها توظيف مهارتي االستماع والمشاهدة فضًال عن 

  .مختبر الكمبيوتر المربوط بشبكة المعلومات اإلنترنت
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المقبولين في الجامعة في مستوى البكالوريوس، قام المركز بحوسبة امتحان المستوى للطلبة  .2

كما قام المركز بحوسبة االمتحانات الثالثة لكل من المساقات التي تدرس فيه بنفس الطريقة 

  .لضمان سرعة استخراج النتائج للطلبة والحياد التام في قياس أداء الطلبة وتقويم تحصيلهم

  

  تطلعــات مستقبليــة

لطرح برامج الماجستير في  بغيرها رامج اللغة العربية للناطقينويطمح المركز إلى تطوير ب .1

  .تخصص اللغة العربية كلغة أجنبية

مرتبط بالمنهاج ) مهارات االتصال(تطوير وإنشاء برنامج محوسب لتدريس اللغة اإلنجليزية  .2

  .الدراسي لكافة المستويات

للحصول على درجة ) حملة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية(إبتعاث عدد من الطلبة  .3

الماجستير في تدريس اللغة اإلنجليزية مع إمكانية االستفادة من االتفاقيات الثقافية بين 

  .الجامعة والجامعات األخرى لهذه الغاية

 

  مركز العلوم الفيزيائية النظرية والتطبيقية : ثانيًا

ــة والتطبيقيــ     ــة النظري ــوم الفيزيائي العلمــي فــي مجــالي    بمهمــام دعــم البحــث   ةيضــطلع مركــز العل

ومن أهم النشاطات التي نظمهـا المركـز   . الفيزياء التطبيقية والنظرية وما يتعلق بهما من أمور

  .2009/2010خالل السنة األكاديمية 

استضـــافة معـــالي الـــدكتور عـــادل الطويســـي ليتحـــدث عـــن دور المجلـــس األعلـــى للعلـــوم     -

 . والتكنولوجيا في دعم البحث العلمي
الدكتور ثابت الطاهر ليتحدث عـن دور مؤسسـة شـومان فـي دعـم البحـث       استضافة معالي  -

 .العلمي والمؤسسات التعليمية
 .في البحث العلمي والتدريس Mathematicaعقد ورشة تدريبية في استعمال  -
استضافة ثالثة طـالب دراسـات عليـا تونسـيين للتعـاون مـع المختصـين فـي قسـم الفيزيـاء            -

 .بالجامعة
ب التـابع للمركـز لمسـاعدة طلبـة الدراسـات العليـا مـن قسـم الفيزيـاء          تهيئة مختبر الحاسو -

 .في عملهم 
 .التحضير لعقد مدرسة اليرموك األولى في الفيزياء الحاسوبية للمواد المكثفة والنانوية -
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  مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية : ثالثًا

كمــا  ،تواجــه الالجئــين والنــازحين فــي العــالم  يتــولى المركــز مهمــة تنميــة الــوعي بالقضــايا التــي 

يتولى جمع وتصنيف قواعد بيانات حول الالجئين والنـازحين وتـوفير هـذه البيانـات لـدعم وتشـجيع       

  .االبحاث في هذا المجال

  

  :ومن أبرز نشاطات المركز

  . وءالقانون الدولي للجوء ووالية المفوضية واإلطار الوطني للجالمشاركة في ورشة عمل حول  -

حقــوق وواجبــات الالجئــين والفئــات المستضــعفة الــذي انعقــد بالتعــاون مــع مركــز دراســات الالجئــين            -

 /والنازحين والهجرة القسرية وكلية القانون في جامعة اليرموك والمفوضـية السـامية لشـؤون الالجئـين    

  .عمان

وهـي قيـد   ) IOM(الدوليـة   دراسة عودة العراقيين والتوطين في بلد ثالث بالتعاون مع منظمة الهجـرة  -

  .الدراسة حتى اآلن

مشاركة مدير المركز في العديد من الندوات المحلية والدوليـة والخاصـة بقضـايا الالجئـين والنـازحين       -

  .والهجرة القسرية وحقوق اإلنسان وحقوق المرأة

  

  مركز تطوير أداء أعضاء الهيئة التدريسية: رابعًا

  2009/2010ي أهم منجزات المركز للعام الجامع

فـي جامعـة    2002/2003جاء تأسيس مركز تطوير أداء الهيئة التدريسية في العام الجـامعي       

اليرموك بدعم من المركز الوطني لتنمية الموارد البشـرية كجـزء مـن مشـروع تطـوير قطـاع التعلـيم        

كوميـة بهـدف   العالي وبتمويل من البنك الدولي وهو أحد ثمانية مراكز أسست في ثماني جامعـات ح 

تطوير األداء وتنمية المهارات وذلك من خالل عقد ورش تدريبية في المجاالت التـي تخـدم العمليـة    

وقد قـام المركـز وعلـى مـدى السـنوات       .ةالتعليمية والبحث العلمي وبما يحقق رؤية ورسالة الجامع

ش تدريبيـة للكـوادر   الماضية بعقد العشرات مـن الـورش ألعضـاء الهيئـة التدريسـية فـي الجامعـة وور       

المساندة وألسـاتذة المدرسـة النموذجيـة شـارك فيهـا المئـات وقـد توزعـت هـذه الـورش إلـى نـوعين             

ناًء على بالتي تعقد  العامة الورشوورشة التهيئة ألعضاء هيئة التدريس حديثي التعيين في الجامعة 

  .طلب واقتراح من مجموعة من أعضاء هيئة التدريس

ب التطويري والذي أحتـل فيـه مركـز التطـوير فـي جامعـة اليرمـوك الصـدارة         باإلضافة إلى الجان

بين المراكز الثمانية في الجامعات األردنية بموجب التقرير الصادر عن مركز تنمية الموارد البشرية 

بعد مرور ثـالث سـنوات علـى تأسيسـها مـن حيـث عـدد الـورش التـي يطرحهـا ونوعيـة هـذه الـورش              

التي بناًء عليها قـام المركـز بعقـد عـدد مـن الـورش فـي الجامعـات األردنيـة          وعدد المشاركين فيها و
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 إضـافة لكـل ذلـك فـإن المركـز يضـم      . مثل جامعة آل البيت وجامعة جـرش وجامعـة البلقـاء التطبيقيـة    

  :الوحدات التالية

عن استبانة تقيـيم أعضـاء الهيئـة التدريسـية      هلوؤوهذه الوحدة مس: وحدة التحليل اإلحصائي -

ــة بموجــب قــرار مجلــس العمــداء ويجــري تطبيقهــا بعــد         والتــي تــم حوســبتها وأصــبحت إلزامي

   .االمتحان الثاني من كل فصل

عن ملف ضمان الجودة في الجامعـة فهـو    هلوؤيعتبر المركز الجهة المس: وحدة ضمان الجودة -

لمركـز  من خالل األستاذ الدكتور نائب الرئيس معني بالخطة االسـتراتيجية للجامعـة حيـث قـام ا    

ومن خالل اللجنة المشكلة لهذا الغرض بوضع الخطة االستراتيجية للجامعـة للسـنوات الخمـس    

ــة   ــيغتها النهائيـ ــا بصـ ــة وإخراجهـ ــيط بـــ . القادمـ ــا أنـ ــئولكمـ ــاد  ية متاالمركز مسـ ــة ملـــف االعتمـ بعـ

  .والتنسيق مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بهذا الخصوص

ن امتحان الكفاءة لطلبة الجامعة بالتنسيق مع التعليم العـالي  لة عؤوكان المركز هو الجهة المس -

 .وقد أشرف وبشكل مباشر على جميع االمتحانات التي عقدت في الجامعة
ــة        ــتبانات الهيئـ ــائي السـ ــل اإلحصـ ــدة التحليـ ــودة ووحـ ــمان الجـ ــدة ضـ ــى وحـ ــافة إلـ ــز إضـ ــم المركـ يضـ

) 15(و) 25(بـرات بسـعة   التدريسية يضم وحـدة مختبـرات الحاسـوب حيـث يوجـد فـي المركـز مخت       

كمـا يضـم    .ةجهاز لكـال المختبـرين ويجـري فيهمـا عقـد الـورش التـي تحتـاج إلـى مختبـرات حاسـوبي           

  .المركز أيضًا مختبرًا للوسائل التعليمية

نائب رئيس الجامعة وضـم فـي   /رأسه األستاذ الدكتور زهير الصباغتللمركز مجلس أخيرا، 

  .اء هيئة التدريس في الجامعة إضافة إلى مدير المركزعضويته عدد من عمداء الكليات ومن أعض

  

    :العوائق والسلبيات التي يعاني منها المركز
ل فـــي ضـــعف اإلقبـــال لـــدى أعضـــاء الهيئـــة   تمّثـــاليـــة والتـــي تالســـلبيات الت يعـــاني المركـــز مـــن

التدريسية على الورش وحتى الذين يسجلون في الورش ويحجزون أمـاكن علـى حسـاب اآلخـرين ال     

تزمون بحضور الورش مما يضطر المركز إلى إلغاء بعض الورش نتيجة قلة عدد المشـاركين بعـد   يل

أن يكون قد قام باالعدادات الالزمة لهـذه الغايـة واإلعـالن عنهـا حسـب األصـول واالتصـال شخصـيًا         

  . بمن سجلوا أسماءهم لغايات المشاركة

وكذلك يواجه المركز مشكله فـي   بهالذي يقوم  مللحجم الع ًاهناك نقص في كادر المركز نظر -

  .محدودًا مرًاأالمخصصة مما يجعل تفعيل الوحدات التابعة للمركز  نقص عدد المكاتب
  

  التطلعات المستقبلية

بتقديم المزيد من الفعاليات التي تساهم في تحسين األداء التدريسي والبحثي  االستمرار -

  .لعضو هيئة التدريس
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  2009/2010لتي عقدها المركز في العام الجامعي ا والورش والندوات النشاطات

  31/8/2010وحتى  1/9/2009من النشاطات والورش والندوات التي قام بها المركز ): 1(جدول 

 الورشة أو النشاط الرقم
أعداد 

 المشاركين

1. 
ورشة تهيئة أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين حديثي 

   .2009/2010راسي التعيين للفصل األول من العام الد
120 

2. 
ورشة تهيئة أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين حديثي 

  35  .2009/2010الثاني من العام الدراسي  التعيين للفصل

3. 
كيفية التقدم بطلب لدعم البحث العلمي من صندوق دعم البحث العلمي 

  .التابع لوزارة التعليم العالي
5  

  150  .واقع وطموح –والوطن العربي البحث العلمي في األردن  .4

5. 
محاضرة للسيد ألن مكنمارا مدير فولبرايت في األردن تناولت دور 

المؤسسة والمنح والبعثات والزيارات التي تقدمها ألعضاء هيئة التدريس 

  .والطلبة في الجامعات األردنية

80  

  41   .القوانين واألنظمة المتعلقة بقضايا الطلبة في الجامعة .6

7. 
  فية كتابة مشروع بحث علمي ناجح كي

مدعوم من المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا وبالتنسيق مع عمادة (

  ).البحث العلمي والمركز

47  
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  مركز الحاسب والمعلومات: خامسًا

تقديم خدمة برمجة أنظمة معلومات حاسوبيه جديدة ألي جهة في الجامعه يتولى المركز مهمة 

إدامة هذه النظم وتطويرها، إضافة إلى تطوير برامج نظم المعلومات  والعمل المستقبلي على

في الجامعه وإدامتها، كما يتولى المركز تشغيل وإدامة أجهزة ) Portal(الحاليه البوابه اإللكترونيه 

الخوادم الرئيسيه ووحدات تخزين البيانات الرئيسيه، وتقديم خدمات الدعم الفني إلدامة عمل 

الشخصيه وتوابعها، وتشغيل وإدامة شبكة الجامعه وتقديم خدمات التدريب  أجهزة الحواسيب

واالستشارات في حقل أنظمة الحاسبات والمعلومات بالتنسيق مع مركز الملكة رانيا للدراسات 

  :2009/2010لعام الجامعي ل برز نشاطات المركزأ، وفيما يلي األردنية وخدمة المجتمع

ات العاملة في الجامعة وبرمجه ما يستجد مـن متطلبـات الـدوائر    المعلوم همتابعه وتطوير انظم .1

  .المختلفة في الجامعة

  .تركيب وتشغيل وتوسعة خدمة االنترنت في شبكة الجامعة .2

 .بخدمة اإلنترنت ربط عدد من المختبرات في الجامعة .3
 .تطوير شبكة الجامعة .4
 .لوحدات الجامعة المختلفة تقديم الدعم الفني .5
 .الحاسب وتوابعها أجهزةاتفاقية صيانة ة عمل تجديد وتوسيع مظل .6
 .الحاسب وملحقاتها التي يتم شراؤها للجامعة ألجهزةوضع المواصفات الفنية  .7
 .الحاسب وملحقاتها أجهزةالمشاركة في اللجان الفنية التي تتعلق بشراء وإرجاع  .8
 .شبكة االتصال الالسلكيوإدامة وتوسعة تشغيل  .9

 .لكفاءات التي كانت تعمل خارج المركزتعزيز كوادر المبرمجين من ا .10
لسد احتياجـات  وذلك جديدة ومستعملة سواء كانت توزيع أجهزة حواسيب شخصية وتوابعها  .11

 .الجامعة الفعلية
 .طالق شبكة اليرموك االخبارية بالتعاون مع دائرة العالقات العامةإ .12
 .تحديث برنامج األرشفة وتوسعة مظلة عمله لتشمل معظم وحدات الجامعة .13
نهــاء عمليــة الــربط المباشــر واآللــي لبيانــات التــأمين الصــحي فــي مركــز صــحي جامعــة العلــوم       إ .14

 .والتكنولوجيا مع نظام التأمين الصحي في الجامعة
 .الجديدة وربطه مع نظام المواردة البشرية هاطالق نظام الرواتب الجديد ببيئة عمل .15
اء جميــع صــالحياته لــدائرة  ليعمــل بشــكل أفضــل واعطــ  ) SIS(مراجعــة عمــل نظــام التســجيل    .16

 .القبول والتسجيل
ليعمــل بشــكل أفضــل واعطــاء جميــع صــالحياته ) HRS(مراجعــة عمــل نظــام المــوارد البشــرية  .17

 .لدائرة الموارد البشرية
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  الندوات والدورات وورش العمل التي شارك بها العاملون في المركز

  ةلداعمالجهه ا  مكان االنعقاد  العمل ةورش/الدورة/الندوة/المؤتمر

 MICROSOFT TECHندوة بعنوان 
ED 

  المانيا –برلين 
  مؤسسة مايكروسوفت العالميه

 juniperدورة تدريبية اجهزة الربط  
switch 

  شركة اميتاك  دبي

   HPالشركة العالميه   تايالند لقاًء فنيا حول شبكات الحاسوب 

  Microsoftشركة        عمان  Sharepoint  2010 ورشة عمل 

  الشركة العامة للحاسبات واالتصاالت ألمانيا  ) Cebit(معرض هانوفر الدولي 

 HP PROCURVEدوره تدريبيه 
NETWORK 

  رمص
  HPالشركة العالميه 

  شركة مايكروسوفت  عمان  ورشة عمل خاصة بنظام التشغيل

 DELLندوة متخصصة بموضوع 
EQUAL LOGIC 

  الخدمات الفنية للكمبيوتر   عمان

 ورشة عمل متخصصه بـ
DEPLOYMENT OF WINDOWS 

  عمان
  شركة ابداع مايكروسوفت

  شركة اميتاك  عمان   juniperورشة عمل على اجهزة 

 switchدورة تدريبية شبكات  

Xtreme  
  شركة انظمة الحاسبات واالتصاالت  عمان

  كة انظمة الحاسبات واالتصاالتشر  عمان  Ciscoدورة شبكات سيسكو  

  شركة  مايكروسوفت   عمان  Sharepoint  2010دورة 

  الشركة العامة للحاسبات  اربد        أجهزة الحاسوب  دورة صيانة طابعات

  شركة انظمة الحاسبات واالتصاالت  الجامعة VMSدورة ادارة نظام التشغيل 

  جامعة اليرموك الجامعة CCNAدورة التأهيل المتحان سيسكو 

  جامعة اليرموك الجامعة MCSAدورة إدارة شبكات مايكروسوفت 
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  مركز النطق والسمع: سادسًا

لتقــديم خدماتــه ألبنــاء المجتمــع المحلــي،   1999أنشــئ مركــز النطــق والســمع فــي مطلــع عــام   

ة ألبنـــاء ويشـــتمل المركـــز علـــى مختبـــرين حـــديثين إلجـــراء الفحوصـــات الســـمعية والنطقيـــة الالزمـــ   

  .المجتمع المحلي الذين يعانون من مشاكل في السمع والنطق بإشراف ذوي اإلختصاص

ويقوم المركز أيضا بـإجراء الفحوصـات السـمعية بهـدف معرفـة و تحديـد العالقـة بـين مشـاكل          

النطق و درجة السمع لكافة األعمار و كذلك تقييم المعينات السمعية و التأهيل السمعي و ذلك من 

و عنــد تشــخيص حالــة المصــاب يــتم وضــع  . األجهــزة الســمعية الحاســوبية المتــوفرة بــالمركز خــالل 

  .برامج علمية للتأهيل النطقي للمصابين بإشراف مختصين بالنطق واإلرشاد النفسي واالجتماعي

ــنتين         ــي السـ ــات فـ ــع مئـ ــة بضـ ــي و الجامعـ ــع المحلـ ــن المجتمـ ــراجعين مـ ــدد المـ ــاوز عـ ــد تجـ وقـ

  .راجع ملف خاص به تدون فيه مراحل العالج و طريقتهاألخيرتين، إذ فتح لكل م

ــة        ــام اللغـ ــي أقسـ ــية فـ ــة التدريسـ ــاء الهيئـ ــن أعضـ ــاحثين مـ ــدمات للبـ ــدم خـ ــز يقـ ــا أن المركـ وكمـ

بحثـا حيـث    30اإلنجليزية واللغة العربية والتربية وفي السنتين األخيرتين تجاوز عدد هذه األبحاث 

وراه في التخصصات ذات الصلة بـالبحوث الصـوتية   رسالة ماجستير ودكت 20تم انجاز ما يزيد عن 

  .على برامج وأجهزة التحليل الطيفي المتوفرة في المركز

وقد أعد المركز برامج محوسبة ألغراض التدريب النطقي والتمييز السـمعي والـذي مـن شـأنه     

  .النهوض بنوعية الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي

  

  مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمع: سابعًا

م الموافقـة علـى دمـج مركـز الدراسـات األردنيـة       28/8/2006قرر مجلس التعليم العالي بتاريخ 

مركـز الملكـة رانيـا للدراسـات األردنيـة      "ومركز االستشارات وخدمة المجتمع بمركز واحـد بمسـمى   

مركز باسم جاللة الملكة رانيا انطالقـًا مـن اهتماماتهـا بقضـايا     ، وقد تم توشيح ال"وخدمة المجتمع

  .خدمة المجتمع والعمل على تطويره

 1993والمركــز الجديــد هــو امتــداد لمركــز االستشــارات وخدمــة المجتمــع الــذي أســس عــام       

  . 1979والذي كان تحت مسمى دائرة التعليم المستمر وخدمة المجتمع عام 
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  :أهداف المركز

درات واإلمكانــات والمــوارد الماليــة والبشــرية فــي الجامعــة لخدمــة التنميــة فــي     توظيــف القــ .1

  .األردن والوطن العربي

دراسة القضايا اإلستراتيجية التي تواجه المجتمع األردنـي للوقـوف علـى طبيعـة المشـكالت       .2

السياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعيـة والمعوقـات التـي تواجـه المجتمـع وأسـاليب       

 .جتهامعال
تقــديم االستشــارات والدراســات الفنيــة وتلبيــة االحتياجــات المجتمعيــة واإلســهام فــي تأديــة    .3

الخــدمات المســاعدة للمؤسســات فــي القطــاعين العــام والخــاص داخــل المملكــة وخارجهــا،    

 .ومتابعة تنفيذها اواإلشراف على تنظيم هذه الخدمات وإداراته
 .م وتأهيلهمتنمية خبرات العاملين في الجامعة وتدريبه .4
 .تنظيم وإدارة الندوات والمؤتمرات ذات العالقة بطبيعة عمل المركز .5
تنظيم وإدارة البرامج التدريبية بهدف تنميـة القـدرات والخبـرات والتأهيـل العلمـي والمهنـي        .6

 .للمشاركين فيها
تطــوير وتســويق أوعيــة المعلومــات مــن كتــب جامعيــة وبــرامج حاســوبية ومــواد تعليميــة           .7

 .ئية ومسموعةمكتوبة ومر
 

  :البرامج التدريبية التي يعقدها المركز

  :يقوم المركز بنشاطات متعددة في ميادين مختلفة أهمها

  :برامج الدبلوم التدريبي .1

، يحصـل المشـارك بعـد نجاحـه فـي      )لمدة عامين دراسـيين (يتضمن البرنامج أربعة فصول 

  :في تخصصات" دبلوم"المساقات المقررة على شهادة 

  .صميم الجرافيكيدبلوم الت -

 .دبلوم إدارة المطارات وعلوم الطيران -
 .دبلوم إدارة االمستشفيات والسجالت الطبية -
 .دبلوم إدارة مكاتب السياحة والسفر -
 .دبلوم إدارة المكاتب  -
 .دبلوم إدارة السياحة والفنادق -
 

 :برامج تدريبية لمدة عام دراسي واحد، وتشتمل على البرامج التالية .2
  .ت وعلوم الطيرانإدارة المطارا -

 .إدارة السجالت الطبية -
 .التصميم الجرافيكي -
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 :، في مجال)شهور 4(برامج تدريبية لمدة فصل دراسي واحد  .3

  .إدارة الخدمات الجوية وتأهيل المضيفين والمضيفات -

 .إدارة مكاتب السياحة والسفر والحجز بنظام جاليلو العالمي -
 .أعمال وكالء الشحن الجوي والتخليص -
 

وتتضمن برامج استخدام الحاسـوب وبـرامج   : ج الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتبرام  .4

 .، وبرامج مايكروسوفت، وبرامج سيسكوICDLالرخصة الدولية 
 
وتتضــمن بــرامج فــي اللغــة االنجليزيــة للمبتــدئين والمحادثــة، والتوفــل         :بــرامج اللغــات  .5

)TOEFL(  ــيادل ــين والصــ ــاء والمهندســ ــة لألطبــ ــرامج متخصصــ ــ....ة، وبــ ــرامج الــ خ، وبــ

الترجمة، وبرامج المستويات، وبرامج اللغة الفرنسية واأللمانية واإليطاليـة وبـاقي اللغـات    

 .الحديثة
  

وتشـمل بـرامج التقويـة فـي المباحـث       ):طلبة المدارس(برامج لخدمة القطاع التعليمي  .6

 .المقررة لطلبة المدارس من الصف الخامس وحتى مرحلة التوجيهي
  

نـدو،  اوتشمل بـرامج السـباحة الترفيهيـة والتعليميـة، والتايكو     :اضيةبرامج التدريب الري .7

 .واللياقة البدنية والعالج الطبيعي
  

ــة والخاصــة     .8 ــة للمؤسســات العام ــة اإلداري ــرامج التنمي ــة    :ب وتتضــمن موضــوعات إداري

متنوعـــة موجهـــة للقيـــادات اإلداريـــة العليـــا واإلدارة الوســـطى واإلدارة الـــدنيا، الكتســـاب   

ــة والتخطــيط     مهــارات الق يــادة واالتصــال والعالقــات االنســانية والتقيــيم والتوجيــه والرقاب

 .والتنظيم
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  1/9/2010 – 31/8/2009البرامج التي عقدها المركز خالل الفترة من 

  عدد المشاركين  البرنامج

 190  المحادثة باللغة االنجليزية

 587  تعليمية-ترفيهية/احةبالس

 290  االعداد المتحان التوفل

 19  الطباعة على الحاسوب

 96  األوراكل

 20  متقدمة/المحادثة باللغة االنجليزية

 97  االدارة الوسطى

 20 األرشفة االلكترونية

 30  توجيه الموظف الجديد

 10  األوتوكاد

ICDL 16 لموظفي الدولة 

 20  السيسكو

 MCSA 507دورة المايكروسوفت 

 1  ادارة تنمية الموارد البشرية
 16  القبول والتسجيل أخصائي

ICDL 219  للمجتمع المحلي 

 35  نظم المعلومات الجغرافية

 2173  المجموع

  

  1/9/2010 – 31/8/2009ن ـرة مـات للفتـا المعلومـف لتكنولوجيـج الكاشـبرام

  عدد المشاركين  البرنامج

 34  دورة التصميم الجرافيكي 

 40  دبلوم التصميم الجرافيكي

 74  المجموع
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  1/9/2010 – 31/8/2009برامج مركـز بيت الشرق لتكنولوجيا المعلومات للفترة من 

عدد   البرنامج

  المشاركين

  65  الدبلوم التدريبي في إدارة المطارات وعلوم الطيران 

  58  دورة إدارة المطارات وعلوم الطيران

  127  يةالدبلوم التدريبي في إدارة المستشفيات والسجالت الطب

  102  دورة إدارة المستشفيات والسجالت الطبية

  11  الدبلوم التدريبي في ادارة االعمال

  15  دورة في ادارة األعمال

  5  دورة تأهيل مضيفين ومضيفات جويين

  5  دورة شحن وتخليص جمركي

  388  المجموع

  

  27/9/2010 – 7/3/2010برامج مركـز أكاديمية القصور للفترة من 

  عدد المشاركين  البرنامج

  الدبلوم التدريبي في االعالم والعالقات العامة
11   

  الدورة التدريبية في االعالم والعالقات العامة

  الدبلوم التدريبي في السياحة والفـنـادق
19   

  الدورة التدريبية في السياحة والفـنـادق

 5  الدورة الشاملة في السياحة والفنادق 
 35  جموعالم

  

  

  .م2010الخطة التدريبية لعام : منشورات المركز

  .توجيهات الشباب للمشاركة باالنتخابات النيابية القادمة  -1: الورش

  .افتتاح فعاليات ملتقى تدقيق الموارد البشرية -2         
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  مركز التميز في الخدمات المكتبية: ثامنًا

  :االشتراكات وقواعد البيانات**

 :لتلقائي لقواعد البيانات التالية على حساب مركز التميزالتجديد ا -
1. Ulrich's.  

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

 ):2010(االشتراك في قواعد البيانات التالية للجامعات األردنية لعام  -
1. Science Direct               .6 .IEEE  

2. Ebsco                  .       7 .Oxford University Press 
3. Proquest                      .8 .IOP. 
4. ACS. 
5. Springer. 

  

 : اللجان** 

تشــكيل لجنــة الخــادوم االحتيــاطي المزمــع إبقــاؤه فــي إحــدى الجامعــات األردنيــة           -

 .الرسمية بديًال للخادوم المركزي الرئيسي وذلك الستخدامه عند الطوارئ
 .دة لفهرسة المواد المكتبيةتشكيل لجنة ضبط الجو -
 تشكيل لجنة العمل على تصحيح البيانات المعدة للدمج -
تشكيل لجنة اإلعـارة المتبادلـة بـين الجامعـات األردنيـة الرسـمية، حيـث تـم تجديـد           -

وتنفيـذ وتفعيـل اإلعـارة المتبادلـة      Aramexاتفاقية نقل المواد المكتبية مع شركة 

 .بين الجامعات
  

 :رات وورشات العملالدورات والمؤتم**

 .)نانبعلم في لإالمكتبات العربية :(حضور مؤتمر -
 .حضور مؤتمر ايبسكو السنوي في سنغافورة -
ر الرقميـة  دورشة عمـل للسـادة أعضـاء الهيئـة التدريسـية ألسـتخدام قاعـدة المصـا         -

 .العربية
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 .في رحاب مركز التميز IET Digital Libraryورشة عمل  -
 .في رحاب مركز التميز Digital Library Plusورشة عمل  -
 .في عمان تو التي عقد Emeraldورشة عمل  -
 .و التي عقدت في عمان Ebraryورشة عمل  -
 .في رحاب مركز التميز MDC EBOOK Collection عملورشة  -

  

  :متفرقات** 

عقد بعض اجتماعـات مجلـس إدارة مركـز التميـز فـي الجامعـات األردنيـة، وقـد تـم           -

بيت والهاشمية وجامعة الحسين بن طالل وجامعة العلوم االجتماع في جامعة آل ال

  .والتكنولوجيا

وزيــادة عــدد وحــدات الــذاكرة   Data Base Serverتحــديث الخــادوم الخــاص    -

 .عليه
 .تجربة نظام سيمفوني النسخة المحدثة لهورايزن -
ــواد       - ــنيف للمـ ــة والتصـ ــات الفهرسـ ــد لغايـ ــي الموحـ ــرس العربـ ــاد ســـجالت الفهـ اعتمـ

 .ةيالمكتب
ة المكتبــة الوطنيــة لالطــالع علــى نظــام االرشــيف و نظــام ســيمفوني العامــل         زيــار -

 .لديهم
  

  :أبرز األحداث** 

البـــدء فـــي عمليـــة المفاوضـــات الخاصـــة بتفعيـــل االعـــارة الذاتيـــة ومشـــروع جـــرد     -

  .لمكتبات الجامعات األردنية الرسمية المكتبات آليًا

  

  المركز األردني للتصميم: تاسـعًا

عـة اليرمـوك القائمـة علـى إعـداد وتخـريج مصـممين مـؤهلين قـادرين علـى           في إطار فلسـفة جام 

توظيــف التكنولوجيــا والجمــال لخدمــة االحتياجــات اإلنســانية والتعبيــر عنهــا بتميــز فــي المجتمــع،           

والمساهمة في عملية البناء والتطور الذي يشهدها الوطن في مختلف القطاعات  العلمية والبحثيـة  

أنجزت الجامعة مشروع المركز األردنـي للتصـميم، والـذي يعـد اكبـر مركـز        والصناعية واالقتصادية،

) 675(تعليمي وتدريبي في مجال التصميم في األردن والمنطقة، وقد بلغت الكلفة المادية إلنشـائه  

ألـــف دوالر أمريكـــي مســـاهمة ) 550(ألـــف دوالر أمريكـــي بـــدعم مـــن البنـــك الـــدولي باإلضـــافة إلـــى  

  .الجامعة
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، وقـد جـاء تأسيســه متفقـا مــع    2006األردنــي للتصـميم فـي شــهر حزيـران ســنة    أنشـئ المركـز   

أهــداف الجامعــة وصــندوق تطــوير التعلــيم العــالي فــي تــوفير قاعــدة عريضــة وغنيــة لتقــاطع مجــاالت   

  .البحث والمعلومات التصميمية للتطور األكاديمي، والصناعي، والبيئي، والحضاري، واالقتصادي

المركــز هــو تقــديم خــدمات متخصصــة للصــناعة المحليــة فــي جميــع إن الهــدف الــرئيس إلنشــاء 

األمــور التــي تتعلــق بالتصــميم وتقــديم الحلــول التصــميمية الفعالــة فــي مجــاالت التصــميم المختلفــة،    

فهو ليس مركز تدريب أو تطبيقات يختص فقط في تدريب الطلبة، بل إنه يخدم عمليـة التعلـيم مـن    

تي يقدمها للصناعة المحلية،  ويقدم مـن خـالل ذلـك فرصـة غنيـة      خالل مجموع المهام والمشاريع ال

ــرق العمــل المتخصصــة لحــل          ــع األطــراف المشــتركة بف ــب والمــدرس مباشــرة بجمي ــربط الطال جــدا ل

و يعمل المركز علـى تحسـين   . المشكالت الفعلية،  وتأسيس شبكة اتصال مناسبة للصناعة والتعليم

يوس، ويطرح بـرامج دراسـات عليـا فـي تخصصـات التصـميم       البرامج التعليمية على مستوى البكالور

التــي تلبــي احتياجــات التطــور الصــناعي واالقتصــادي مــن خــالل تعزيــز التعــاون الفعــال بــين القطــاع     

األكــاديمي والقطــاع الصــناعي، ورعايــة اإلبــداع والتميــز واالســتجابة لحاجــات المجتمــع مــن التــدريب 

  .لتصميم لخدمة االقتصاد الوطنيوالتأهيل والخدمات اإلنتاجية في مجال ا

إن الدعم الذي يوليه المركز األردني للتصميم للتميز في تصميم المنتج والتأكيـد علـى الهويـة    

 األردنية ينطلق من وعي المركز بتكامل التصميم مع التوجهات الرئيسة لألعمال والـذي يـؤدي فعـالً   

فيدة مــن الخدمــة النوعيــة للتصــميم   إلــى زيــادة عــدد المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة المســت    

ومـن هـذا المنطلـق سـيكون المركـز المكـان       . وبالتالي جعل التصميم جزءا من رؤيتهـا اإلسـتراتيجية  

  .األفضل لتعليم التصميم وممارسته وترويجه

  

  :العلمية مايلي برامج المركزومن أبرز 

لصناعي وتصـميم النسـيج   طرح برامج للدراسات العليا في مجاالت إدارة التصميم، والتصميم ا .1

  .واألزياء والسيراميك الصناعي، المجوهرات وأية برامج أخرى ذات عالقة بالصناعة

ــة احتياجــات ســوق العمــل والصــناعة           .2 ــالوريوس فــي مجــاالت التصــميم لتلبي ــرامج البك تطــوير ب

واالستجابة للتطـورات التكنولوجيـة المتسـارعة، واالعتمـاد علـى اإلبـداع والتصـميم والتحـديث         

  .من خالل التصميم

المســاهمة فــي وضــع وتطــوير بــرامج نوعيــة لتعلــيم التصــميم لطلبــة المرحلــة الثانويــة وتعميــق     .3

 .المعرفة التصميمية وتنمية الوعي لدى المجتمع بأهمية التصميم واإلبداع
عقــد الــدورات والبــرامج التدريبيــة وورش العمــل لمصــممي المشــروعات الصــغيرة والمتوســطة    .4

تــرفين ولمــدراء التصــميم، ووضــع الشــهادات والوثــائق للمشــاركين فــي هــذه  وللمصــممين المح

 .البرامج والورش حسب أنظمة الجامعة وتعليماتها
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تعزيز التعاون والتفاعل بين الجامعات والمؤسسات الصناعية ومراكز التصميم محليًا وإقليميـا   .5

 .د المعرفيودوليًا لخدمة قطاع الصناعة والتصميم والمساهمة في تطوير االقتصا
تطـــوير بـــرامج علميـــة لتـــرويج التصـــميم فـــي المجتمـــع المحلـــي وتأســـيس شـــبكة اتصـــال بـــين     .6

ــديم خــدمات تصــميمية متخصصــة للمجتمــع وتشــجيع          ــز لتق ــرفين فــي المرك المصــممين المحت

التنــافس الفــردي والجمــاعي فــي مجــال الحلــول التصــميمية وإنشــاء قاعــدة معلومــات بحثيــة           

 . والفنون والصناعة متخصصة في مجاالت التصميم

  

  2009/2010نشاطات المركز األردني للتصميم لعام 

 :مبادرة جسور .1
وهي مبادرة خالقة تسعى إلى تحقيق شراكة فاعلة مع القطاعين العام والخاص تحقيقَا للرؤى 

  .الملكية في مجال التنمية الشاملة

 :عقد االتفاقيات مع  .2
 .إرادة  -
 غرفة تجارة اربد -
 كلية الحجاوي -
 التدريب المهني مركز -
  .مركز التدريب وتطوير األعمال -

يقوم المركز بتنفيذ وتجميع سيارات ومعدات صناعية عديدة ويعتبر هذا المشروع من  .3

أضخم المشاريع التي تقام على أرض المملكة بالتعاون مع المهندس بشار ناصوح الشيخ 

 .حسن
لدعم مؤتمر الفن العربي  دينار مساهمة من الدخل الربحي للمركز 1000تم تقديم مبلغ  .4

 .المعاصر الذي عقد في كلية الفنون الجميلة
  .تم عقد دورة تصميم األزياء وتصنيع المجوهرات .5

 .اعتماد المركز كجزء تدريبي لمساق مشاغل كلية الحجاوي .6
تنفيذ حملة إعالنيه للتعريف بالمركز ومهماته وملصقات وبروشورات الالزمة لترويج  -

 .المركز
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 :ركزتطلعات الم
يتطلع المركز لعقد مؤتمر متخصص حول التصميم ومجاالت تطويره على مستوى  .1

 .المملكة يدعى إليه المتخصصين والخبراء من داخل وخارج المملكة
 :جائزة التصميم  .2

 .سوف يتم تفعيل الجائزة بعد تأمين الدعم المالي لهذا المشروع  •
االختيارية في كلية الفنون طرح دورات متخصصه تعادل بعض المساقات  عتقديم مشرو .3

وذلك للمساهمة في حل مشاكل الكلية المتمثلة في قلة عدد أعضاء هيئة التدريس في 

 .المجاالت التخصصية
  .طرح برنامج الدبلوم التدريبي المهني  .4

  . 3D Maxو   Auto Cadطرح دورات تدريبية في مجاالت  .5

  .رج طلبة الجامعات األردنيةالحصول على جائزة التصميم الوطني األردني لمشاريع تخ .6

  .تركيب توربينات هوائية لتوليد الطاقة .7

  .تركيب معدات خاليا شمسيه لتوليد الطاقة الكهربائيه .8

  .تركيب مكيفات تعمل على الطاقة الشمسية .9

  

  مجمع الريادة األكاديمية للتميز: عاشراًً

  :2009/2010أهم نشاطات وإنجازات مجمع الريادة األكاديمية للتميز للعام 

 :ورش العمل والمؤتمرات  
 :المشاركة في ورشة عمل بعنوان  .1

" International Engagement:  Responsible science for safe 
and Secure   Society" 

األمنية  في واشنطن بالتعاون مع مركز االميرة هيا  نظمها المركز العالي للعلوم والتكنولوجيا 

 –أمجد الفاهوم .المشارك د. 10/2010/ 6- 3لفترة الواقعة من للتقنيات الحيوية، وذلك خالل ا

  .مدير المجمع

  

 : المشاركة في مؤتمر  بعنوان  .2
Building Mathematical and Scientific Talent in the MENA region"   "  

ة نظمته الجمعية العلمية الملكية تحت رعاية صاحبة الجاللة الملكة رانيا العبدالله في الفتر    

  .بعمان 2010لعام  29/9 – 27/9
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برعاية وتشريف صـاحبة  "  التجربة االقتصادية للمرأة األردنية في محافظة اربد  "عقد ندوة  .3

، والــذي تــم فيــه    16/3/2010طــالل المعظمــة بتــاريخ    تالســمو الملكــي االميــرة بســمة بنــ    

يث شارك فيه ما يزيد ، ح"مركز االميرة بسمة لدراسات المرأة االردنية " االعالن عن إنشاء 

والتــي نظمهــا  فــرع التجمــع فــي  . مشــاركة مــن تجمــع لجــان المــرأة الــوطني االردنــي   500عــن 

 .المحافظة بالتعاون مع مجمع الريادة األكاديمي في جامعة اليرموك
 
مهــارات الشخصــية  عقــد مجموعــة مــن ورش العمــل فــي مجــاالت التأهيــل الــوظيفي وصــقل ال         .4

ــة ــة التقنيـ ــارا، والكتابـ ــال والتواصـــل التقنـــي ومهـ ــريج ت االتصـ ــبة  500، وتـــم تخـ خـــريج بمناسـ

 .احتفاالت المجمع والجامعة بعيد االستقالل ويوم الجيش
 
ــا  عقــدت ورشــة عمــل دوليــة متخصصــة فــي االبــداع واالبتكــار بالتعــاون مــع مر      .5 كــز الملكــة راني

 .افظة اربد، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات الصناعية واالكاديمية في محللريادة في عمان
  

  : التدريب في الحاضنات الصناعية 

  ).MBRM(طالب في حاضنة شركة  8تدريب  .1

  ).CCS(طالب في حاضنة شركة أنظمة االتصاالت والحاسبات  10تدريب  .2

 ).ORANGE(طالب في حاضنة شركة   14تدريب  .3
  ).YEA(طالب في حاضنة  10تدريب  .4

 ).EXTENTRIX(طالب في حاضنة شركة  10تدريب  .5
 ).المتكاملة لالعالن والبرمجيات(طالب في حاضنة شركة  8تدريب  .6
طالب من قبل كادر المجمع الريادي والمبتعثين للتدريب من قبل نقابة المهندسين  10تدريب  .7

  .واالشغال العامة

 .طالب فصليًا من داخل وخارج الجامعة في مجاالت التاهيل الوظيفي 60يتم تدريب حوالي  .8

 
  .سابقا والتي تمارس عملها في المجمع حاضنات األعمال القائمة  

مركـز أوكسـفورد للتـدريب والتشـغيل، وفـرع لمنظمـة       : تم تشغيل حاضنات أعمـال جديـدة هـي    .1

)ISEC ( الشبابية العالمية، و)Magic Design (  للتصميم واإلعالن، ومركز تورنادو الـدولي

 .لتنمية الموارد البشرية
 
ة االستشـــارات الماليـــة والخـــدمات المحاســـبية،  حاضـــن: تـــم تخـــريج حاضـــنات األعمـــال التاليـــة  .2

 :وحاضنة خدمات تصميم مواقع الويب على االنترنت
  .جناح الطالب –العالمية ) IEEE(هذا باإلضافة إلى فرع لجمعية 
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 : حاضنات في طور االنشاء 
  .مركز صندوق الملك عبدالله الثاني لرعاية الطلبة الموهوبين -1

  .لوطني للحوسبة االلكترونيةمركز الحوسبة الصحية للبرنامج ا -2

  

  :التأهيل والتدريب من خالل أكاديمية مايكروسوفت 

دورة تدريبيــة فــي مجــال تصــميم وإدارة وحمايــة الشــبكات   12عقــدت أكاديميــة مايكروســوفت 

  .ساعة تدريبية 330مشارك من الطلبة والخريجين والعاملين من خالل  300شارك بها 

  

  

  



  

  

  

  

  

  الباب السابع

 النشاطات العلمية والتدريبية
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  النشاطات العلمية والتدريبية

عقــد العديــد مــن المــؤتمرات   2009/2010فقــد وضــعت الجامعــة فــي خطتهــا للعــام الجــامعي   

والندوات العلمية والثقافية وورش العمل باالضافة الى المعارض والدورات التدريبيـة، وذلـك لتفعيـل    

ية والثقافية مع المجتمـع المحلـي والجامعـات والمراكـز العلميـة والثقافيـة والمؤسسـات        عالقتها العلم

  .التربوية داخل المملكة وخارجها

مــع مؤسســات علميــة  والبــرامج المشــتركة وقــد وقعــت الجامعــة عــدد مــن اإلتفاقيــات العلميــة     

وب المعرفــة، فــي مختلــف ضــر اتنــدووالوثقافيــة مختلفــة كمــا نظمــت عــدد مــن المــؤتمرات العلميــة  

وعـــدة ورش عمـــل، باإلضـــافة الـــى إقامـــة عـــدد مـــن المعـــارض والمحاضـــرات العلميـــة فـــي مختلـــف    

للمجتمـع المحلـي وللمؤسسـات     وكذلك تم عقد العديد من الـدورات الموضوعات العلمية والثقافية، 

  .الرسمية والخاصة

  والبرامج المشتركة االتفاقيات: أوال

لتـــي عقـــدتها الجامعـــة مـــع مؤسســـات علميـــة وثقافيـــة  االتفاقيـــات ا )1.7(يوضـــح الجـــدول   

  .مختلفة

التي عقدتها الجامعة مع المؤسسات العلمية والثقافية خالل والبرامج المشتركة االتفاقيات  )1.7(جدول 

  31/8/2010 -1/9/2009الفترة من 

  تاريخ التوقيع  عنوان االتفاقية  المؤسسة التي وقعت االتفاقية  الرقم

  4/8/2010  مذكرة تفاهم  اندونيسيا/اندونيسيا سفارة جمهورية .1

  4/8/2010  مذكرة تفاهم  اندونيسيا/ جامعة جاكارتا.2

  9/5/2010  مذكرة تفاهم  ماليزيا/ جامعة دار اإليمان.3

  21/4/2010  اتفاقية أكاديمية مشتركة  ماليزيا/ جامعة ماليزيا الوطنية.4

الملحقية الثقافية الماليزية والسفارة .5

  في عمانالماليزية 

  28/9/2010  اتفاقية تعاون أكاديمي

  1/7/2010  اتفاقية تعاون  عـُمان/ كلية مازون الجامعية.6

  1/7/2010  اتفاقية تعاون  سوريا/ جامعة تشرين.7

اإلمارات العربية / شركة السهم الفضي.8

  المتحدة

  18/2/2010  اتفاقية تعاون

ادل اتفاقية تعاون في مجال تب  األردن/ غرفة تجارة اربد.9

  الفنيين والتدريب

18/5/2010  

اتفاقية تعاون في مجال  األردن/ شركة أصول للتدريب واالستشارات.10

  التدريب

20/6/2010  
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  تاريخ التوقيع  عنوان االتفاقية  المؤسسة التي وقعت االتفاقية  الرقم

اتفاقية تعاون لتدريب طلبة   األردن/ أم. حياة أف.11

كلية اإلعالم على مهارات 

  العمل الصحفي

22/6/2010  

الجامعة األردنية محطة العلوم البحرية للبحث .12

  األردن/ يالعلم

  18/4/2010  اتفاقية تعاون علمي

/ شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة.13

  األردن

  5/1/2010  مذكرة تفاهم

 30/12/2009  اتفاقية تعاون  األردن/ مديرية الخدمات الطبية الملكية.14

 10/11/2009  اتفاقية  األردن/ مركز أكاديمية قصور الثقافي.15

  23/6/2010  مذكرة تفاهم  ردناأل/مركز تطوير األعمال تطوير.16

17.UC MAS  /28/4/2010  اتفاقية  األردن  

مركز التصميم األردني المهندس بشار .18

 األردن/ نصوح شيخ حسين
  6/4/2010  مذكرة تفاهم

  20/1/2010  مذكرة تفاهم األردن/ المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا.19

20.Ohio University, Athens/ USA 1/2/2010  مذكرة تفاهم  

21.Georgea Mason University/ USA 1/2/2010  اتفاقية تعزيز تعاون  

22.Georgia State University/USA 10/11/2009  اتفاقية تبادل طلبة 

23.Bridgewater State Collage/ USA   ملحق اتفاقية توضيح األمور

  المالية لتبادل الطلبة

16/11/2009 

24.Friedrich Schiller University of 
Jena  ألمانيا  

  6/4/2010  مذكرة تفاهم

25.Dublin City University  11/2009  اتفاقية شراكة  ايرلندا  

26.Yeditepe Unevirsity 17/12/2009  اتفاقية تبادل زيارات للطلبة  تركيا 

27.National Aviation University 
  أوكرانيا

  6/2010  اتفاقية تعاون

28.University of Sunderland 
  بريطانيا

  1/2/2010  رة تعاونمذك

  2001/شباط  اتفاقية برنامج مشترك  ) ماليزيا( IKIPاتفاقية برنامج توأمه كلية .29

  18/5/2009  برنامج مشترك  ماليزيا) ريدزون(كلية دار اسالم .30

  2/3/2009  برنامج مشترك  )فرنسا(نانتير  10جامعة باريس .31

 31/10/1998  برنامج مشترك  )ماليزيا(الجامعة اإلسالمية العالمية .32
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  تاريخ التوقيع  عنوان االتفاقية  المؤسسة التي وقعت االتفاقية  الرقم

 13/11/1997  برنامج مشترك  )ماليزيا(جامعة بروناي دار السالم .33

مركز الدراسات اإلسالمية بوالية جوهر .34

  ماليزيا -جوهر –جوهر بها رو ) مرسة(

  25/5/2006  برنامج مشترك

مملكة  –جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا .35

  البحرين 

  4/3/2005  برنامج مشترك

دبلن جمهورية  - الملكية نكلية الجراحي.36

  ايرلندا

  2/4/2004  برنامج مشترك

  الكلية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا .37

  عمان -صاللة  

  13/4/2002  برنامج مشترك

  

 المؤتمرات: ثانيا  

 - ):2.7(على النحو المبين في الجدول رقم   ًاعلمي ًامؤتم) 11(عقد في الجامعة  
  الجهة المنظمة       ؤتمراسم الم                    الرقم

  جامعة اليرموك+ الهالل االحمر االردني  المؤتمر الوطني لمكافحة االيدز.1

  كلية الفنون الجميلة  مؤتمر ومهرجان اليرموك الفني.2

  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  مؤتمر إدارة الطاقة ومستقبل التنمية.3

  مركز الملكة رانيا  يةملتقى الحوكمة االلكترونية في المؤسسات العرب.4

  كلية القانون  مؤتمر المسؤولية المهنية.5

  كلية التربية  مؤتمر كلية التربية الثامن.6

  كلية اآلداب  المؤتمر العالمي التاسع عشر لآلداب واللغويات.7

  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  المؤتمر الثاني للعلوم المالية والمحاسبية.8

  كلية الفنون الجميلة  الفني السابع مؤتمر ومهرجان اليرموك.9

  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  مؤتمر العلماء واألمراء ودورهم في نهضة األمة.10

  كلية اآلداب  مؤتمر النقد الدولي الثالث عشر.11
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 الندوات: ثالثا  
     -):3.7(علمية كما هو مبين تاليا في الجدول رقم  هندو) 18(عقد في الجامعة 

  الجهة المنظمة       اسم الندوة                    رقمال

  كلية التربية الرياضية  دور التربية الرياضية في ثقافة المجتمع  .1

  كلية اآلداب   ماهية الخطاب في األدب الفارسي  .2

  كلية التربية الرياضية  األخصائي النفسي الرياضي ضرورة أم نافلة  .3

  كلية اإلعالم  لحرية الصحافةاالحتفال باليوم العالمي   .4

  والعلوم اإلدارية دكلية االقتصا  قانون ضريبة الدخل الجديد  .5

  كلية اآلداب  األردن والمتغيرات اإلقليمية والدولية  .6

  مركز الالجئين والنازحين  دور القيادة األردنية في دعم قضايا الالجئين  .7

  كلية الشريعة   يفندوة االنتهاكات االسرائيلية في القدس الشر  .8

  .منتدى الشمال للفكر والثقافة  ندوة العنف المجتمعي بين العرف والقانون  .9

  كلية اآلداب  ندوة استراتيجيات تدريس الترجمة  .10

  طلبة اليرموك داتحا  "فكر وعطاء" ندوة وصفي التل   .11

  كلية االعالم  تفال باليوم العالمي لحرية الصحافةحندوة اال  .12

  مجمع الريادة+ فرع التجمع  دوة التجربة االقتصادية للمرأة االردنية ن  .13

14.  
نـــدوة همـــوم االمـــة فـــي ذكـــرى المولـــد النبـــوي       

  الشريف

  كلية الشريعة

  كلية الشريعة  "عقيدة وقضية " ندوة المقدسات االسالمية   15

  النقابة+ ةالجامع+ مؤسسة اخبار اليوم   ندوة الصحافة االلكترونية في خدمة المجتمع  16

  كلية الشريعة  ندوة المسجد االقصى والهيكل المزعوم  17

  كلية الشريعة  ندوة اإلسراء والمعراج الشريفان  18

  

 ورش العمل: رابعا 

     -) :4.7(ورشة علمية كما هو مبين تاليا في الجدول رقم )13(عقد في الجامعة 

  الجهة المنظمة       اسم الورشة                    الرقم

  كرسي اليونسكو  ورشة دور البحث العلمي في مكافحة التصحر   1

  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا  ورشة دراسات في الكتابات القديمة   2

  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا  ورشة أولويات البحث األثري العلمي   3

  االنثروبولوجياكلية اآلثار و  ورشة صيانة وإدارة التراث الحضاري    4

  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا  ورشة تقديم االنثروبولوجيا للمجتمع  5
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  الجهة المنظمة       اسم الورشة                    الرقم

  جامعة اليرموك+ ديوان الخدمة  ورشة فرص العمل بين ثقافة المجتمع والواقع  6

  شؤون الطلبة   ورشة الخريجين وسوق العمل  7

  النثروبولوجياكلية اآلثار وا  ورشة دراسات جديدة في النقوش والكتابات القديمة  8

  مركز تطوير أداء الهيئة التدريسية  ورشة تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد   9

  مركز النطق والسمع  ورشة صعوبات التعلم  10

  البحث العلمي  ورشة كتابة مشروع علمي ناجح  11

  كلية اآلثار  ورشة العلوم التطبيقية في اآلثار  12

13  
عم من االتحاد ورشة علمية حول الية الحصول على د

  االوروبي للبحث العلمي

  البحث العلمي

  

 محاضرات وأيام علمية ونشاطات مختلفة : خامسا 

 -) :5.7(نشاطًا متنوعًا على النحو المبين في الجدول رقم  ) 65(تم إقامة  
  الجهة المنظمة       اسم النشاط   الرقم

  بولوجياكلية اآلثار واالنثرو  الملتقى السنوي الخامس للنقوش  .1

  كلية الفنون الجميلة  االحتفال بيوم المسرح العالمي   .2

  كلية الفنون الجميلة  عروض أفالم من الهيئة الملكية األردنية  .3

  عمادة شؤون الطلبة  بطولة البلياردو األولى للجامعات العربية  .4

  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  اواقع خطبة الجمعة وسبل النهوض به  .5

  عمادة شؤون الطلبة  الملتقى األول للملحقين الثقافيين في األردن  .6

  عمادة شؤون الطلبة  يوم اليرموك الوظيفي  .7

  كلية تكنولوجيا المعلومات  األسبوع العلمي لكلية تكنولوجيا المعلومات  .8

  كلية اآلداب   مهرجان عرار لإلبداع  .9

  ة التربيةكلي  في الحياة الجامعية هالحوار واهميت  .10

  المدرسة النموذجية  اكتشف العبقرية في طفلك  .11

  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا  احتفالية كلية اآلثار بعيدها الفضي  .12

  شؤون الطلبة  معرض اليرموك السنوي للتسوق  .13

  العالقات العامة  حملة اعالمية توعوية للطلبة  .14

  العالقات العامة  لجددحفل استقبال أعضاء الهيئة التدريسية ا  .15

  العالقات العامة  دورة أعوان إدارة المخدرات  .16

17.  
مشروع تعزيز قدرات اعضاء مجالس الطلبة في 

  الجامعات االردنية

سفارة +مركز الحياة+شؤون الطلبة

  وزارة التنمية +هولندا 
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  الجهة المنظمة       اسم النشاط   الرقم

  شؤون الطلبة  معرض الفنون التشكيلية  .18

  شؤون الطلبة  يوم الرسم الحر  .19

  كلية الشريعة  محاضرة للداعية االسالمية العريفي  .20

  شؤون الطلبة  ابداعات فنية/ معرض بيع الخزف   .21

  الجامعة+ جمعية رحاله االردن   حفل تكريم رجاالت من بلدي  .22

  السفارة الماليزية+ الطلبة الماليزيون  اليوم الثقافي للطلبة الماليزيين  .23

  كلية االداب  اني في االردنمحاضرة حول الوضع السك  .24

  العالقات العامة  حفل عشاء خيري  .25

  كلية االعالم  استضافة مهرجان الفلم األوروبي  .26

  الوكالة السويسرية+ كلية العلوم   معرض التوعية من خطر الزالزل  .27

  الجمعية االردنية للسمع والنطق  افتتاح مركز السمع والنطق وزراعة القوقعة  .28

29.  
اضرة امين عام المجلس االعلى للعلوم مح

  عادل الطويسي .معالي د/ والتكنولوجيا 

  مركز العلوم الفيزيائية النظرية

  جامعة آل البيت  بطولة الجامعات االردنية بكرة الطاولة  .30

  العالقات العامة  احتفال الجامعة بعيد الشجرة  .31

  ة الفنون الجميلةكلي  معرض مشاريع تخريج طلبة الفنون التشكيلية  .32

  كلية اآلداب  محاضرة حول حماية األسرة والعنف األسري  .33

34.  
فعاليات مهرجان اليرموك الحادي عشر بمناسبة 

  العيد الثامن واالربعين لميالد القائد

  شؤون الطلبة

35.  
تخريج الطلبة المشاركين في دورات صندوق الملك 

  عبدالله للتنمية

  صندوق الملك عبدالله

  كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا  تخريج الطلبة العمانيون ضمن برنامج التوأمة  .36

  العالقات العامةمحاضرة لرئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي   .37

  شؤون الطلبة  معرض فني بمناسبة عيد ميالد القائد  .38

  وكجامعة اليرم  تخريج الفوج الحادي والثالثين من طلبة الجامعة  .39

40.  
محاضرة سمو األمير حسن حول التمكين القانوني 

  للجميع

  جامعة اليرموك

  جامعة اليرموك  افتتاح مبنى كلية الحجاوي والبوابة الرئيسة  .41

  شؤون الطلبة  معرض طلبة الجاليات العربية واألجنبية  .42

43.  
التدريس الجدد هيئة لقاء رئيس الجامعة مع أعضاء 

  بكلية اآلثار

  اآلثاركلية 

  شؤون الطلبة  معرض فني للطلبة العرب بمناسبة عيد ميالد القائد  .44
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  الجهة المنظمة       اسم النشاط   الرقم

45.  
المنطقة العسكرية + جامعة اليرموك  احتفاالت الجامعة بذكرى معركة الكرامة

  الشمالية

  تربية الكورة/المركز الريادي  اليوم العلمي للمركز الريادي  .46

  القتصادكلية ا  صندوق البحث العلمي وطرق الدعم  .47

48.  
سباق ضاحيةلطلبة الجامعة بمشاركة من امن اقليم 

  الشمال

  شؤون الطلبة

49.  
مهرجان رياضي في السباحة لطلبة كلية التربية 

  الرياضية

  كلية التربية الرياضية

50.  
فايز الطراونة .د/محاضرة نائب رئيس مجلس االعيان

  حول مستجدات عملية السالم

  دائرة العالقات العامة

  دائرة العالقات العامة  محاضرة السفير الروماني في االردن  .51

52.  
حفل اطالق نظامي معلومات مجلس كلية 

  مركز الملكة رانيا+الحجاوي

مركز الملكة +كلية الحجاوي

  مركز الحاسب والمعلومات+رانيا

  دائرة العالقات العامة  لقاء رئيس ديوان المظالم مع العاملين في الجامعة  .53

54.  
احتفال تكريم عدد من العاملين في الجامعة 

  ومؤسسات المجتمع المحلي بمناسبة عيد العمال

  دائرة العالقات العامة

  كلية اآلداب   يوم الفرانكوفونية بالتعاون مع السفارة الفرنسية  .55

  دائرة العالقات العامة في الجامعة" تشارلزداروين"معرض العالم البريطاني   .56

  شؤون الطلبة  االستقالل الثاني عشرمهرجان   .57

  دائرة العالقات العامة  حفل استقبال بعيد االستقالل   .58

  تكنولوجيا المعلومات  افتتاح فعاليات األسبوع العلمي  .59

60.  
 امحاضرة حول خدمات مؤسسة شومان ومسؤوليته

  االجتماعية 

  دائرة العالقات العامة

61.  
المنتخبة في مشروع تدريب المجالس الطالبية 

  جامعات اقليم الشمال على المهارات الديمقراطية

  وزارة التنمية السياسية

  كلية الفنون الجميلة  حفل غنائي للفنان العراقي الهام المدفعي  .62

  دائرة العالقات العامة  اطالق شبكة جامعة اليرموك االخبارية  .63

  العالقات العامة دائرة  حفل العشاء الشعبي برعاية األستاذ الرئيس  .64

65.  
تخريج الفوج الرابع من طلبة الدبلوم التدريبي في 

  إدارة المطارات وعلوم الطيران

  مركز الملكة رانيا 
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  المكتبة الحسينية 

  نشاطات ومنجزات المكتبة الحسينية

  رسالة المكتبة وأهدافها

  :المتمثلة بما يلي 1976إنسجاما مع رسالة المكتبه وأهدافها منذ إنشائها في عام 

اسـة التـي تهـتم    المعلومات بمختلف أنواعها والتي تمثل موضوعات البحث والدر مصادرتوفير  -

  . بها الجامعة

المعلومــات المتخصصــة  مصــادرتعلــيم البــاحثين والدارســين وتــدريبهم وتــأهيلهم للوصــول إلــى  -

  .إلعداد بحوثهم وتنمية معرفتهم في موضوعات دراستهم 

والعـالمي   عربـي سسات العلميـة علـى المسـتوى المحلـي وال    ؤالتعاون مع المكتبات الجامعية والم -

 . المكتبية ورفع مستوى خدمات البحث والتدريسلتطوير المعايير 
  

  :باإلنجازات التالية 2010قامت المكتبة في عام 

  اتخدمال: أوال

والحجــز إضــافة إلــى   وخدمــة المراجــع واإلعــارة  واإلرشــاد تقــدم المكتبــة خــدمات البحــث اآللــي  

  .خدمتي التصوير الفوتستاتي والطباعة، ألغراض البحث
  

اسـتخدام البطاقـات الممغنطـة لضـبط التصـوير والطباعـة إضـافة إلـى         وقد أدخلت المكتبة نظـام  

تــوفير مختبــر حواســيب شخصــية مرتبطــة بشــبكة االنترنــت، إضــافة إلــى نظــام آلــي نــاطق للمكفــوفين   

يمكنهم من البحث في فهارس المكتبة وقواعد البيانات العالمية وقراءة النص كامال بـاللغتين العربيـة   

  .واالنجليزية
  

وعــدد  ،زيــارة) 646527( 2010لمكتبــة فــي عــام  مســتفيدين مــن خــدمات ا دد الوقــد بلــغ عــ 

باإلضـافة إلـى   ، اكتابـ ) 3200(كتاب، وحجز ) 29489(وتجديد إعارة  ،)164320(الكتب المعارة 

ــة بــين         بــراءات الذمــة، والغرامــات وأثمــان الكتــب المفقــودة، وقــد تــم تفعيــل خدمــة اإلعــارة المتبادل

وتـم تصـوير   . كتـاب 210بلغ مجموع الكتب المعارة إلى الجامعات األخـرى  الجامعات الرسمية، حيث 

صــــورة فوتوســــتاتية للطلبــــة واعضــــاء هيئــــة التــــدريس، كمــــا تــــم تصــــنيف وفهرســــة   ) 546193(

مقـال  ) 350000(، وتنزيل ونسـخ  كتابًا باللغات االجنبية) 1760(كتابًا باللغة العربية و) 18259(

  .اناتوبحث بالنص الكامل من قواعد البي

ألــف مقالــة بــالنص الكامــل إلــى قاعــدة  ) 88382(أمــا المكتبــة العربيــة الرقميــة فقــد تــم اضــافة  

  .مقاالت) 11410(رسالة جامعية وتدقيق ) 4150(الدوريات العربية، باإلضافة إلى رقمنة 



  2009/2010التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

  
120

  مجموعات ال: ثانيا

معلومات في مختلف حقـول المعرفـة، وتعكـس عـدة      مصدرتضم المكتبة أكثر من نصف مليون 

كمـا   الرقميـة  المصـادر من الورقية الى المصـغرات الفلميـة وصـوال الـى      المصادرلغات وتتفاوت هذه 

  .أدناه هو موضح في الجدول

ف الدوريات والكتب والرسائل الجامعية العالمية بالنص الكامل، وهي الآالرقمية  المصادرتضم 

 ebraryللدوريات، وقاعدة  EBSCOو  ScienceDirectإلنترنت مثل قاعدتي متاحة على شبكة ا

للرســائل الجامعيــة، وغيرهــا مــن القواعــد التــي يمكــن اإلطــالع عليهــا       Proquestللكتــب ، وقاعــدة  

  . http://library.yu.edu.jo: بزيارة موقع المكتبة اإللكتروني

القواعـد مـن خـارج    لجدير ذكره أن المكتبة، بالتعاون مع مركز الحاسـب، تتـيح اآلن هـذه    ومن ا

عضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا، باعتماد معلومـات البريـد اإللكترونـي    الحرم الجامعي أل

  .الذي حصلوا عليه من مركز الحاسب في الجامعة

  

 31/8/2010مقتنيات المكتبة الحسينية حتى ) 1.8(جدول 

  المقتنيات
  31/8/2010الموجودة لغاية  المصادر

  المجموع
  لغات اخرى  عربي

 515000 201500  313500  الكتب
 430  - 430  الدوريات

 8930 3010 5920  الرسائل الجامعية
 16960 12310 4650  من غير الكتب المصادر

 43 40 3  قواعد البيانات
  

  .التاليالموجودة في الجدول  المصادرع وقد تم إضافة مقتنيات جديدة موضحة م

  2010المضافة لمقتنيات المكتبة الحسينية في العام  المصادر )2.8(جدول 

  2010المضافة لعام  مصادرعدد ال
  المجموع

  لغات اخرى  عربي  المقتنيات

 11900 3350 8550  الكتب
 20  -  20  الدوريات

الكتب التي تم تصنيفها ومعالجتها 

  إلكترونيًا
16500  1760  18260 

 830 160  670  الرسائل الجامعية
 293 218  75  من غير الكتب مصادرال

 3 3  -  قواعد البيانات

  



 

 

  

  

  

  

  

  الباب التاسع

  موازنة الجامعة ومواردها المالية
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  موازنة الجامعة ومواردها المالية

لمناقشـتها   مجلس الجامعـة  تقوم الجامعة باعداد موازنتها المالية في بداية كل عام، وتقدم الى

   .واقرارها، ورفعها الى مجلس األمناء ومن ثم الى مجلس التعليم العالي للمصادقة عليها

  :ألف الموارد المالية للجامعة مما يليتت

    .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

ة للكليات والمراكز وما يتأتى من المشاريع ما يتأتى من انشطة تدريسية واستشارية وبحثي  .5

  .االنتاجية والمرافق الجامعية

الحكام قانون التعليم العالي والبحث  الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات وغيرها وفقًا    .6

  .موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني العلمي على أن تؤخذ

  .إيرادات أخرى يةأ  .7

  .ميرية المعمول بهموال األلقانون تحصيل األ عامة تحصل وفقًا مواًالأ ل الجامعةمواأتعتبر و

  :2009وفيما يلي تفصيًال عن موازنة الجامعة لعام 
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  اإليرادات: أوال

دينار، ويبين ) 40563305( 31/12/2009- 1/1بلغ مجموعها الفعلي المحصل للفترة من 

  :اآلتي تفصيالت هذه االيرادات) 1.9(الجدول 

  2009اإليرادات المقدرة والفعلية في موازنة الجامعة لعام ) 1.9(جدول 

 اسم الحساب
 المقدرة اإليرادات

في موازنة عام 

2009  

 الفعلية اإليرادات

خالل عام  ةالمحصل

2009 

نسبة 

 التحصيل

        الذاتية اإليرادات:  األولالباب 

 % 104 30748476 29500000  الرسوم الجامعية ايرادات .1

 % 114 2191540 1925000  وغير المنقولة المنقولةريع االموال . 2

 % 85 1188341 1390000 األخرى اإليرادات. 3

 % 104 34128357 32815000 مجموع الباب األول

مساهمة الخزينة : الباب الثاني

 والرسوم
   

 % 31 610696 2000000  مساهمة خزينة الدولة. 1

 % 87 4329917 5000000 الرسوم اإلضافية. 2

 % 71 4940613 7000000 مجموع الباب الثاني

    والتبرعات المنح: الباب الثالث

 % 75 1494335 2000000  منحه الحكومه لتسديد الديون. 1

 % 0 0 4020000 تبرعات دورية. 2

 % 25 1494335 6020000 مجموع الباب الثالث

 % 89 6544230 7325000 العجز: الباب الرابع

 % 89 6544230 7325000 مجموع الباب الرابع

 % 89 47107535 53160000 المجموع العام
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اإليرادات الذاتيــة مساهمة الخزينة والرســوم

اإلضـــافية

المنــح والتبرعــات  القــروض والتســهيالت 

٢٠ ٠ ٩ اإليـرادات المقـدرة فـي موازنـة عــام ٢٠ ٠ ٩ اإليـرادات الفعليـة المحصـلة خــالل عــام

  

  2009اإليرادات المقدرة والفعلية لعام ) 1.1.9(شكل 

%٧٢ اإليرادات الذاتية

مساهمة الخزينــة 

والرســوم اإلضــافية 

%١ ٠

%٣ المنـح والتبرعــات

القــروض والتســهيالت 

%١ ٤

  

  2009اإليرادات الفعلية خالل عام ) 2.1.9(شكل 
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  النفقات: ثانيا

 دينـاراً ) 47107535( 31/12/2009 –1/1بلغ مجموع النفقات الفعلية المدفوعة للفترة مـن  

  : وعلى النحو التالي) 2.9(موزعة على األبواب الواردة في الجدول 

  2009النفقات المقدرة والفعلية في موازنة الجامعة لعام : )2.9(جدول 

 اسم الحساب
النفقات المقدرة في 

  2009موازنة عام 

المدفوعة النفقات 

 2009فعال خالل عام 

نسبة 

  اإلنفاق

        نفقات المتكررةال: األولالباب 

الرواتب والعالوات  :األولالفصل 

  والمكافآت
24885000  23113071  93 %  

مساهمة الجامعة في  :الفصل الثاني

  صناديق العاملين
8840000  8742819  99 %  

 % 73 925180 1267500 لوازم ومستلزمات سلعية :الفصل الثالث

الخدمات والنشاطات  :الفصل الرابع

  الطالبية
765900  645148 84 % 

 % 85 2281281 2695500 النفقات العامة :الفصل الخامس

 % 77 98000 128000 المساهمات :الفصل السادس

 و دعم البحث العلمي :الفصل السابع

  النشر
390000 327359 84 % 

ة المؤتمرات العلمي :نالفصل الثام

 % 50 75483 150000 والندوات

 % 93 36208341 39121900  مجموع الباب األول

    والدورات البعثات العلمية: الباب الثاني

 % 51 888642 1750000 البعثات العلمية والدورات :األولالفصل 

 % 51 888642  1750000 مجموع الباب الثاني

    النفقات الرأسمالية :الباب الثالث

 % 81 407125 501000 الكتب والدوريات :الفصل االول
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 اسم الحساب
النفقات المقدرة في 

  2009موازنة عام 

المدفوعة النفقات 

 2009فعال خالل عام 

نسبة 

  اإلنفاق

معدات واالت واجهزة  :الفصل الثاني

 % 8 49331 606000 تعليمية

اجهزة الحاسوب ومعدات  :ل الثالثفصال

 % 37 265718 720900 المشاغل

 ثاثوأ تجهيزات مكتبية :ل الرابعالفص

 % 32 135204 416200  وسيارات وآليات

مخصصات رأسمالية  :الفصل الخامس

 % 34 189885  555000 أخرى

 % 37 1047263 2799100 مجموع الباب الثالث

     النفقات االنمائية: الباب الرابع

 % 99 4960610 5000000 االبنية واالنشاءات: الفصل االول

 % 43 104491  244000 المرافق العامة: الفصل الثاني

 % 97 5065101 5244000 مجموع الباب الرابع

نفقات االلتزامات : الباب الخامس

  المدورة
   

 % 55 82089 150000 االلتزامات المتكررة: الفصل االول

  % 90 225229  250000  االلتزامات الرأسمالية: الفصل الثاني

 % 51 179599 350000 االلتزامات االنمائية: الفصل الثالث

 % 65 486917 750000 مجموع الباب الخامس

تسديدات القروض : الباب السادس

 3411271 3495000 والديون 
98 %  

        االقساط والفوائد: الولالفصل ا

  % 98 3411271  3495000 مجموع الباب السادس

  % 89 47107535 53160000  المجموع العام للموازنة
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42500000

النفقـات المتكـررة   البعثات العلمية

والــدورات

النفقات الرأسمالية  النفقات اإلنمائية  نفقــات اإللتزامــات

المدورة

تسديدات القروض

والديون

٢٠ ٠ ٩ النفقات المقدرة في موازنة عام ٢٠ ٠ ٩ النفقات المدفوعة فعال خالل عام

  

  2009النفقات المقدرة والمدفوعة فعًال في موازنة الجامعة لعام  )1.2.9(شكل 

النفقات المتكــررة ٧٦,٩%

النفقات الرأسمالية ٢,٢%

%١ ٠ النفقات االنمائية ٨,

نفقات االلتزامات المــدورة 

%١ ,٠

البعثات العلمية والــدورات 

%١ ,٩

تسديدات القروض 

والديون ٧,٢%

  

  2009النفقات المدفوعة فعًال خالل عام ) 2.2.9(شكل 
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  2009إلى  2002ادات الفعلية المحصلة بالدينار للسنوات من اإلير )3.9(جدول 

 السنة

 اإليرادات

 الذاتية
مساهمة خزينة 

الدولة والرسوم 

 االضافية 

المنح 

 والتبرعات
 العجز

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 

  

 2009إلى  2002النفقات الفعلية المدفوعة بالدينار للسنوات من  )4.9(جدول 

 السنة

 النفقات
تسديد 

القروض 

 والديون

مجموع 

النفقات 

 المتكررة الفعلية
البعثات 

العلمية 

 والدورات

 

 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
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  مختبرات البحث ومختبرات التدريس والحاضنات البحثية ومختبرات الحاسوب

تعنــى الجامعــة بمتابعــة تحــديث األجهــزة وإنشــاء المختبــرات فــي شــتى كلياتهــا، وتقــوم بتزويــد   

صلت إليه التكنولوجيا، ولهذا الغرض تسعى الجامعة للحصول على منح من مختبراتها بأحدث ما تو

جهات عالمية مثل المجموعة األوروبية، والبنك الدولي، وتسـعى للحصـول علـى مـنح مـن مؤسسـات       

وشركات محلية وعربية وأجنبية، فقد أنشأت الجامعة مجموعة من مختبرات البحث المتخصصـة فـي   

  :ي موزعة كما يليمختلف كلياتها ومراكزها، وه

   مختبرات كلية العلوم: أوًال

  مختبرات قسم علوم األرض والبيئة -أ

  مختبر المجهر اإللكتروني الماسح -1

  :يضم المختبر األجهزة التالية

مجموعة أجهزة ميكروسـكوب ضـوئية مسـتقطبة وفلورسـنت لدراسـة الصـخور والمعـادن مـزودة          −

وهــذه األجهــزة . وجهــاز حاســوب لتخــزين الصــوربكــاميرات تصــوير عاديــة ورقميــة وتلفزيونيــة 

  .تخدم أبحاث طلبة قسم الجيولوجيا والعلوم الحياتية والفيزياء وكلية الحجاوي

 FEIمــن نــوع . م2003نهايــة عــام  هصــناعة هولنــدا تــم تركيبــ:  المجهــر اإللكترونــي الماســح −
Quanta 200  مزود بنظام تحليل باألشعة السينيةEDAX . رقمي محوسب وهذا الجهاز كله

من حيث التحكم الكامل ومن حيـث المخرجـات والتـي يمكـن تخزينهـا أو إرسـالها إلـى أصـحابها         

 .عبر البريد اإللكتروني

يســتخدم هــذا الجهــاز ألغــراض تعليميــة حيــث يخــدم عــدة مســاقات فــي علــم الجيولوجيــا منهــا  

فـي أقسـام أخـرى مثـل     المعادن والمستحاثات الدقيقـة والجيوكيميـاء والصـخور بأنواعهـا ومسـاقات      

  .التقنيات الدقيقة في العلوم الحياتية

مقترنة مع ) عشرات اآلالف(كما يقدم خدمات بحثية هامة لقدرته على عمل صورة مكبرة جدًا 

. التحليــل الكمــي والكيفــي للعينــات فهــو يخــدم طيفــا واســعًا مــن التخصصــات داخــل وخــارج الجامعــة

  .جيا والكيمياء والفيزياء والعلوم الحياتية واآلثارفعلى الصعيد الداخلي يخدم قسم الجيولو

ــي           ــًا فـ ــة تقريبـ ــات األردنيـ ــع الجامعـ ــى جميـ ــة إلـ ــذه الخدمـ ــدت هـ ــد امتـ ــة فقـ ــارج الجامعـ ــا خـ أمـ

ــع التخصصــات الهندســية والصــيدالنية كمــا أن هــذا          ــى جمي التخصصــات المــذكورة أعــاله إضــافة إل

  .العراقية والسورية والجزائريةالجهاز قدم خدمات لجهات خارج المملكة منها الجامعات 

  .لخارج الجامعة% 30لجامعة اليرموك و % 70وبالنسبة لتوزيع األعمال فهي تقريبًا 
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  مختبر بصريات المعادن -2

  :يحتوي هذا المختبر علي ما يلي

  ميكروسكوب مستقطب ألغراض البحث) 2(

  .(Polarized Microscope)ميكروسكوب مستقطب )  20(

 .(Reflected Microscope)اكس للضوء ميكرسكوب ع) 13(

 .(One Microscope)ميكروسكوب لدراسة خامات المعادن ) 9(

 .عينات معدنية مختلفة لتدريس مختبر المعادن

 .ستيريوسكوب حجم كبير لتدريس مختبر الصور الجوية) 18(

ستيريوســـكوب صـــغير الحجـــم بحجـــم النظـــارة الطبيـــة أيضـــًا لتـــدريس مختبـــر  ) 26(

 .ويةالصور الج

 : يدرس في هذا المختبر مختبرات المساقات التالية

  )علم المعادن(  220ج .مختبر ع

  )بصريات المعادن( 222ج .مختبر ع

 )الصخور النارية والمتحولة( 331ج .مختبر ع

 )الصخور الرسوبية( 332ج .مختبر ع

 مختبر الصور الجوية

جيولوجيــا باإلضــافة إلــى اســتخدامه فــي الفصــل الصــيفي مــن قبــل طــالب ال    

ــة للصــــخور    ــاطع رقيقــ ــة مقــ ــة لدراســ ، وذلــــك (thin sections)الميدانيــ

 .باستخدام الميكروسكوب

كمــا يســتخدم هــذا المختبــر ألغــراض البحــث مــن قبــل أعضــاء هيئــة التــدريس ذوي العالقــة            

  .بالمعادن والصور الجوية
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  مختبر التربة والجيولوجيا الهندسية -3

  :ويحتوي هذا المختبر علي

  .لقياس النفاذية جهاز

 .جهاز لقياس التوزيع الحجمي لحبيبات التربة

 .جهاز لقياس الضغط المحوري الالمحصور

 .جهاز لقياس الضغط الثالثي المحصور

 .جهاز لقياس إنضغاط التربة وحساب أعلى كثافة وأقل رطوبة

 .فرن تجفيف لحساب رطوبة التربة

 .جهاز قياس لدونة التربة

ــافة إلـــى أدوات  ــة    باإلضـ ــة ودرجـ ــلية الكهربائيـ ــة والموصـ ــعة الحقليـ ــبع والسـ ــة التشـ لقيـــاس درجـ

  .ويستخدم هذا المختبر للتدريس وفي البحث العلمي. الحموضة

  

  Atomic Absorption Spectrometer Nov AA 300  جهاز االمتصاص الذري

يئـة  يعتبر جهاز االمتصاص الـذري مـن األجهـزة الرئيسـية فـي مختبـرات قسـم علـوم األرض والب        

إمـا عينـة   (حيث يقوم بقياس تراكيز العناصر الموجودة في العينة وهذه العينة يجب أن تكـون سـائلة   

  ).مياه أو عينة جيولوجية

يســتخدم هــذا الجهــاز ألغــراض تعليميــة لطــالب البكــالوريوس،  إلجــراء األبحــاث ألعضــاء هيئــة 

  .رج الجامعة مقابل أجرةالتدريس وطالب الماجستير في الجامعة وكذلك لتحليل عينات من خا

  

 االمتصاص) 301ك (مختبر المياه  -4

    Spectrometerويشتمل هذا المختبر على جهاز 

   PH – Meter ،EC – Meter  ،Turbidity Meter : وكذلك أجهزة

باإلضافة إلى أدوات تستخدم لتحضير العينات والتحليل بالمعايرة وهذا المختبر يسـتخدم مـن   

باإلضــافة السـتخدامه فـي البحـث العلمـي مـن قبــل      . ت العليـا وطلبـة البكـالوريوس   قبـل طلبـة الدراسـا   

  .أعضاء الهيئة التدريسية



  2009/2010التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

  
136

  204مختبر ك  -5

  ).المجهرية والالفقارية(مختبر تدريسي للطبقات والمستحاثات  −

 :ميكروسكوبًا صالحًا للعمل تخدم المواد التالية 26يوجد في هذا المختبر  −

 .اريةمستحاثات الفق 210ج .ع .1

 .طبقات وجيولوجيا تاريخية 213ج .ع .2

 .مستحاثات مجهرية 311ج .ع .3

ويستعمل بحثيًا لتحضير العينات وتجهيزها ألبحاث أعضاء هيئـة التـدريس فـي مجـال     

  .المستحاثات والطبقات

  

  مختبر تطبيقات الحاسوب -6

  :يستخدم هذا المختبر في تدريس مختبرات المساقات التالية

  رافيةنظم المعلومات الجغ −

  تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية −

  االستشعار عن بعد −

  االستشعار عن بعد تحليل صور المحيطات الفضائية والجوية −

  االستشعار عن بعد في الجيولوجيا −

  مبادئ الجيوفيزياء التطبيقية −

  الجيوفيزياء الهندسية المتقدمة −

  موضوعات خاصة في الجيولوجيا −

  س اآلبارــجيولوجيا تحت سطحية وج −

  :يحتوي المختبر على

  جهاز حاسوب 20 −

− DATA SHOW  2(عدد( 

− Scanner A3   
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  مختبر الجيوفيزياء -7

ــا ، وإلجــراء        تســتخدم هــذه األجهــزة ألغــراض تعليميــة لطــالب البكــالوريوس والدراســات العلي

  .األبحاث ألعضاء هيئة التدريس وطالب الماجستير في الجامعة

   :يةويشتمل هذا المختبر على األجهزة التال

  ) Geometrics Magnetometer G856A( 2جهاز المسح المغناطيسي عدد  −

 جهاز المسح الكهربائي  −

  VLF )(Very Low Frequencyجهاز  −

 جهاز المسح الكهربائي ثالثي وثنائي األبعاد −

 جهاز المسح الزلزالي −

 )الحبس الكهربائي المزمن( time domainجهاز  −

  

  مختبرات قسم العلوم الحياتية -ب

 :ختبرات العلوم الحياتية العامةم -1

  .144، مج 143ولى وعددها إثنان مج ويدرس بها المساقات العملية العامة للسنة األ

  

 :مختبرات النبـــات  -2

ويدرس بها الجزء العملي لمساقات النبـات ومورفولوجيـا النبـات وتشـريح النبـات ومسـاق       

  .304، ك  303ا اثنان ك الفلورا والغطاء النباتي في األردن وعلم البيئة وعدده
  

 :مختبرات علم الحيوان  -3

وبهـا يــدرس فسـيولوجيا الحيــوان، علــم األنسـجة، التشــريح، علـم الطفيليــات، الالفقاريــات     

 .303، ك 106، مج 105وهـي مج 0وينيوعلم الحياة التك
  

 :مختبر الكيمياء الحيوية -4

 .220ويدرس به مساقات الكيمياء الحيوية وفسيولوجيا النبات مج 
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 :مختبر األحياء الدقيقة -5

ــناعية         ــة الصـ ــاء الدقيقـ ــات، األحيـ ــم الفيروسـ ــة، علـ ــاء الدقيقـ ــاقات األحيـ ــدرس مسـ ــه تـ وبـ

الحيويـة   والبكتيريا الطبية، إضافة إلى مساق من مستوى الماجستير وهو مساق التقانـات 

 .243لألحياء الدقيقة مج 
  

 :مختبر الوراثة والبيولوجيا الجزيئية -6

بيولوجيــا الجزيئيــة لطلبــة البكــالوريوس والماجســتير ومســاق علــم   وبــه تــدرس مســاقات ال

 .216مساق علم الوراثة الخلوية مج الوراثة و
  

 :مختبر طلبة الماجستير  -7

ويدرس في هذا المختبر معظم مساقات الماجستير مثل علم الكيمياء الحيوية التجريبـي،  

 .105دمة وغيره مج التقانات الحيوية، الوراثة المتقدمة ومساقات النبات المتق
  

 :مختبرات أبحاث الكيمياء الحيوية -8

وتجرى فيها األبحاث المتعلقة باإلنزيمـات والبروتينـات والفيتامينـات وغيرهـا مـن مواضـيع       

  .210، مج 212الكيمياء الحيوية وعددها إثنان مج 
  

 :مختبر أبحاث علم الوراثة -9

مـات المتعلقــة بهـا وتــأثير بعــض   ويـتم بــه إجـراء بحــوث متعلقـة بــاألمراض الوراثيــة واإلنزي   

 .214المواد على الجينات مج 
  

 :مختبرات أبحاث األحياء الدقيقة -10

ــة         ــالطرق التقليديـ ــها بـ ــة وتشخيصـ ــا الطبيـ ــول البكتيريـ ــة حـ ــاث العلميـ ــا األبحـ ــرى بهـ وتجـ

  .380ئية وأبحاث التقانات الحيوية باستخدام الكائنات الدقيقة، وعددها إثنان مج يوالجز
 

 :ث النباتمختبرات أبحا -11

وتجرى بها األبحاث المتعلقة بتصنيف وتشريح النبات وفسيولوجيا النبات وعـددها إثنـان   

 .و المعشبة 241بة ومختبري بحث مج وتشمل المعش
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 : مختبر أبحاث المناعة والطفيليات -12

وتجــرى بــه أبحــاث فــي علــم المناعــة وإنتــاج األجســام المضــادة والمناعــة ضــد الطفيليــات   

 .140سجة الحيوانية مج وزراعة األن
  

 :مختبر أبحاث علم األنسجة -13

لمجهر الضوئي وااللكتروني وتتم به أبحاث حول األنسجة الحيوانية ودراستها باستخدام ا

 .208مج 
 

  : مختبر أبحاث الوراثة الجزيئية -14     

دراســة الســـمية الوراثيــة لمركبــات اصــطناعية ونــواتج طبيعيـــة       لوتجــرى بــه أبحــاث حــو    

ســة الجينــات صــة تلــك الموجــودة فــي النباتــات الطبيــة إضــافة الــى أبحــاث متعلقــة بهند  وخا

  .141لخدمة الصناعة مج 

  

  مختبرات قسم اإلحصاء  -جـ

  : ويحتوي على األجهزة التالية   Aمختبر  -1

  :  موزعة على النحو التالي NECحاسوب من نوع ) 31(

  .حاسوب واحد مخصص للمدرس −

  . حاسوب مخصصة للطلبة 30 −

  . مربوط مع الجهاز المخصص للمدرس Data Showجهاز  −

 . ) 1(طابعة ليزر عدد  −

  

    : التالية األجهزةويحتوي على  B مختبر  -2

  :حاسوب موزعة على النحو التالي 18

  . NECمن نوع  حاسوب مخصص للمدرس −

  NECمن نوع  4و  Compaqمن نوع  14(حاسوب مخصصة للطالب  17 −



  2009/2010التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

  
140

  يامختبر الدراسات العل -3

مخصصــة لطلبــة  ) NECمــن نــوع  2و  Compacنــوع  6(أجهــزة حاســوب ) 8( .1

  . الدراسات العليا

  

  مختبرات قسم الكيمياء -د

، المختلفــةمختبــرًا للبحــث فــي مجــاالت الكيميــاء ) 15(مختبــرات للتــدريس و) 9(يضــم القســم 

  :مثل متقدمة بحث علمي ويضم القسم أيضًا أجهزة

 400 MHz NMR Spectrometer  

 Mass Spectrometer 

 Gas Chromatographs 

 Spectrophotometers (IR and UV/Vis) 

 Atomic Absorption Spectrometer 

 Inductively Coupled Plasma Spectrometer 

 Spectrofluorometers (UV and Vis) 

 Pico and nano second life time instrument fluorescence   

ليــزر والعديــد مــن   جــاج إضــافة إلــى مختبــر للزف األجهــزة وورشــة  غــرأيضــًا علــى  ويحتــوي القســم 

، ومختبر حاسوب يستخدم من قبـل الطلبـة ولتـدريس    األجهزة المتطورة في مجال الكيمياء الضوئية

  .المساقات التي لها عالقة بالكمبيوتر واالنترنت
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  مختبرات قسم الفيزياء -هـ 

  :في مجاالت الفيزياء المتعددة وهيالقسم مجموعة من مختبرات البحث المتخصصة  يضم

  مختبر مطيافية موسبارو -1

 مختبر صنع الرقائق -2

 مختبر الخصائص الضوئية -3

 مختبر حيود األشعة السينية -4

 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

 مختبر الفيزياء المغناطيسية -11

 مختبر ميزان فارادي -12
  

والهــدف مــن هــذه المختبــرات تــدريب طلبــة الدراســات العليــا علــى البحــث العلمــي األصــيل وتطــوير    

  .المعرفة العلمية وإغنائها، والمساهمة في نقل التكنولوجيا إلى المجتمع المحلي

القســم ومركــز الفيزيــاء النظريــة والتطبيقيــة فــي الجامعــة تتعلــق     كمــا أن هنالــك عالقــة وطيــدة بــين   

  .بالتعاون العلمي والبحثي واألكاديمي بينهما بغية المساهمة في تنمية ورفعة شأن القسم

النيتـــروجين باإلضـــافة إلـــى  تســـييلوحـــدة يضـــم كـــذلك ويضـــم القســـم ورشـــة ميكانيكيـــة متميـــزة، و

جانب طاقم مؤهـل مـن الفنيـين الـذين يسـهمون بـدفع        مجموعة من مختبرات التدريس المحدثة، إلى

  .عمليتي التدريس والبحث العلمي

وينوي القسم إنشاء العديد من المختبرات في مجاالت الفيزياء النووية وفيزيـاء الحالـة الصـلبة فـي     

 .العامين القادمين
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  مختبرات كلية اآلداب: ثانيًا

  .ب يتبع مركز الحاسب والمعلوماتتضم الكلية ستة مختبرات بحث وتدريس ومختبر حاسو

  مختبرات قسـم الجغرافيـا -أ

  GISمختبر نظم المعلومات الجغرافية 

مختبر نظم المعلومـات الجغرافيـة والخـاص بقسـم الجغرافيـا ، فـي كليـة االداب ، حيـث يـدرس          

ار والصور الجوية واالستشـع ،  GISفي هذا المختبر المساقات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية 

  :عن بعد، حيث يحتوي المختبر على ما يلي

  : وجميعها متصلة بشبكة حاسوبية لحاجات البرامج وهي كالتالي: أجهزة الحاسوب −

  عدد االجهزة  نوع الجهاز

Compaq p4 with 2.00mhz 10 

GIS/Remote Sensing server 

"NEC SA 2500 SATA Server" 
1  

GIS/Remote Sensing PC (NEC TW100 Workstation) 20 

  .وهي البرامج الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد: البرامج −

ــا      − ــة بنوعيه ــى خــرائط تغطــي المملك ــر عل  Softcopyو   Hardcopyكمــا يحتــوي المختب

 .GPSو ستيريو سكوب) 4(وجهاز عرض وماسح ضوئي، 
  

  مختبرات قسـم اللغات الحديثة -ب

  مختبر اللغة الفرنسية -1

و مختبر سماعي ويستخدم فقط لتدريس الطالب علـى نطـق اللغـة الفرنسـية وهـو ال يحتـوي       ه

 على شاشات حاسوب بل على مسجالت فقط ويستخدم مـن قبـل طـالب اللغـات الحديثـة فـي أوقـات       

  .، وتشرف عليه مدرسة تحمل درجة البكالوريوس في اللغة الفرنسيةالمحاضرات
  

 مختبر اللغة اإليطالية -2

  Data Show جهــاز عــرض مــع) 2(مصــغر يحتــوي علــى جهــاز حاســوب عــدد    مختبــر هــو

وهو خاص بتدريس اللغة اإليطالية وقد قـدم هديـة للجامعـة مـن قبـل السـفارة        DVDوتلفزيون مع 

  .اإليطالية
  



 مختبرات البحث ومختبرات التدريس والحاضنات البحثية ومختبرات الحاسوب

 
143

  مختبر اللغة الروسية -3

عـدد   Panasonic مع مسـجل نـوع   ) 1(عدد  Lab Topمختبر مصغر يحتوي على جهاز  هو

  .دم هدية للجامعة من قبل السفارة الروسية،  وقد ق)1(

  

 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 

) HeadPhone(علـى سـماعة    كابينه خشبية ملبسة بالفورمايكا وتحتوى كـل منهـا  ) 24( -2

، ضــمن الكابينــه إلســتقبال وارســال وتســجيل الصــوت    وجهــاز تســجيل مثبــت ) Jet(نــوع 

 .م رئيسية كمبيوتريةكباالضافة إلى وحدة تح

 .كرسي مختبر دوار منجد 25  -3

 .بوصه 14تلفزيون بانوسونك  -4

 .بوصة 29تلفزيون شارب  -5

 .نوع شارب)  DVD(جهاز  -6

 .يفسماعتين كبيرتين نوع دكورات -7

 .أربع سماعات نوع شارب -8

 .بوصه 14وتلفزيون شارب ) DVD(طاولة فورمايكا ذات ثالثة رفوف ل  -9

 

 مختبر قسم اللغة االنجليزية -د

  .يستخدم لتدريس مساقات اللغة اإلنجليزيةحاسوب جهاز ) 40(يتكون من اربعين 

  

  مختبر قسم اللغة العربية -هـ 

  .يوجد مختبر بحث واحد  
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  الترجمةمختبر قسم  -و

  .جهاز استماع) 26(مختبر تدريس واحد يحتوي على   

  

  مختبرات العمادة –ز 

جهـــاز حاســـوب ) 17(يوجـــد مختبـــران انترنـــت الســـتعمال الطلبـــة، حيـــث يحتـــوي األول علـــى   

  .جهاز حاسوب باإلضافة إلى شاشة عرض) 28(والثاني على 

  

  مختبرات كلية التربية: ثالثًا

  :يةتضم الكلية المختبرات التال

  :مختبر اإلرشاد. 1

ويضــم احــدث األجهــزة مثــل كرســي االســترخاء وأدوات التغذيــة البيولوجيــة الراجعــة، وتجــري فيــه      

ــة      ــارات االكلينكيـ ــية واالختبـ ــارات الشخصـ ــذكاء واختبـ ــارات الـ ــا، كاختبـ ــية بأنواعهـ ــارات النفسـ االختبـ

  .والمعالجات النفسية بمختلف أشكالها وخاصة المعالجات السلوكية

  

  :ختبر اللغاتم. 2

وحدة مكونة من مسجل وسماعة رأس مع ميكرفون، ويستطيع  لوحدة منفصلة، ك 30يحتوي على 

الطالب من خاللهـا أن يسـمع وان ينطـق أو يسـجل مـا يريـد باإلضـافة إلـى وحـدة رئيسـية للمـدرس            

  .يستطيع من خاللها أن يتكلم الطالب وان يضع المادة التعليمية المناسبة وإسماعها للطلبة

  

  :مختبر التعليم المصغر. 3

يعتبر هذا المختبر من الوسائل الهامة لتعزيز قدرة طالب التربية العملية على إعطاء حصص صـفية  

وتقييم هذه الحصص من قبل الطالب اآلخرين بإشراف المدرس، حيـث يـتم تصـوير هـذه الحصـص      

طالبـًا ويحتـوي   60المختبـر لــ  وإعادة بثها للطالب لتقويمهـا وبيـان األخطـاء ومعالجتهـا ويتسـع هـذا       

) one-way mirror(علــى جهــازي تلفزيــون وجهــاز فيديـــو وكــاميرة فيــديو ويقســم المختبــر مــرآة  

  .تقسم مابين غرفة الصف الحقيقية وغرفة المشاهدة والعرض
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  :مختبر تكنولوجيا التعليم. 4

باإلضـافة إلـى    409، 438، 437يحتوي على كافة أجهـزة الوسـائل التعليميـة ويـدرس بـه مسـاقات       

  .لطلبة الماجستير 632مساق إنتاج تقنيات التعليم 

  

  :مختبرات الحاسوب. 5

جهـاز حاسـوب وجهـاز عـرض بيانـات وتسـتخدم        31مختبـرات يحتـوي كـل مختبـر علـى       3وعـددها  

التعليم بالحاسوب : جميعها لمساقات كلية التربية التي تحتاج إلى استخدام الحاسوب مثل مساقات

 651س.باإلضافة إلى القيـاس والتعلـيم وت   631م.الحاسوب في التربية ت 436م .تو  451م .ت

  .751س.و ت

  

  :وحدة االستشارات والخدمات البحثية. 6

وهي وحدة متخصصة فـي تقـديم االستشـارات حـول إدخـال البيانـات والتحليـل اإلحصـائي للبـاحثين          

تخدام البـرامج اإلحصـائية المختلفـة مثـل     العليـا باسـ   تفي كلية التربيــة من األساتذة وطلبـة الدراسـا  

)spss.( 

  

  مختبرات كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية: رابعًا

  :تحتوي كلية الشريعة والدراسات االسالمية المختبرات اآلتية

  ) 2(مختبر التالوة والتجويد عدد  -1

ادة، حيـث أنـه   يعتبر مختبـر الـتالوة والتجويـد مـن الوسـائل الهامـة لتعزيـز التعلـيم فـي هـذه المـ           

جهــاز حاســوب يــتحكم فيهــا ) 20(يوجــد فيــه عــدة تقنيــات لتحقيــق هــذا الغــرض، فيوجــد فيــه  

الجهاز الرئيس الخـاص بالمـدرس تحتـوي هـذه الحواسـيب علـى جهـاز يـتم فيـه تحقيـق الهـدف            

ــر وهــو    علــى شــريط خــاص بكــل طالــب يجلــس علــى حاســوبه،       " التســجيل"األول مــن المختب

ئ الـــذي يعيـــد اآليـــات القرآنيـــة بعـــده وبـــذلك يســـتفيد الطالـــب  فيســـجل صـــوته وصـــوت القـــار

تحقــق االســتفادة فــي تبتصــحيح األخطــاء الــواردة فــي قراءتــه مــن خــالل ســماع القــارئ وبهــذا    

  .)Data Show( أما الجانب النظري فمن خالل ال . الجانب العملي في التجويد
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  المكتبة الحاسوبية -2

ــة الكترونيــة تحتــوي علــ     ــارة عــن مكتب ى أجهــزة حاســوب متطــورة وموصــولة باالنترنــت،    هــي عب

  :جهاز، تنقسم المكتبة الحاسوبية إلى قسمين رئيسين) 20(وعددها 

ويحتوي على أجهزة حاسوب مقسمة إلى قـاعتين، قاعـة   ): الحاسوبي( القسم اإللكتروني  -  أ

 .للذكور وقاعة لإلناث مفصولتين انفصاال تاما

، قاعـة للـذكور وقاعـة لإلنـاث، وتضـم هاتـان        وينقسم إلى قاعتين: ثيقسم تخريج األحاد -  ب

ــة الشــريفة والتــي تســتخدم فــي تــدريس مســاقات         ــان كتــب تخــريج األحاديــث النبوي القاعت

 .الطلبة

  

 ) 2(مختبرات حاسوب الستخدام الطلبة عدد  -3

  .والجهة المشرفة على هذه المختبرات كلية الشريعة والدراسات االسالمية

  

 

  فنون الجميلةمختبرات كلية ال: خامسًا

  مختبرات قسم الفنون التشـكيلية -أ

 : ستوديو تخصص الخزف، ويحتوي على .1

مجهـز بطـاوالت وأدوات يدويـة وكهربائيـة     ) 2(ستوديو تطبيق أعمال الخـزف وتقنياتـه عـدد     -

 ).دوالب يدوي وكهربائي( لهذا الغرض

جـم، جهـاز   كبيـر ومتوسـط وصـغير الح   ) 6(غرفة أفران حاوية على أفران حـرق الخـزف عـدد     -

 ).2(عدد) ضاغط هواء(كمبريسر 

غرفــة لتخــزين المــواد األوليــة المســتخدمة فــي تطبيــق تقنيــات إنتــاج التــزجيج وجهــاز خلــط         -

 .المستحلب الطيني وجهاز لخلط السائل الزجاجي

 .آلة لعمل صحون خزفية باستخدام القوالب وأخرى لخراطة قوالب الجبس -

 ).كبيرة وصغيرة الحجم) (2(طين عدد غرفة خاصة لعجن الطين حاوية على عجانه -

 .جاروشة تربة خاصة بإنتاج بودرة صالحة إلنتاج طينة خزف -
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 :ستوديو تخصص النحت ويحتوي على .2

وأدوات ) حوامل معدنية وحاويـات أطبـاق  (ستوديو إنتاج األعمال النحتية مجهز بـ ستاندات  -

 .يدوية خاصة بتقنيات تطبيق النحت والصب

 .ب الجبصيةغرفة خاصة بصب القوال -

  

 :ستوديو تخصص الرسم والتصوير .3

مجهــز بســتاندات خشــبية وطــاوالت   ) 1(يوجــد لتخصــص الرســم والتصــوير ســتوديو عــدد     -

 ).1(وجهاز بروجكتر لعرض الساليدات عدد ) 1(متحركة، جلوب إضاءة عدد 

 

 .ستوديو تخصص التصوير الفوتوغرافي .4

  :على التجهيزات التالية واألستوديويشتمل     

 ).2(عدد ) ديجيتال(رات تصوير رقمية كامي -

 .أجهزة إضاءة كشافات مختلفة األحجام والقوة االضائية -

 :على حاويهغرفة معتمة  -

 ).9(أجهزة طباعة صور عدد  -

 .أدوات تحميض وأفالم ملونة وأخرى ابيض واسود -

 . جهاز تصوير ثالثي األبعاد -

 .إضاءة فالشات -
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 .الجرافيكفن ستوديو تخصص  .5

 :على ما يلي وستودياأليشمل     

 :مجهز بمعدات وأجهزة خاصة بتقنيات التخصص حاوي على) 1(ستوديو عدد  -

 ).1(مكبس الطباعة الحجرية عدد  -

 ).2(مكبس طباعة المعدن عدد   -

 ).1(جهاز ضغط حراري لتجليد الكتب عدد   -

 .لعرض الساليدات DATA SHOWجهاز  -

 ).2(خالط كهربائي عدد جهاز مكوى حراري وجهاز سشوار للتجفيف الحراري و -

 .غرفة مظلمة مـُجهزة بجهاز التعريض لإلضاءة -

  مختبرات قسم التصميم والفنون التطبيقيةمراسم و -  ب

 العدد األجهزة الموجودة في المختبر  اسم المختبر  

  ال يوجد مرسم التصميم الداخلي .1

   ال يوجد مرسم تصميم النسيج.2

  ال يوجد مختبر تصميم  الجرافيك.3

   اليوجد  م التصميم الصناعيمرس.4

 قسم التصميم.5
 

بوصــة شاشــة  25تلفزيــون ســوني 

 1 عرض مسطحة

 جهـــــــاز حاســـــــوب محمـــــــول
LAPTOP-P4, IBM-

THINKPAD-R40 
1 

 CANON جهــاز عــرض نــوع 
MODEL LV-S1E 

1 
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 العدد األجهزة الموجودة في المختبر  اسم المختبر  

ــل    ــى حامــــــ ــة عــــــــرض علــــــ شاشــــــ

72"X72" 3P 
1 

انـش   X 50 50شاشـات عـرض   

 1 على حامل

ــل   ــارب موديــ ــديو شــ -VC فيــ
VA550 

1 

 DIGITAL كـــاميرا تصـــوير
CAMERA NIKON 

COOL PIX5700 
1 

 ,E MAC-G4جهـاز حاسـوب   
1GHZ, 512MB RAM, 

60GB HDD 

1 

 WEB كــاميرا جهــاز حاســوب  
CAMERA  ــوع  نـــــ

CREATIVE 
1 

جهــــــــاز ماســــــــح ضــــــــوئي نــــــــوع     

EPSON-SCANNER 
1250 

1 

  ACER  1جهاز عرض نوع 

  جهــــــــاز حاســــــــوب نــــــــوع   01ف  مختبر.6
FUJITSU 

30 

 1 جهاز عرض

 IBM 1جهاز حاسوب 

 ACER 31جهاز حاسوب   215مختبر ف .7

  1  جهاز عرض
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  مختبرات قسم الموسيقا  -ج

 العدد األجهزة الموجودة في المختبر  اسم المختبر  

  شاشة عرض ستوديو موسيقا.1

   جهاز حاسوب محمول

  فيديو

 7  بيانو كهربائي  نومختبر بيا.2

 المكتبة الموسيقية.3
 1 بوصة 42شاشة عرض 

Data Show 1 

 DVD 1جهاز 

 CD( 1+ مسجل (ستيريو 

 2 بيانو كبير المسرح الموسيقي.4

Data Show 1 

 1 جهاز صوت

 10  ميكرفون عادي

 1 ميكرفون السلكي

 4 كوندنسر

  4 سماعات كبيرة
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  قسم الدراما مختبرات  -د

  العدد  األجهزة الموجودة في المختبر  اسم المختبر  

1.  
  

  مسرح الدراما

  :وحدة إضاءة متكاملة  تتكون من

  وشاشة كمبيوتر وحدة تحكم مكونة من كي بورد 

واط ،  650واط ، 2000ســبوت اليــت   كشــافات إضــاءة

  .واط 2250

  .واط   إضاءة متحركة 2500فلواليت 

  

1  
  

73  

2  

  قنال قديم) 12(ت مكسر جهاز صو

  سماعات مونيتور

1  
2  

ــور    ــع بـ ــر صـــوت مـ ــاز مكسـ ــوع   2000جهـ ــديث نـ واط حـ

  بهنلجر

1  

  4  سماعات

  16  )6(مع وصالتها وستاندات عدد  ميكرفون حديث

  11  .مع وصلة ستاند ميكرفون قديم

  1  ميكرفون ال سلكي

  1  توا مكبر صوت 

  2  هدفون

 KEBORD + COMPUTER(وحــدة إضــاءة  
ADB(  

  

1  

SPOT LIGHT  650_ واط  1000: 73عـــــدد 

  واط 250_ واط

1  

SPOT LIGHT  نوعFOLLOW LIGHT 1 2عدد  

  : وحدة صوت تشتمل على

 CHANNELS 16 مازج صوت  •
 .واط 2000مضخم صوت  •
 .16عدد  MICROPHONEميكرفون  •
 1السلكي عدد  MICROPHONEميكرفون  •
 .2عدد  HEADPHONEهيدفون  •

  

  

 2ســماعات عــدد  +  1عــدد  AMPLIFIERجهــاز  
  واط 70_ 

1  
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  العدد  األجهزة الموجودة في المختبر  اسم المختبر  

  ACER 1جهاز حاسوب 

2.  

الســــينما أســــتوديو 

  التلفزيونو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  DVCAM.  1كاميرا فيديو  رقمية ماركة سوني نوع 

 ) كمبيوتر(جهاز مونتاج  احترافي 
NON LINEAR 

1  

  1  كشافات إضاءة 

      جهاز عرض 
MULTIMEDIA DATA SHOW  

1  

  1  جهاز تسجيل فيديو  

  1   فيديو ديجيتال 

  1 كرت كمبيوتر خارجي 

 1  مازج الصورة 

 1  مازج صوت محمول 

 1 مسجل دوبل كاسيت نوع سوني 

 SONY 14" COLOR MONITORمــونيتر 
PVM 14M4E 

1 

 BEYER DYNAMIC M 58ميكرفـــون 
MICROPHONE 

1 

 SAMSON TRIPODI  1كاميرا  حامل

  SAMSON DOLLYE  1عجالت لستاند الكاميرا 

ــفافة  ــة شـ  CM 50 * 50 SCREEMشاشـ
TRANSLUCENT  

1  

  AMPLIFIRER    1جهاز 

  1  مع حمالة سقف 1166Pعارض نوع 

  1  كمبيوتر 
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  مختبرات كلية اآلثار واألنثروبولوجيا: سادسًا

  وحدة المختبرات 

ــت ــام       تأسسـ ــا عـ ــار واألنثروبولوجيـ ــد اآلثـ ــي معهـ ــرات فـ ــدة المختبـ ــة   1992وحـ ــدف مواكبـ بهـ

التطــورات الهائلــة فــي علــم اآلثــار وخصوصــًا فيمــا يتعلــق بتطبيــق مختلــف أنــواع األســاليب العلميــة    

الحديثــة فــي دراســة اإلنســان ومخلفاتــه الحضــارية وكــذلك فــان الخطــر الــذي يهــدد تــراث األردن           

يعيــة وبشــرية، كــان مــن األســباب المباشــرة لتأســيس وحــدة المختبــرات     الحضــاري بفعــل عوامــل طب 

للمساهمة في تدريب الكوادر البشرية المؤهلة علميًا وفنيًا للحد من هذه األخطار ولضـمان حمايـة   

ولتحقيــق الغايــة المرجــوة مــن إنشــائها فقــد تــم تجهيــز وحــدة المختبــرات    . تــراث األردن الحضــاري

لطاقــات البشــرية المؤهلــة فــي مجــاالت صــيانة وتــرميم اآلثــار وتحليــل  بأحــدث األجهــزة والمعــدات وا

المــواد األثريــة بــالطرق العلميــة واســتخدام نظــم المعلومــات الحديثــة فــي دراســة وحمايــة وتطــوير      

وتســاهم وحــدة المختبــرات بشــكل فاعــل فــي تــدريب طلبــة المعهــد وكــذلك تقــديم   . المواقــع األثريــة

محليـة واألجنبيـة التـي تعمـل بـاألردن، وكـذلك تقـوم باسـتقبال المـواد          العون الفني للبعثـات األثريـة ال  

  .األثرية المستخرجة من الحفريات لغايات صيانتها وترميمها وتحليلها

  :وهي موزع كما يلي وتشمل وحدة المختبرات العديد من المختبرات

  مختبرات التحليل العلمي  - أ 

 مختبر التحليل األثري .1

عة متعددة من الميكروسكوبات المتطورة تعطي ميـزات الرؤيـا   تستخدم في هذا المختبر مجمو

ثالثيــة األبعــاد واســتقطاب الضــوء واالنعكــاس، وتســتخدم فــي دراســات الفخــار والمعــادن والمــواد        

كما يتم في هذا القسم إجراء تحاليل للمعادن والمواد الصخرية من خالل تقنيـات  . األثرية األخرى

ية، كما تجرى تحاليل كيميائية للمـواد األثريـة الحجريـة والفخاريـة     الدراسة المجهرية واألشعة السين

والزجاج والمعادن بواسطة جهاز االمتصاص الذري، باإلضافة إلـى مـا ذكـر فـإن هـذا المختبـر يقـوم        

  .بمساعدة طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في أبحاثهم

  مختبر األشعة السينية  .2

  بر على العديد من األجهزة الرئيسية وهي يحتوي هذا المخت

 X-Ray fluorescence       وهي إحدى تقنيات التحليل الكيميـائي التـي تعتمـد علـى األشـعة

السينية في تحليل العينات األثرية وغيرهـا سـواء كانـت سـائلة أو مطحونـة أو صـلبة أو       

  حاليلعلى شكل سبائك معدنية ويمكن بواسطة هذه التقنية  إجراء نوعين من الت
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  حيث يمكن بواسطة هذه الطريقة التعرف على مكونات العينة : التحليل النوعي 

  حيث يتم بواسطة هذه الطريقة تحديد نسب أو تركيز العناصر : التحليل الكمي 

 X-Ray Diffraction         ــات التحليــل المعــدني المعــروف حيــث يمكــن وهــي إحــدى تقني

ني للعينــات بشــرط أن تكــون متبلــورة بواســطة هــذا الجهــاز التعــرف علــى التركيــب المعــد

وتعتبــر هــذه الطريقــة مــن أفضــل الطــرق التــي يمكــن بواســطتها التعــرف علــى المعــادن       

ــة أو رســوبية كمــا يمكــن مــن        المكونــة للصــخور المختلفــة ســواء كانــت ناريــة أو متحول

 .خالله التعرف على المكونات المعدنية للفخار

  

  مختبر التألق الحراري  .3

حيــث يعتمــد مبــدأ عمــل هــذا      Thermoluminscenceبــر علــى جهــاز  يحتــوي هــذا المخت 

الجهاز على توهج العينات عند تعرضها للحرارة ويتناسب مقدار هذا التوهج طرديا مـع عمـر العينـة    

نــا تســتخدم هــذه التقنيــة لتحديــد العمــر المطلــق للعينــات األثريــة المعالجــة حراريــا      هاألثريــة ومــن  

  .ينات الصوان أو البزيديان المعالج حرارياوأفضل مثال عينات الفخار وع

  

  مختبر التحليل الكيميائي .4

 Atomicيحتــوي هــذا المختبــر علــى العديــد مــن األجهــزة الرئيســية والمهمــة منهــا جهــاز           
Absorption Spectrometer    يســتخدم فــي عمليــة التحليــل الكيميــائي لمعرفــة العناصــر المكونــة

أهــم مميزاتــه انــه يســتخدم لمعظــم القطــع األثريــة مــن صــخور للقطعــة األثريــة وتركيــز العناصــر ومــن 

  .وفخار ومعادن وقد يستخدم في تحليل المواد العضوية بعد استخالص المادة العضوية منها

   

  مختبر الصيانة والترميم .5

يتم في هذا المختبر ترميم وصيانة المـادة األثريـة سـوءا كانـت فخاريـة أو زجاجيـة أو معدنيـة        

مــادة أثريــة أخــرى، وهــو مجهــز بمعــدات ومــواد للتنظيــف والصــيانة والتــرميم،          أو خشــبية أو أي 

كمعـــــــدات التصـــــــوير باألشـــــــعة وتفريـــــــغ الهـــــــواء واألدوات والمـــــــواد الميكانيكيـــــــة والكيميائيـــــــة   

ــى معالجــة المــادة         ــر عل ــف، وال يقتصــر دور هــذا المختب ــران الشــوي والتجفي والميكروســكوبات واف

كمـا يعقـد فـي هـذا المختبـر دورات      . افظـة عليهـا ألطـول مـدة ممكنـة     األثرية اآلنية بل يتعداها للمح

  .تدريبية للعاملين في هذا المجال وللطلبة على حد سواء
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  مختبر نظم المعلومات الجغرافية  - ب 

الجغرافية هي تقنية عالية الجودة من تقنيات نظم المعلومات والتي تتعامل مـع   تنظم المعلوما

نيـة وغيرهـا بشـكل متكامـل، حيـث تمتـاز البيانـات الجغرافيـة فيـه بأنهـا           البيانات ذات اإلحـداثيات العي 

بيانات خرائطية وما تحويها هذه الخرائط من معلومات ذات دالالت سياحية، إدارة مصـادر طبيعيـة،   

بمجرد الحصول على خارطة معينة يبـدأ  . الخ...  هندسية، مسوحات أرضية، رعاية طبية، تسويق،

يــزود مختبــر نظــم المعلومــات الجغرافيــة  . دخــال البيانــات بــل وتحليلهــا العمــل لــيس علــى مســتوى إ 

طالب الكلية والموظفين واالدرايـين والفنيـين بـآخر واحـدث التطـورات علـى كافـة األصـعدة حيـث ال          

يقتصــر علــى نظــم المعلومــات الجغرافيــة وحســب بــل يتعــداه لتصــل االفــاده منــه بــالبرامج والتقنيــات   

  :ومن أهم أدوات المختبر  Processing image, Remote sensing, GPSالتالية 

ــة ومــزود بوحــدة تخــزين       ، رخصــة )شــريط مغناطيســي  ( جهــاز خــادم ذو مواصــفات عالي

  استخدام البرمجيات الخاصة

  مزود بالبرامج الحديثة  20أجهزة حاسوب عدد  

  ذات مواصفات عالية 5أجهزة حاسوب محمول عدد  

  جهاز راسم خرائط آلي 

  بةجهاز موزع ش 

  جهاز مسح خرائط يدوي  

 A3ماسح ضوئي  

  

  مختبرات االنثروبولوجيا العضوية  - ج 

  يتم تدريس المواد التالية فيها: مختبرات التدريس .1

  علم العظام اإلنسانية -

 مقارنة عظام الثديات -

 انثروبولوجيا األسنان -

 انثروبولوجيا الطب الشرعي -
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  مختبر االنثروبولوجيا البحثي  .2

سـة وتحليـل الهياكـل اإلنسـانية والحيوانيـة  المسـتخرجة مـن المواقـع         هذا المختبر يتم فيـه درا 

األثرية ، حيث يقوم طلبة الماجسـتير بعمـل التحاليـل الالزمـة إلعـداد اطروحـاتهم ، وأعضـاء الهيئـة         

  .التدريسية بإجراء أبحاث دراساتهم

العظمـي  كما يحتوي على عينـات عظـام وأسـنان إنسـانية وحيوانيـة ونمـاذج بالسـتيكية للهيكـل         

والجماجم التي تستخدم كوسـائل توضـيحية فـي تـدريس مختلـف مسـاقات األنثروبولوجيـا العضـوية         

  .وأجهزة قياس رقمية وعادية خاصة بهذه العينات

  

  مختبر المساحة والرسم   - د 

ويودي دورا فاعال من خالل . يشكل مختبر المساحة والرسم أهمية كبيرة ألقسام الكلية  كافة

يع المعهد الميدانية وتقديم الدعم الالزم ألعمال أعضاء هيئـة التـدريس والطلبـة    المشاركة في مشار

  .ومن أهم المهام والواجبات التي يقوم بها. على حدا سواء

  عمل خرائط طبوغرافية وكنتورية للمواقع المختارة لغايات الحفر والدراسة -

 رسم بقايا العمائرية المكتشفة بمقاسات رسم مختلفة -

المربعـات لغايـات الحفـر فـي المواقـع المختـارة بواسـطة اسـتخدام األجهـزة          تحديد شبكات  -

 المساحية

ــارف         - ــع والزخـ ــم القطـ ــب حجـ ــة حسـ ــم مختلفـ ــات رسـ ــة بمقاسـ ــى األثريـ ــر اللقـ ــم وتحبيـ رسـ

 المرسومة على جسم القطعة

 تدريب طلبة الكلية على استخدام األجهزة المساحية المختلفة -
  

  :التاليةالمساحية  األجهزة ويحوي مختبر المساحة والرسم

  المحطة المساحية المتكاملة -

 أجهزة قياس الزوايا -

 أجهزة قياس فرق المناسب -

 أجهزة تحديد االتجاهات -

 أجهزة تحديد المواقع الجغرافية -

إضافة إلى بعض األدوات مثل األمشاط وأدوات قياس السماكات وأقالم التحبير ومسـاطر   -

 .خاصة 
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  يمختبر التصوير الرقمي والضوئ   -هـ

ــرات فــي كليــة اآل       ــر التصــوير أحــد أهــم مرافــق وحــدة المختب ــيعتبــر مختب ــا ث ار واالنثروبولوجي

والتراث والنشاطات المختلفة التي تقـوم بهـا أقسـام الكليـة مـن مـؤتمرات ونـدوات وورش عمـل إلـى          

غير ذلك ، وتنفيذ أعمال التصوير والتحميض والطباعة والمسـح الضـوئي وتحضـير الشـرائح وغيـر      

  .أعمال يحتاجها أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة  ذلك من

إن مهمة المصور األثري مهمة توثيقية وتسجيلية ترافق أعمال التنقيب األثري في الميدان، 

وعند االنتهاء من كافة أعمال التصوير الميداني هنالك مهمة أخرى تقع على عاتق المصور تتمثل 

ر اللقى األثرية باستخدام كاميرات ذات مواصفات في تحميض األفالم وطباعتها ، وكذلك تصوي

  .خاصة

  :يحتوي المختبر على أجهزة ومعدات تستخدم لتنفيذ أعمال التصوير وهي

  NOKIAكاميرات حجم صغير نوع  -

   & Haselblad  Mamiyaكاميرات حجم وسط نوع  -

  Sinar & Toyoكاميرات حجم كبير نوع  -

 عدسات مختلفة البعد -

 فالش مختلف الحجم -

 حامل كاميرا -

 مولد كهرباء  -

 جهاز تحميض شرائح -

 جهاز تجفيف األفالم -

 وحدة فالش كاملة  -

 جهاز مكبر للصور ابيض واسود -

 

  مختبرات كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية: سابعًا

  :تحوي الكلية المختبرات التالية

  ) .3(مختبر حاسوب عدد -

 ) . Simulation Room(غرفة محاكاه  -
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  والحاضنات البحثية في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجيةالمختبرات : ثامنًا

 قسم هندسة القوى .1

  اسم المختبر
طبيعة 

  المختبر

عدد أجهزة 

  الحاسوب

 21  تدريسي  الرسم الهندسي واألتوكاد

  --  تدريسي  المشاغل الهندسية

  --  تدريسي  دوائر كهربائية

  --  تدريسي  أنظمة التحكم اآللي

  --  يتدريس  الكترونيات القوى

  --  تدريسي  أجهزة وقياسات

  --  تدريسي  آالت كهربائية

 20  تدريسي  تطبيقات الحاسوب

  --  تدريسي  وقاية أنظمة القوى

 

 وبقسم هندسة الحاس .2

 اسم المختبر
طبيعة 

 المختبر
 عدد أجهزة الحاسوب

 10 تدريسـي  مختبر المعالجات الدقيقـة
 22 تدريسـي مختبر الربط البيني

 ال يوجـد تدريسـي ق الرقميمختبر المنط
 25 تدريسـي مختبر أنظمة التشغيل

 26 تدريسـي 514مختبر المشاريع 
 22 تدريسـي 515مختبر حاسوب 
 22 تدريسـي 414مختبر حاسوب 
 20 تدريسـي 417مختبر حاسوب 
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 قسم هندسة االتصاالت .3

طبيعة   اسم المختبر

  المختبر

عدد أجهزة 

 الحاسوب
  التحديث

 اإلشارةمعالجة  مختبر 

 الرقمية
تـــم تحـــديث هـــذا المختبـــر بمواصـــفات كاملـــة  20 تدريسي

ــاز    ــة وجهــ وهــــو يحتــــوي علــــى كرتــــات خاصــ

  .عرض

ــاالت   ــر اتصـ ــافمختبـ  األليـ

 الضوئية
 أجهـــــزة جديـــــدة 4تـــــم تزويـــــد المختبـــــر ب  5 تدريسي

  .أجهزة كمبيوتر جديدة 4وسيتم تزويده ب 

   0 تدريسي مختبر االتصاالت الرقمية

بـــــــــــــر االتصــــــــــــــاالت  مخت

 التماثلية
  .تم عمل صيانة لعدد من أجهزة المختبر 0 تدريسي

مختبـــــــــــــر االتصــــــــــــــاالت  

  الالسلكية

 4أجهــزة جديــدة و  4تــم تزويــد المختبــر ب   4  تدريسي
 زال المختبــــرال  حديثــــة ورخــــص برمجيــــات 

  .بحاجة إلى تحديث

ــة  ــر األنظمـــــــــــــــ مختبـــــــــــــــ

 المايكروية
لتجهيــزات ل تحــديث إلــىهــذا المختبــر بحاجــة   0 تدريسي

  .طرح عطاء تحديث له طلب وتم

مختبـــــــــــــــر التلفزيـــــــــــــــون 

 واالتصاالت الفضائية 
ســـــيتم طـــــرح هـــــذا المختبـــــر حســـــب خطـــــة   3 تدريسي

)2008  .(  

لقــدم هــذا المختبــر متوقــف عــن العمــل نظــرا     0 تدريسي مختبر األنظمة التلفونية  

المســاق المتعلــق بــه حســب    األجهــزة وإللغــاء 

  .عهوسيتم إرجا )2004(خطة 

 قسم هندسة االلكترونيات .4

 طبيعة المختبر اسم المختبر
عدد أجهزة 

 الحاسوب
  مختبر تدريسي مختبر الصيانة االلكترونية -
  مختبر تدريسي مختبر الهندسة االلكترونية -
  مختبر تدريسي مختبر الهندسة االلكترونية المتقدمة -
  مختبر تدريسي مختبر الدوائر المتكاملة -
  مختبر تدريسي تبر الهندسة االلكترونية الرقميةمخ -
 16 مختبر تدريسي مختبر التصنيع والتصميم االلكتروني -
   مختبر تدريسي  مختبر القياسات التخصصية -
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  النطم والمعلوماتية الطبية الحيويةهندسة قسم  .5

  عدد األجهزة  طبيعة المختبر  اسم المختبر

  االلكترونيات الطبية مختبر 

  

  جهاز علمي وطبي 11  يسيةتدر

 البرمجيات الطبية مختبر 
  

  كمبيوتر 20+أجهزة علمية وطبية  8  تدريسية

 اإلشارات  و الصور  الطبية  ةمختبر معالج
  

قطعـــــة  60تحتـــــوي علـــــى ) kits( 11  تدريسية

  علمية وطبية

 مختبر القياسات الطبية
  

  جهاز علمي وطبي  11  تدريسية

 )اإلنشاء تحت(مختبر التصوير  الطبي 
  

ــاز   تدريسية جهــــــاز  Ultrasound  +19جهــــ

  كمبيوتر

مختبر المعلوماتية الطبية و تشـفير المعلومـات   

  و الصور الطبية

  

  جهاز كمبيوتر 20  تدريسية

ــى  ) Kits( 10  تدريسية  مختبر علم الوظائف الحيوية الباثولوجي ــاز  50تحتــــوي علــ جهــ

  وقطعة علمية وطبية

  

  بية الرياضيةمختبرات كلية التر: تاسعًا

   :قائمة بأسماء المحتبرات في كلية التربية الرياضية

  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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  بمختبرات كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسو: عاشرًا

وأعداد  التابعة لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوبقائمة برموز وأرقام وأسماء المختبرات 

  األجهزة فيها

 المختبر
عدد 

 األجهزة
  اسم المختبر

  cs   ةمختبر برمج 30 101خز    .1

 cs  ةمختبر برمج 30 103خز    .2
 cs ,cis,misمختبر االنترنت  30 105خز   .3
 cis ,misسائط المتعدده  مختبر الو 38 107خز  .4
 csمختبر هيكلية البيانات والخوارزميات 38 109خز  .5
 cis)اوراكل(مختبر قواعد بيانات 38 111خز   .6
 )انترنت(مختبر دراسات عليا  50 112خز  .7
 csمختبر مهارات 44 116خز  .8
 csمختبر مهارات 44 117خز  .9

 csالمتوازيه  مختبر انظمة التشغيل والبرمجه 30 211خز   .10
 cis ,csمختبر مهارات 30 212خز  .11
 cis  ةمختبر برمج 30 213خز   .12

 cis  ةمختبر برمج 30 215خز   .13

 cisمختبر مهارات   44 216خز   .14

 cisمختبر مهارات   44 217خز   .15

 cs ,cisمختبر مهارات  30 321خز  .16

 cs ,cisمختبر مهارات  30 421خز  .17

 csمارية الحاسوب مختبر هيكلية ومع 30 226خز   .18

 مختبر التعلم الذكي 50  001مق  .19

 misمختبر التجارة االلكترونيه   30 102مق   .20

 cis,cs,misمختبر االنترنت   30  103مق   .21

 cisمختبر هندسة برمجيات   30  104مق   .22

 مختبر دراسات عليا 15 202مق   .23

  )795(عدد األجهزة اإلجمالي 
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  الممختبرات كلية اإلع: حادي عشر

  : تضم الكلية مختبران وهما

 )جهاز 37(مختبر التحرير الصحفي  .1

1. Imac  30 جهاز. 

2. PC   7 أجهزة. 

 : مختبر اإلذاعة والتلفزيون .2

1. PC  21 جهاز.  

 

  مختبرات كلية القانون: ثاني عشر

  .جهاز) 19(يحتوي على ) 1(يوجد مختبر حاسوب عدد   

  

  يسيةمختبرات مركز تطوير أداء الهيئة التدر: ثالث عشر

  :يضم المركز المختبرات التالية

  جهاز 25مختبر حاسوب سعة  .1

  جهاز  15مختبر حاسوب سعة  .2

  مختبر وسائل تعليمية .3

ــة          ــات ورش تطــوير أداء أعضــاء الهيئ ــز وتســتخدم لغاي ــا المرك ــرات يشــرف عليه وهــذه المختب

  .التدريسية والكوادر اإلدارية في كليات الجامعة

  

  والسمعمختبرات مركز النطق : رابع عشر

يوجــد فــي مركــز النطــق والســمع فــي جامعــة اليرمــوك مختبــران وهمــا مختبــر الســمع ومختبــر       

النطــق ويحتويــان علــى العديــد مــن أجهــزة الحاســب وأجهــزة النطــق و الســمع وجميعهــا ذات طبيعــة  

  -:على النحو اآلتيوهي تشخيصية وعالجية وبحثية، 
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  :أجـهـزة الـنـطــق

1. Nasometer model #6200

2. DVS7 Visible Speech Unit

3. Laryngograph model # 6094

4. Visipitch II model # 3300

5. STROBOSCOPE GENERATOR model #  9100 

6. Computerized Speech Lab . CSL model 4300B

7. Transducer System, with workstation, PERCI-
SARS  MTST4                                            

  

  :    أجــهــزة الســمـــع

1- AS208 SCREENING AUDIOMETER  

2- AT22 AUTOMATIC IMPEDANCE AUDIOMETER  

3- MS25 HEARING AID ANALYZER 

4- AC40 CLINICAL AUDIOMETER  

5- AZ26 CLINICAL IMPEDANCE AUDIOMETER  

6- ERA 1260/ BRAIN STEM EVOKED RESPONSE 
AUDIOMETER 

7- OTOSCOPE 

8- DU7 AUDITORY TRAINER   

9- AD226 DIAGNOSTIC AUDIOMETER  

 

  :أجــهــزة الـــحاســــوب

يتواجد في المختبرات أربع أجهزة حاسوب وهي موصولة مـع أجهـزة النطـق إلجـراء التحلـيالت      

ــة وكمــا          ــل النغمــي للصــوت والتحلــيالت الطيفي ــل الطاقــة والتحلي ــل تحلي ــة المتعــددة مث ــا النطقي أنه

تستخدم الستخالص النتائج والبيانات على شكل نصوص ورسوم تعطى للباحثين والمختصين علـى  

  .أقراص مرنة أو ليزرية
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 للتصميم األردني المركز مختبرات: عشر خامس

  :التالية المختبرات على ويحتوي

  :التالية األجهزة على ويحتوي PC مختبر .1

 هازج لكل مختلفة برمجيات مع حاسوب جهاز 15 -

  A3 قياس ملونة طابعة -

  A3 قياس) وأسود أبيض( طابعة -

  أخرى تجهيزات إلى باإلضافة  

  :التالية بالبرمجيات تعمل .Apple Mac أجهزة) 5( ويحتوي ،Apple مختبر .2

1. 3D StudioMax 

2. AutoCAD 2004. 

3. Mechanical Disc top. 

4. PTC Pro/ENGINEER Wildfire SE for Academic Use. 

5. Form Z 3D. 

6. Adobe creative suite premium V.1.1 MAC. 

7. Macromedia Director MX 2004 MAC. 

8. Macromedia studio MX 2004 with Flash Professional MAC. 

9. Macromedia studio MX 2004 with Flash Professional WIN. 

10. Apple Remote Disk Top, Administrative and Client. 

11. Best XXL Designer Color Proofing Software. 

12. Alias Maya 5 advanced student version, Unlimited win. 

 مجوهرات مختبر .3

  :التالية األجهزة على ويحتوي والحقن، النفخ ماكينات مختبر .4

1. Injection Molding Machine. 

2. Plastic Blow Molding Machine. 
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 :التالية جهزةاأل على ويحتوي التصميمية، والنماذج القوالب صناعة مختبر .5

1. CNC Milling Machine W/ Computer. 

2. Furnace. 

3. Hardness Tester. 

4. Ultra Sonic Polisher. 

5. Subtractive Rapid Prototyping Machine w/computer and Original Art Cam 
7.0 S/W 

6. 3D Scanning and Milling Machine w/ computer. 

7. 3D Laser Scanner 

8. Spiral Axis Engraver w/ computer. 

9. Metal Printer w/ computer. 

10. Print and Cut Machine on coated and non-coated material. 

11. CNC Wire-Cut EDM, 70 ampere. 

12. Programmable EDM Machine. 

  

  :مختبرات مجمع الريادة األكاديمي للتميز: سادس عشر

  ميزأجهزة الحواسيب الموجودة في مجمع الريادة االكاديمية للت

  الجهة المشرفة  عدد االجهزة  اسم الحاضنة

  مجمع الريادة 20  المجمع وكوادره

@LEAP 10 مجمع الريادة  

CCS 10 CCS 
SUN Educational 

Lab 
10 PC's

10 

Unix:Workstation 

  مجمع الريادة

MobileCom 8  MobileCom 
Extentrix 10 Extentrix  

Y E A 12 Y E A 
MBRM 4  MBRM 

Intregrated 10 Intregrated 
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  الحادي عشرالباب 

 الحياةمين على أمين الصحي والتأالت



 مين على الحياةأالتأمين الصحي والت 

 
168

 



 2010/  2009التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

 
169

  الحياةمين الصحي والتامين على أالت

للعـــاملين فـــي الجامعـــة ومـــن " مين الصـــحي إلـــى المســـاهمة فـــي تـــوفير المعالجـــة  أيهـــدف التـــ

العامـل  مين الزاميـا إن لـم يكـن    أاالشـتراك فـي التـ   . يعيلونهم مثل الزوجة واألبناء والبنـات والوالـدين  

مين الصحي فـي الجامعـة مسـؤولية تطبيـق     أمين صحي آخر، وتتولى لجنة التأفي الجامعة مشموال بت

مين الصـحي وتحقيـق أهدافـه وعقـد االتفاقيـات مـع المستشـفيات والمراكـز الصـحية          أأحكام نظام التـ 

  .مين أوعيادات األطباء وشركات الت

هــا صــحيا ووفــرت لهــم أيضــا المعالجــة   مين طلبتهــا والعــاملين فيأوقــد عملــت الجامعــة علــى تــ  

الصـحي لجامعـة العلـوم والتكنولوجيـا األردنيـة       والمركـز الصحية في المركز الصحي لجامعة اليرمـوك  

وفي العيادات والمستشفيات الحكومية والخاصة، ناهيك عن المعالجة خارج األردن في الحاالت التي 

  .تتطلب ذلك بناء على تقارير طبية

مينيــة مــع أى حيــاة العــاملين فيهــا مــن جميــع الفئــات، وذلــك بموجــب عقــود ت   تــؤمن الجامعــة علــ 

  . مين تجدد سنوياأشركات الت

  مين الصحي أالت: أوال 

مين الصــحي هــي احــدى االمتيــازات المتعــددة التــي تقــدمها الجامعــة للعــاملين أان خدمــة التــ   

شـروط المنصـوص عليهـا فـي     فيها، وتمتد هذه الخدمة حتى بعد انتهاء خدمة العامل فيهـا ضـمن ال  

  .  النظام فيما يتعلق بمدة العمل وسبب انتهاء الخدمة في الجامعة

زالـوا علـى راس عملهـم     مين الصحي من المشتركين الذين مـا أبلغ عدد المستفيدين من الت   

مستفيدًا كما بلغ عدد المستفيدين من المشتركين الـذين انتهـت خـدماتهم مـن      )9962( ومنتفعيهم

، والجــداول التاليـــة توضــح اعــداد المشــتركين والمنتفعـــين     مســتفيداً ) 2736(ة ومنتفعــيهم  الجامعــ 

  : مين الصحيأوالمبالغ التي انفقت على الت

مين الصحي ممن هم على راس عملهم والمنتفعون أالمشتركون بالت )1.11(جدول 

 2009/2010مين خالل العام أحسب درجة الت

  بناءاأل  زوجة  المشتركون  درجة التأمين
  نوالمعال

  ناوالد+زوج
  المجموع

  257 1 124 52 80  خاصة 

  4592 180 2620 675 1117  أولى 

  4290 217 2594 580 899  ثانية 

  823 12 424 54 333  ثالثة 

  9962 410 5762 1361 2429  المجموع
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عدد األفراد الذين انتهت خدمتهم في الجامعة ويستفيدون من خدمات  )2.11(جدول 

  2009/2010مين الصحي في العام أالت

  األبناء  زوجة  المشتركون  درجة التأمين
  المعالون

  والدان+زوج
  المجموع

  68 1 27 18 22  خاصة 

  953 3 509 201 240  أولى 

  1574 0 960 299 315  ثانية 

  141 0 71 13 57  ثالثة 

  2736 4 1567 531 634  المجموع

  .) 12698 (ميــــن الصحي ومنتفعيهـــم أوبهذا يصبح إجمالي المشتركين بالت    

  الرسوم المستوفاة 

مائتــان وتســعة ) 289086(ن لمنتفعــيبلغــت رســوم االشــتراك المســتوفاة مــن العــاملين وا -  أ

ــًا وســـتة وثمـــانون دينـــاراً  حســـب درجـــة ) 3.11( موضـــحة بالجـــدول رقـــم وثمـــانون ألفـ

  :التأمين

مين الصحي المستوفاة من العاملين والمنتفعين حسب أرسوم االشتراك بالت )3.11(جدول 

  2009/2010مين في عام أدرجة الت

  ) ديناربال (المبلغ   درجة التامين

  11320  خاصة

  144498  أولى

  109388  ثانية

  23880  ثالثة

  289086  المجموع

بلغــت رســوم االشــتراك المســتوفاة مــن المســتفيدين مــن التــأمين الصــحي الــذين انتهــت        -  ب

دينــارًا ســتة ) 66522(مين أخــدماتهم مــن العمــل فــي الجامعــة وال زالــوا مشــتركين بالتــ  

في الجـدول أدنـاه حسـب     ةموضح دينارًا ال غير ونرعشووستون ألفًا وخمسمائة واثنا 

 :مينأدرجة الت
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مين الصحي الذين انتهت أرسوم االشتراك المستوفاة من المستفيدين من الت )4.11(جدول  

  2009/2010في العام خدماتهم في الجامعة 

  )بالدينار( المبلغ  مينأدرجة الت

  3132  خاصة

  27510  أولى

  34008  ثانية

  1872  ثالثة

  66522  المجموع

س عملهـم فـي الجامعـة باالضـافة الـى      أمجموع رسوم االشـتراك المسـتوفاة ممـن هـم علـى ر      -ج

  .ادينار) 355608(الذين انتهت خدمتهم في الجامعة 

  نفقات المعالجة للمشتركين والمنتفعين 

 ت معالجـة المشـتركين والمنتفعـين لـدى المستشـفيات والمراكـز      نفقـا ) 5.11(دول يوضح الج

 :الصحية
نفقات المعالجة للمشتركين والمنتفعين من التامين الصحي في جامعة  )5.11(جدول 

   2009/2010اليرموك للعام 

المركز /اسم المستشفى

  الصحي

المبالغ التي صرفت 

المركز  /للمستشفى 

  الصحي

المبالغ التي تحملتها 

  الجامعة

المبالغ التي تحملها 

  المشتركون

  )ديناربال(لمبلغا  )ديناربال(المبلغ

  55087.590 188393.760 231934.830  المستشفيات الخاصة 

  3160.049 25244.738 31712.917  الخدمات الطبية 

  11746.927 38558.52 48372.892  الجامعة األردنية 

  4584.037 19165.08 25369.117  المركز الوطني للسكري 

  103710.104 189934.573 285362.577  مستشفى الملك المؤسس 

  0 85489.400 85489.400  مركز صحي اليرموك 

  67145.405 217448.299 284593.694  مركز صحي جامعة العلوم

/ صيدليات(الشبكة الطبية 

  )أطباء/ مختبرات
452339.836  387572.554  75009.152  

  320443.264 1151806.924  1445175.263  المجموع
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 المعالجة في العيادات الخاصة

المطالبات الطبية المقدمـة مـن العـاملين فـي الجامعـة نتيجـة معـالجتهم        ) 6.11(يوضح الجدول رقم 

 .في العيادات الخاصة ودفع قيمة المطالبة منهم مباشرة

  2009/2010المطالبات المقدمة من العاملين في الجامعة للعام  )6.11(جدول 

عدد 

 المطالبات
 إجمالي المبلغ

حمله المشتركونما ت ما تحملته الجامعة  

 )دينار(المبلغ  )دينار(المبلغ 

 80338.658  60253.996  20084.662  

  مين الصحي أالنفقات الفعلية للت 

تمثل النفقات الفعلية للتامين الصحي اجمالي ما تدفعه الجامعة مطروحا منها رسـوم االشـتراك   

المحـددة فـي النظـام، والجـدول     والمبالغ التي يتحملهـا المشـتركون مـن كلفـة المعالجـة وفـق النسـب        

  .يوضح ذلك) 7.11(التالي 

  2009/2010مين الصحي في جامعة اليرموك للعام أالنفقات الفعلية للت )7.11(جدول 

ما تحملته  اجمالي المبلغ المطالبات 

  الجامعة

ما تحمله

  المشتركون 

رسوم 

االشتراك 

 بالتأمين 

اجمالي النفقات 

  الفعلية

مطالبات 

المستشفيات

والمراكز 

  الصحية 

1445175.263 1151806.924 320443.264 

355598 856462.920 

المعالجة في 

العيادات 

  الخاصة

80338.667 60253.996  20084.662 

    340527.926  1212060.92 1525513.93 المجموع 
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  التأمين على الحياة: ثانيًا

  مين على حياة الطلبةألتا -أ 

ــة الســـنوي        - ــغ قســـط التـــامين علـــى حيـــاة الطلبـ اثنـــان واربعـــون الفـــا    )  42.787(بلـ

تسـعة وعشـرون    ) 29833(دينارًا وعدد الطلبـة المـؤمنين   وسبعمائة وسبعة وثمانون 

  .طالبا وطالبة الفا وثمانمائة وثالث وثالثون

 دينـار سـبعة وعشـرون الـف    )  27.000 (بلغت التعويضات التي دفعتها شـركة التـأمين    -

 .طالبتسعة  ) 9(وذلك بسبب وفاة 

  

 التأمين على حياة العاملين - ب
بلغت أقساط التأمين التي تحملتها الجامعـة لقـاء التـأمين علـى حيـاة العـاملين لـدى         -

  .دينارا) 117463.296(العرب للتأمين  شركة

ن التـــــأمين بلغـــــت التعويضـــــات التـــــي قامـــــت شـــــركة التـــــأمين بـــــدفعها للمســـــتفيدين مـــــ    -

 .دينارًا) 81100.800(بسبب الوفاة أو العجز ) الورثة/العاملين(
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الدائرة : نشاء وصيانة مباني الجامعة ومرافقها دائرتان هماإيتولى مسؤولية االشراف على 

الهندسية، ودائرة االنتاج والصيانة والتدريب ، ويناط بهما إعداد الدراسات الهندسية الالزمة 

ع الجامعة المختلفة واالشراف الهندسي وتقديم االستشارات ووضع التصاميم والمخططات لمشاري

الهندسية، ومراقبة جميع مباني الجامعة ومنشآتها وعقاراتها، وتحديد ما يلزمها من اعمال 

الصيانة، واإلشراف على عقود الصيانة التي تبرمها الجامعة مع الشركات، ومهام تركيب وصيانة 

إلى ... لكهربائية واعمال االلمنيوم والحدادة والنجارة والبناءأجهزة التكييف والتبريد واالجهزة ا

  .غير ذلك من األعمال

  .ونبين فيما يلي المشاريع المنجزة وأعمال الصيانة واإلنتاج

  

  أعمال اإلنتاج.1

 

 : وذلك بواقع تصنيع أثاث مبنى كليتي االقتصاد واإلعالم •

  4040مقعد دراسي عدد  -

 160طاولة مكتب عدد  -

 160كمبيوتر عدد  جنب طاولة -

 195كرسي فوتيه عدد  -

 260رف كتب عدد  -

 

 :تصنيع أثاث لسكن الطالبات الماليزيات وذلك بواقع •

  40سرير عدد  -

 40خزانة عدد  -

 6طاولة حاسوب عدد  -

 10طاولة وسط عدد  -

 ).173(تصنيع رف كتب لدائرة اللوازم عدد  •

 ).209(تصنيع طربيزات صغيرة لدائرة اللوازم عدد  •

 ).68(ت وسط لدائرة اللوازم عدد تصنيع طاوال •
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 ).8(تصنيع طاوالت اجتماعات مختلفة عدد  •

 ).100(تصنيع كراسي فوتيه لدائرة اللوازم عدد  •

 ).7(تصنيع طاولة سيمنار واجتماعات عدد  •

 ).4(تصنيع بوابة حديد للبوابة الشرقية مع شبك حماية عدد  •

 ).81(تصنيع طاولة كمبيوتر مختلفة للمختبرات عدد  •

 ).50(يع جنب طاولة كمبيوتر لدائرة اللوازم عدد تصن •

 ).21(تصنيع وتركيب خزانة خشبية مختلفة عدد  •

+ الحجاوي + عمادة شؤون الطلبة :تصنيع ستيج مختلف المقاسات في المواقع التالية •

 .العالقات

 ).14(العالقات العامة عدد + تصنيع وتركيب أرمات مختلفة لمركز الملكة رانيا  •

العالقات العامة عدد + دائرة األمن الجامعي + عالم لكلية اإلعالم أي تصنيع سوار •

)19.( 

 .كلية التربية الرياضية+ تصنيع وتركيب شبك حماية لعمادة شؤون الطلبة  •

 ).14(تصنيع وتركيب أبواب حديد مختلفة عدد  •

 ).170(تصنيع طاولة مكتب لدائرة اللوازم عدد  •

 .المكتبة+ تصنيع وتركيب واجهات ألمنيوم لمبنى القبول والتسجيل  •

 ).65(تصنيع عربات وحاويات نفايات لدائرة الخدمات العامة عدد  •

  ).3(تصنيع وتركيب أبواب خشب عدد  •

كلية الشريعة، اآلثار، عمادة شؤون الطلبة، : عمل قواطع خشبية في المواقع التالية •

 .الفنون، اللوازم

الت قرميدية في حرم الجامعة تحتوي على كشك لخدمة الطلبة بمساحة مظ 8إنشاء  •

  .متر مربع 1200اجمالية

  .5تصنيع وتركيب لوحة شرف مختلفة االقيسة عدد  •

 ).رخام+ تبليط (تحديث وترميم نافورة طلبة كلية الفنون  •
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تحديث خطوط المياه وشبكات الصرف الصحي والطراشة والدهان والتمديدات الكهربائية  •

 .في اسكانات الجامعة لعدد من الشققوالمطابخ 

تحديث خطوط المياه وشبكات الصرف الصحي والطراشة والدهان والتمديدات الكهربائية  •

 :في المناطق التالية

  .مبنى العالقات العامة -

 .مبنى الندوات -

 .األكشاك الجديدة -

 .نادي الموظفين -

  .مركز النطق والسمع -

 .لعدد من الشققلجنوبي تمديد شبكات التدفئة في السكن ا •

 :تمديد شبكات تدفئة للمناطق التالية •

 المنجرة -

 الروضة  -

 كلية العلوم الطابق األول  -

 مستودعات اللوازم -

قسم + المسبح / كلية التربية الرياضية : استبدال خطوط مياه في المواقع التالية •

 .مركز الحاسب+ الكيمياء 

لتسخين المياه في مسبح كلية التربية  اإلشراف والمتابعة على تركيب النظام الشمسي •

 .الرياضية

 

  :أعمال الصيانة .2

 .طلب صيانة لمختلف مرافق وكليات الجامعة) 8200(تعاملت الدائرة مع  •
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  :أعمال التدريب. 3

تدريب طلبة كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية على مساق المشاغل الهندسية،  •

 .شراف على مشاريعهم وتجهيزهاوتدريب طلبة كلية الفنون الجميلة واإل

تدريب طالب كليات الهندسة من خارج الجامعة وكذلك تدريب طالب مركز حكما ومركز  •

 .تدريب الرمثا في مشاغل وورش الدائرة

  

  :وتقوم الدائرة الهندسية باإلشراف على المشاريع التالية

  

  .مشروع كلية الصحافة واإلعالم في األرض الجنوبية -

 .مشروع األكشاك -

 .متابعة توثيق أراضي وممتلكات الجامعة -

 .مشروع خزان مياه في األرض الجنوبية -

 .مشروع تزفيت ساحة الخوارزمي -
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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  2009/2010ي ــــــــ
اع والمشاركة تهدف المدرسة الى تهيئة بيئة تربوية متميزة تشجع على اإلبد )طالبًا وطالبة 2559(

علـى   يتوزع طـالب المدرسـة    .وتنمية القيم وإثراء خبرات الطالب وتعزيز انتمائهم لبلدهم وأمتهم 

 : مراحل ثالث هـي
طالبـًا    649(مـن الصـف التمهيـدي األول ولغايـة الصـف الثالـث األساسـي        (مرحلة الروضة   

  ). وطالبة

    غايــة الصــف الســادس األساســي     المرحلــة األساســية األولــى مــن الصــف الرابــع األساســي ول       

  . طالبًا وطالبة) 587(

ــاني       ــة الصـــف الثـ ــابع األساســـي ولغايـ ــة مـــن الصـــف السـ ــة والثانويـ ــية الثانيـ المرحلـــة األساسـ

 .طالبًا وطالبة) 1323(الثــــانــــــــوي 
  

احصائية بأعداد الطلبة حسب المراحل الدراسية وحسب الجنس للعام ) 1.13(جدول

  2009/2010الدراسي 

/المراحل الدراسية

 الجنس
  المجموع  ذكر  نثىأ

 513 293  220 تمهيدية

 566 318  248 أساسية

 1485 907  578 ثانوية

 2564 1518  1046 المجموع

  

وطالب المراحل المذكورة أعاله هم من أبنـاء العـاملين فـي جـامعتي اليرمـوك والعلـوم والتكنولوجيـا        

  -:ي وذلك على النحو التالي األردنية ومن أبناء المجتمع المحل

  والعدد توزيع الطلبة حسب الفئة )2.13(جدول

  العدد  الفئة

 1214  ابناء عاملين في جامعة اليرموك

 762  ابناء عاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 583  ابناء المجتمع المحلي

 2559  المجموع الكلي
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نتخبه تتألف من المدير العام ومساعديه من مديري قوم على إدارة المدرسة، هيئة منظمة ومت

مسؤولية  رسة ممثلة بمديرها العام ومساعديهوتتولى إدارة المد) 4(المراحل ويبلغ عددهم 

فريق إشراف من معلمي المدرسة  ايسانده. ورسم السياسة التعليمية لها، اإلشراف على المدرسة

  .يتولون متابعة أداء المعلمين وتطويره

 معلمًا ومعلمة، ويدعم هذا الكادر القسم اإلداري من) 170( دد المعلمين والمعلماتيبلغ ع

   ).  23(  السكرتاريا واإلرشاد والتمريض والبالغ عددهم 

  

احصائية بأعداد الطلبة حسب المراحل الدراسية وحسب الجنس للعام ) 3.13(جدول

  2009/2010الدراسي 

  المجموع ذكر  أنثى الجنس/التخصص

  2 0 2  ياءأح

  1 0 1 أدب ونقد

  1 1 0 أساليب تدريس اجتماعات

  1 1 0 أساليب تدريس اللغة العربية

  1 1 0 أساليب تدريس رياضيات

  1 0 1 أساليب تدريس علوم

  1 0 1 أساليب تدريس فنون

  6 3 3 التربية الرياضية

  8 5 3 التربية اإلسالمية

  1 1 0 الجغرافيا العامة

  5 3 2 الفنون الجميلة

  7 5 2 الفيزياء

  6 4 2 الكيمياء

  18 7  11 اللغة االنجليزية

  18 10 8 اللغة العربية

  4 3 1  تاريخ

  4 2 2 جغرافيا

  4 2 2 رياض أطفال

  16 10 6 رياضيات

  3 2 1 علوم األرض والبيئة
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  المجموع ذكر  أنثى الجنس/التخصص

  7 4 3 علوم الحاسوب

  3 3 0 علوم حياتية

  4 2 2 لغات حديثة

  5 3 2 فرنسية/لغات حديثة

  1 0 1 )اسبانية/لغة فرنسية(لغات حديثة

  19 2  17 معلم صف

  4 2 2 موسيقى

  151 76 75 المجموع

  

 ،وانطالقًا من إيمان المدرسة بضرورة رفد العملية التعليمية بكل ما يلزم من وسائل تعليمية

  :شامًال  جاء الصرح المدرسي  ،ومرافق ،ومصادر

لعلمية واألدبية المصورة والمجالت الدورية المكتبة وتضم بين جنباتها الكتب ا -

  .الثقافية

 ).فيزياء –كيمياء  –أحياء (المختبرات العلمية الحديثة  -

 .ستوديو المدرسة التعليمي -

قاعة الفيديو المزودة باألجهزة الحديثة لعقد االجتماعات وإلقاء المحاضرات العلمية  -

 .النوعية المتميزة

 .ة الداخلية والخارجيةصاالت األلعاب الرياضية المتعدد -

 .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

 .وتنمية منظومة القيم واالتجاهات لديهم

متميزة في امتحان الثانوية العامة منسجمة مع  وقد كانت المدرسة بما حققته من نتائج 
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توجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك عبدالله الثاني المعظم  الواردة في رسالة عمان حيث يقول 

جهت الحكومة إليجاد لتعليم وإطالق طاقات الشباب اإلبداعية، فقد وتجسيدًا لرؤيتنا في تطوير ا"

آلية جديدة المتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة تضمن الحفاظ على سمعة هذه الشهادة 

الوطنية وتميزها على المستويين اإلقليمي والدولي مثلما تضمن تحقيق رؤية عصرية حديثة 

" الطالب من التميز واإلبداع في أجواء علمية ونفسـية مريحة المتحان الشهادة الوطنية، تمكن 

هذا إضافًة الى دعم رئاسة الجامعة المتواصل للمدرسة بكل ما تحتاج اليه ويسهم في تطوير 

أدائها والذي انعكس بشكل مباشر على نتائج طلبة المدرسة عمومًا وطلبة الثانوية العامة خصوصًا 

  :التاليحيث جاءت النتائج على النحو 

  النسبة المئوية  عدد الطالب  الفئة التسلسل

01  90  - 99.9  52 35.14% 
02  80  - 89.9  46 31.08% 
03  70  - 79.9  11 7.43% 
04  65  - 69.9  02 1.35% 
05  50  - 59.9  0 0.00% 
 %25.00 37  مستنكفين  06

  148  المجموع الكلي للمتقدمين
  

  

  

  

  

  

  

  

  

برنامج تربوي وتعليمي من خالل األنشطة المنهجية، وتتميز المدرسة بما تحويه من 
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والالمنهجية والتي تصب جل اهتمامها في األنشطة والمنجزات والتطلعات المستقبلية ويتولى 

لذا كانت  اإلشراف على هذه األنشطة بشكل مباشر عطوفة األستاذ الدكتور رئيس الجامعة، 

شفية وعقد المؤتمرات العلمية والمحاضرات على إقامة المخيمات والرحالت الك هالمدرسة حريص

والمشاركة في المسابقات الثقافية، وتنظيم الدورات    .واالستماع إليها من قبل المختصين

  .األجهزة الحاسوبية بسهولة ويسر التدريبية وتوفير فرص التعامل مع

  

  :وفيما يلي أهم النشاطات التي شاركت فيها المدرسة

فـي مدينـة جـدة     عقـد ولمبياد العربي الخامس في الكيمياء والذي المشاركة في فعاليات األ -1

  .12/8/2010-8/8في المملكة العربية السعودية في الفترة من 

 .في مهرجان األردن في مدينة مأدبا قىمشاركة كونسرفتوار أطفال اليرموك الموسي -2

ن شــارك عــدد مــن طلبــة المدرســة فــي تصــوير ابتهــاالت دينيــة تــم عرضــها فــي شــهر رمضــا  -3

 .المبارك

المشــاركة فــي يــوم النشــاط الحــر والــذي أقامتــه عمــادة شــؤون الطلبــة فــي الجامعــة فــي             -4

 .المجالين الموسيقي والفني

دفــاع مــدني اربــد مــن قبــل مرشــدات وكشــافة المدرســة للتعــرف علــى آليــات  زيــارة مديريــة  -5

 .الدفاع المدني وسيارات االسعاف وبعض طرق االسعافات األولية

 – 25/3ي لطلبــــة الكشــــافة فــــي محافظــــة عجلــــون فــــي الفتــــرة مــــن   أقامــــة مخــــيم كشــــف -6

27/3/2010. 

داخـل المدرسـة النموذجيـة وبمشـاركة عـدد مـن المـدارس        إقامة مخـيم كشـفي للمرشـدات     -7

 .التابعة لمديرية تربية اربد األولى

إقامة حفل فني باإلضافة الى افتتاح معرض الفن التشكيلي احتفاًء بعيد ميالد جاللة الملك  -8

 .دالله الثانيعب

 .تسيير عدد من الرحالت العلمية والترفيهية -9

والرياضـــية علـــى مســـتوى محافظـــة اربـــد     واألدبيـــة المشـــاركة فـــي المســـابقات العلميـــة     -10

 .والمملكة

المشاركة في فعاليات مهرجان اليرموك الحـادي عشـر والـذي أقـيم بمناسـبة العيـد الثـامن         -11

 .عظمواألربعين لميالد صاحب الجاللة الهاشمية الم

تسيير رحلـة حـج لطلبـة الصـف العاشـر والحـادي عشـر الـى الـديار المقدسـة فـي المملكـة              -12

 .العربية السعودية
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